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	 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 и 
6/06) и Одлуке о давању гаранције за задужење Јавног 
предузећа Регионална депонија “Еко-Деп” Бијељина 
по кредиту Свјетске банке одобрених за изградњу 
Регионалне депоније (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 7/05), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 22. јуна 2006. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 
ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА ОТПЛАТУ
КРЕДИТА ЈП “ЕКО-ДЕП” БИЈЕЉИНА ПО 

КРЕДИТУ СВЈЕТСКЕ БАНКЕ

Члан 1.

 Овлашћује се Начелник општине Бијељина Мићо 
Мићић да у име и за рачун Општине Бијељина потпише 
Гаранцију Општине Бијељина према Влади Републике 
Српске -Министарству финансија за плаћање кредита 
одобреног ЈП “ЕКО-ДЕП” Бијељина за изградњу 
Регионалне депоније чврстог отпада одобреног од 
Свјетске банке по Супсидијарном споразуму између 
Владе Републике Српске путем Министарства финансија 
и ЈП “Еко-Деп” Бијељина од 8. јуна 2006. године, по 
основу укупног потраживања од SDR 1.064.555,41 - што 
представља 67% укупног кредитног задужења одобреног 
ЈП “Еко-Деп” Бијељина у чијем оснивачком капиталу 
учествује Општина Бијељина у наведеном проценту, 
увећаног за износ трошкова уговорених Споразумом 
и то: сервисни трошак на повучени а неотплаћени 
износ кредитних средстава 0,75% годишње, комисиона 
провизија на неповучени износ кредитних средстава до 
0,5% годишње, као и других непредвиђених трошкова 
који могу настати у вези са реализацијом кредитних 
средстава по Споразуму и овом Гаранцијом.
 Одобравају се услови под којима се даје Гаранција 
Општине Бијељина из претходног става овог члана, у 
тексту који је у прилогу ове Одлуке.

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу након једног дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.
	

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-022-49/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

	 На основу члана 5. став 1. и члана 10. став 1. Закона 
о промету непокретности (“Службени лист БиХ”, број: 
38/78, 4/89, 29/90, 22/91) и (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 29/94), те члана 35. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
5/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 22. јуна 2006. године, д о н и ј е л а 
ј е

О Д Л У К У 
О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕКРЕТНИНАМА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

 Преноси се право коришћења на некретнинама 
означеним као к.ч. број 1460, по култури њива VI класе, 
површине 221.220 м2, уписаним у к.к.ул. број 2467, К.О. 
Бијељина село, посједника Општине Бијељина на Јавно 
предузеће “ЕКО-ДЕП” Бијељина.

II

 Преносилац, Општина Бијељина, преноси 
некретнине из тачке I ове Одлуке без накнаде у сврху 
изградње објекта у области саобраћајне инфраструктуре 
- санитарне депоније.

III

 Преносилац права на некретнинама из тачке I ове 
Одлуке пристаје да се на основу исте изврши упис права 
коришћења у земљишним књигама у корист ЈП “ЕКО-
ДЕП” Бијељина.
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IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-022-50/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 На основу члана 50. Закона о уређењу простора 
- Пречишћен текст (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 22. 
јуна 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
“ДАШНИЦА” У БИЈЕЉИНИ

(Улица Раје Бањичића)

Члан 1.

 Усваја се Регулациони план Мјесне заједнице 
“Дашница” у Бијељини (Улица Раје Бањичића). Граница 
обухвата Регулационог плана “Дашница” обухвата 
подручје планирања укупне површине од 80 ха.

Члан 2. 

 План садржи текстулани и графички дио.
 1. Текстуални дио предлога Плана у 1 (једном) 
примјерку,
 2. Књига примједби и одговора на примједбе на 
предлог Плана упућене од стране носиоца припреме 
Плана,
 3. Књига примједби и одговора на примједбе на 
нацрт Плана са јавног излагања,
 4. Комплетан графички дио предлога регулационог 
плана који садржи карте:
	 1. Копија катастарског плана  R. 1:2000
 2. Извод из Урбанистичког плана града Бијељине - 
намјена површина  R 1:5000
 3. Валоризација и спратност постојећег грађевинског 
фонда R 1:2000
 4. Намјена постојећег грађевинског фонда R. 1:2000
 5. Инжењерско-геолошка карта  R. 1:2000
 6. План просторне организације R 1:1000
 7. План саобраћајне инфраструктуре  R 1:1000
 8. План парцелације   R 1:1000
 9. План грађевинских и регулационих линија 
R1:1000
 10. Енергетска и ТТ инсталација  R 1:1000
 11. Хидротехничка инфраструктура R 1:1000
 12. Вањско уређење  R 1:2000

Члан 3.

 План је урађен у ДОО Заводу за урбанизам и 
пројектовање Бијељина, мај 2006. године.

Члан 4.

 О провођењу ове Одлуке стараће се општински 
орган Административне службе општине надлежан за 
послове просторног уређења.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-022-51/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

	 На основу члана 50. Закона о уређењу простора 
- Пречишћен текст (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 22. 
јуна 2006. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2” 
У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.

 Приступа се изради Регулационог плана 
“Индустријска зона 2” у Бијељини.

Члан 2.

 Израда Регулационог плана односи се на подручје 
планирања у укупној површини обухвата од 126,0 ха.

Члан 3.

 Обухват Регулационог плана почиње од раскршћа 
Улице Стефана Дечанског, означена као к.ч. бр. 1374 
к.о. Бијељина Село и обилазног пута фаза 1 означено 
као к.ч. бр. 721/28 к.о. Бијељина Село. Даље граница 
обухвата иде десном страном обилазног пута у правцу 
Раче долази до њивског пута означеног као к.ч. бр. 
1373/1 к.о. Бијељина Село. Даље траса обухвата скреће 
јужно и иде десном страном поменутог пута, долази до 
раскршћа са путем означеним као к.ч. бр. 721/36 к.о. 
Бијељина Село, даље скреће југозападно под оштрим 
углом продужава десном страном поменутог пута до к.ч. 
бр. 721/17 к.о. Бијељина Село, даље улази у поменуту 
парцелу пресјеца к.ч. бр. 721/17, 721/25, 721/24 (прилог 
скица) поново се враћа на макадамски пут к.ч. бр. 721/36 
к.о. Бијељина Село. Даље траса долази до средине к.ч. 
бр. 144 к.о. Бијељина 1. скреће југоисточно под углом 
од око 90° пресјеца парцеле к.ч. 144, 143, 165/4, 165/3, 
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165/1, 10006, 10005, 10004, 167/2, 167/1, 175, гдје 
скреће југозападно под углом од око 270° продужава 
пресјецајући парцеле 177/2, 178, 967/1, 968, 969, 973 
к.о. Бијељина 1. Даље траса долази до к.ч. 999/5 улази 
у поменуту парцелу и скреће сјеверозападно под углом 
од око 95° пресјецајући парцеле к.ч. 997/8, 974/8, 974/7, 
974/9, 974/6, 974/3, 6640, 960/1, 160/2, 626/6, 162/3 к.о. 
Бијељина 1, даље скреће југозападно под углом од 90° 
пресјецајући парцеле к.ч. 162/8, 157, 152, 151, 149, 148, 
1102/3, 1102/8 од које граница обухвата скреће западно 
под углом од 270° пресјецајући парцеле к.ч. 1102/4, 
1102/5, 1102/1, 1103/1 к.о. Бијељина 1. Даље граница 
обухвата са к.ч. 1103/1 скреће југозападно под углом од 
око 90° пресјецајући к.ч. 1103/12, 1103/7, 1106, 1108/1 
даље излази на Улици Стефана Дечанског означене као 
к.ч. бр. 1374 к.о. Бијељина Село, даље скреће западно 
иде десном страном поменуте улице у смјеру Брчког 
долази до обилазног пута фаза 1 гдје се и завршава траса 
обухвата у укупној површини од 126,0 ха.

Члан 4.

 План се односи на период 2006. до 2015. године.

Члан 5.

 Рок израде Регулационог плана је 90 дана од дана 
потписивања Уговора о изради плана.

Члан 6.

 Средства за израду Регулационог плана биће 
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног 
за планску регулативу за 2006. годину.

Члан 7.

 Носилац припреме и организације израде 
Регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.

Члан 8.

 Носилац израде плана биће правно лице коме 
буде повјерена израда плана, а које је регистровано за 
израду ове врсте планова и у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Члан 9.

 Носилац припреме и организације плана утврђује 
Нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од 30 
дана.

Члан 10.

 На основу резултата јавне расправе о Нацрту плана 
носилац припреме плана утврђује приједлог плана и исти 
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање. 
Уз приједлог плана носилац припреме плана дужан је 
доставити образложење и све приједлоге и мишљења 
прикупљене у току јавне расправе о Нацрту плана.

Члан 11.

 Носилац припреме и организације плана дужан је да 
у току израде плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова са свим чиниоцима израде плана и власницима 
земљишта.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-022-52/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

	 На основу члана 50. Закона о уређењу простора 
- Пречишћен текст (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној 2006. 
године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3” 
У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.

	 Приступа се изради Регулационог плана 
“Индустријска зона 3” у Бијељини.

Члан 2.

 Израда Регулационог плана односи се на подручје 
планирања у укупној површини обухвата од 21,00 ха.

Члан 3.

 Обухват Регулационог плана са западне стране 
полази од тромеђе парцела к.ч. бр. 728/1, 1375, 1513, иде 
источном страном канала к.ч. бр. 1513 у правцу сјевера 
у дужини од око 900 м до пута означеног као к.ч. бр. 
728/66, а гдје се ломи и иде у правцу југо-исток путем 
к.ч.бр. 728/66 до пута к.ч. бр. 1375 гдје скреће путем 
1375 у правцу југозапада у дужини од око 1000 м до 
канала гдје се обухват и завршава. Обухват се налази у 
к.о. Бијељина Село са укупном површином од 21,00 ха.

Члан 4.

 План се односи на период 2006. до 2015. године.

Члан 5.

 Рок израде Регулационог плана је 90 дана од дана 
потписивања Уговора о изради плана.
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Члан 6.

 Средства за израду Регулационог плана биће 
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног 
за планску регулативу за 2006. годину.

Члан 7.

 Носилац припреме и организације израде 
Регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.

Члан 8.

 Носилац израде плана биће правно лице коме 
буде повјерена израда плана, а које је регистровано за 
израду ове врсте планова и у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Члан 9.

 Носилац припреме и организације плана утврђује 
Нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од 30 
дана.

Члан 10.

 На основу резултата јавне расправе о Нацрту плана 
носилац припреме плана утврђује приједлог плана и исти 
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање. 
Уз приједлог плана носилац припреме плана дужан је 
доставити образложење и све приједлоге и мишљења 
прикупљене у току јавне расправе о Нацрту плана.

Члан 11.

 Носилац припреме и организације плана дужан је да 
у току израде плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова са свим чиниоцима израде плана и власницима 
земљишта.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-022-53/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

	 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 17. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
5/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 22. јуна 2006. године, д о н и ј е л а 
ј е

О Д Л У К У
О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

- КИОСКА И ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ

Члан 1.

 ДОЗВОЉАВА СЕ привремено постављање 
монтажних објеката на јавној површини, типа киоска 
“Алмастер”, димензија 3м х 2,5м, модел К1 - Дијана 
и 2м х 2м, модел К2 - Весна, на простору обухвата 
Регулационог плана “Центар града”, на локацијама код 
МУП-а и у Улици Арсенија Чарнојевића, а у свему према 
графичком прилогу који је саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

 На овако дефинисаном подручју не могу се 
постављати друге врсте киоска, нити на другим 
локацијама, осим назначених у графичком прилогу. 
Постојеће киоске уклонити по истицању добијених 
одобрења за употребу, а најкасније 31.12.2006. године.

Члан 3.

 Локације киоска на обухвату из члана 1. одређене 
су у графичком прилогу, а остали услови утврђиваће се 
појединачним урбанистичко-техничким условима код 
издавања урбанистичке сагласности.

Члан 4.

 Локације киоска су привремене, а намјена јавних 
површина за постављање киоска је привремена намјена, 
у смислу члана 74. Закона о уређењу простора.

Члан 5.

 У киосцима се може обављати дјелатност “трговине 
на мало”, и то продаја следећих производа:
 - ситне индустријске, непрехрамбене робе намијењене 
свакодневној потрошњи,
 - дувана и дуванских прерађевина,
 - љековитог биља,
 - школског и канцеларијског материјала и прибора,
 - новина, часописа и сличних публикација,
 - галантерије, бижутерије, базарске робе и играчака,
 - парфимеријских и козметичких производа,
 - филателије и прибора,
 - цвијећа.

Члан 6.

 На истом обухвату могу се постављати покретне 
тезге типа Еуромодул 2700 и 2800, на локацијама које 
одреди Одјељење за стамбено-комуналне послове.
 Постојеће тезге се морају уклонити до 1. августа 
2006. године.

Члан 7.

 Услови за коришћење јавних површина за 
постављање покретних тезги прописиваће се у Рјешењу 
о заузећу јавне површине.

Члан 8.

 Локације за постављање монтажних објеката из 
члана 1. Одлуке издаваће се путем лицитације, коју 
ће спровести Комисија за лицитацију најкасније до 
31.12.2006. године.
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Члан 9.

 Комисију за спровођење лицитације именује 
Начелник општине Бијељина. Ближи услови и 
критеријуми,  као  и  почетна цијена за спровођење 
лицитације накнадно ће се утврдити.

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-022-54/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

	 На основу члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/06 
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 22. јуна 2006. године, д о н и ј е л а 
ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ УГОВОРА БРОЈ: 
02-054-60/03 ОД 17. ЈУЛА 2003. ГОДИНЕ

I

 У Комисију за преиспитивање Уговора број: 02-
054-60/03 од 17. јула 2003. године, именују се:

 1. МИЛОЈКО ТОДОРОВИЋ
 2. ДРАГАН ИЛИЋ
 3. РАДИСЛАВ КАЊЕРИЋ
 4. ЂУРО СТАНОЈЕВИЋ
 5. ЖЕЉКО РАШЕВИЋ
 6. РАДОСАВА-РАДА ПЕРИЋ
 7. ДУШАН ГЛИШИЋ
 8. САЛЕМ ЧОРБО

II
 Задатак Комисије је да преиспита Уговор број: 02-
054-60/03 од 17. јула 2003. године и оцијени оправданост 
потписивања Анекса уговора којим би се признали 
додатни трошкови настали увођењем пореза на додатну 
вриједност.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-111-203/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној 22. јуна 
2006. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА”
БИЈЕЉИНА

I

 Разрјешава се дужности члан Управног одбора ЈИП 
“ Семберија и Мајевица” Бијељина, на лични захтјев:

 - ЦВИЈЕТИН СИМИЋ - из Бијељине

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-111-200/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03) и члана 4. и 5. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовања 
органа у јавним предузећима и установама чији је 
оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број 5/03), Скупштина 
општине Бијељина, р а с п и с у ј е

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

 I Једног члана Управног одбора ЈИП “Семберија  
      и Мајевица” Бијељина из реда оснивача.

 II  ОПИС ПОСЛОВА

 1. Управни одбор

 Управни одбор доноси Статут предузећа, усваја 
програме рада и планове развоја, извјештаје о пословању 
и годишњи обрачун, усваја друге опште акте и одлучује 
о коришћењу средстава у складу са законом и врши и 
друге послове утврђене општим актима предузећа и 
Одлуком о оснивању.

 III  МАНДАТ

 Члан Управног одбора именује се на период до 
истека мандата садашњег сазива Управног одбора.
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 IV   СТАТУС

 1. Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос.
 Члан Управног одбора остварује право на накнаду 
у складу са актима ЈИП “Семберија и Мајевица” 
Бијељина.

 V  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
	
 Општи услови за кандидата на мјесто из тачке I су:
 - да је старије од 18 година,
 - да није отпуштен из државне службе на основу 
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или 
Ентитета, у периоду од три године прије објављивања 
конкурса
 - да не служи казну изречену од стране Међународног 
суда за бившу Југославију и да није под оптужбом тог 
Суда и да се није повиновао налогу да се појаве пред 
Судом,
 - да се против кандидата не води кривични 
поступак,
 - да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.
	
 VI   ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ 
        ЗА КАНДИДАТЕ

 Посебни услови за кандидата за Управни одбор су:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен),
 - познавање проблематике из дјелатности којом се 
бави правни субјект,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

 VII   СУКОБ ИНТЕРЕСА

	 Кандидат не може обављати дужност, активности 
или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске.
 Кандидати не могу бити лица која су на функцији 
у политичкој странци.

 VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити 
доказе о испуњавању општих и посебних услова:
 - биографију о кретању у служби, овјерену копију 
дипломе, овјерену копију личне карте, доказ о радном 
стажу, увјерење да се не води кривичан поступак,
 - увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати 
који су рођени ван подручја Републике Српске, лично ће 
доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење 
тражити службеним путем од надлежног Центра јавне 
безбједности.

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

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се могу подносити лично 
или путем поште, на адресу:
 Скупштина општине Бијељина - Стручна служба 
Скупштине општине, Трг Краља Петра 1 Карађорђевића 
број 1. са назнаком “Комисији за избор”.

 X  ОБЈАВА КОНКУРСА

 Јавни  конкурс ће  се  објавити  у  “Службеном  
гласнику  Републике  Српске”   и дневном листу “Глас 
Српске”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-111-202/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05 
и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 22. јуна 2006. године, д о н и ј е л а 
ј е

З А К Љ У Ч А К

I

 Комисија за избор члана Управног одбора ЈИП 
“Семберија и Мајевица” Бијељина, именована Рјешењем 
Скупштине општине број: 01-111-146/06 од 20. априла 
2006. године, спровешће јавни конкурс расписан за 
попуну наведеног упражњеног мјеста, на овој сједници 
Скупштине општине Бијељина.

II

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број: 01-111-201/06                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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 На основу члана 43. алинеја 7. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, број 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 7. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број 
5/05 и 6/06), Начелник општине Бијељина дана 21. јуна 
2006. године д о н о с и

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

 У члану 44. Одлуке о Административној служби 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 10/05) ријечи “60 дана” замјењују се 
ријечима “шест мјесеци” а ријеч “унутрашњој” брише 
се.

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном гласнику општине Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-014-9/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21.06. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13. 
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању 
радова, Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 1.

 ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: СКП-
17-1/05.

Члан 2.

 За потребе општине Бијељина вршиће се набавка 
ДОДАТНИХ радова - анекс главном уговору број: 
02.370-752/05 од 14.10.2005.године, а који се односе 
на радове изградње 1.фазе фекалне канализације града 
Бијељина-изградња главне пумпне станице фекалне 
воде “ПС1” и дијела главног колектора.

Члан 3.

 Укупна вриједност додатних радова је испод 50% 
од вриједности основног уговора односно не може 
износити више од 1.332.579,14 КМ.

Члан 4.

 Преговарачки поступак ће се завршити најкасније 
до 17.06.2006.године, а завршетак радова има се обавити 
до 01.09.2006.године.

Члан 5.

 Буџетска позиција са које се обезбјеђују 
средства за предметну јавну набавку је: КАПИТАЛНЕ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ, конто: 688160, позиција: 57а.

Члан 6.

 Поступак јавне набавке је ПРЕГОВАРАЧКИ без 
објављивања обавјештења о набавци.

Члан 7.

 Комисија за вођење преговарачког процеса и 
давање препоруке за закључивање анекса уговора ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 8.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-370-528/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 14.06. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04 и 
19/05 и 52/05) и члана 72 Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласникРС”, број: 101/04 и 42/05), те члана 13. 
Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању 
радова (“Сл. гласник општине Бијељина “, бр. 05/05), 
Начелник општине д о н о с и

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ бр.СЗП-04/06.

Члан 1.

 ПРИСТУПА СЕ набавци под редним бројем: 
бр.СЗП-04 / 06.

Члан 2.

 За потребе Службе заједничких послова - Одсјека 
за опште послове , вршиће се набавка следећих роба:
 - Уговор о набавци намјештаја за опремање 
простора за потребе Одјељења за инспекцијске послове
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Члан 3.

 Укупна вриједност јавне набавке је испод 30.000,00 
КМ, и у оквиру је предвиђених буџетских средстава.

Члан 4.

 Отварање приспјелих понуда ће се извршити 
најдаље до 27.06.2006. године, а роба се треба испоручити 
најкасније до 07. 07. 2006. године.

Члан 5.

 Буџетска позиција са које се обезбјеђују средства 
за предметну јавну набавку је: НАБАВКА ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА, конто: 688130,позиција:14а.

Члан 6.

 Поступак јавне набавке је ПУТЕМ КОНКУ-
РЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА без објављивања обавјештења о 
набавци.

Члан 7.

 Критеријум који ће се примјењивати приликом 
оцјене понуда је искључиво најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

Члан 8.

 Комисија за отварање и вриједновање понуда ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног рјешења.

Члан 9.

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-370-540/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16.06. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05 и 52/05) и члана 30. Правилника о поступку набавке 
роба, вршењу услуга и уступању радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 5/05), Начелник општине 
д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА

Члан 1.

 На преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења за набавку ДОДАТНИХ радова-анекс 
главном уговору број: 02.370-752/05 од 14.10.2005.
године, а који се односе на радове изградње 1 .фазе 
фекалне канализације града Бијељина-изградња главне 
пумпне станице фекалне воде “ПС1” и дијела главног 
колектора, означене под бројем: СКП-17-1/05, позван 
је, сходно закону, извођач радова из основног уговора 
број: 02.370-752/05 од 14.10.2005.године предузеће ДОО 
“Хигра” Бијељина.

Члан 2.

 Након разматрања понуде и вођења преговарачког 
процеса прихваћена је понуда предузећа ДОО “Хигра” 
Бијељина са бруто цијеном у износу од 804.172,18 КМ.

Члан 3.

 Понуда извођача из члана 1. ове одлуке  узета је 
за прихватљиву јер одражава реално стање на тржишту 
роба и радова.

Члан 4.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-370-558/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 22. 06. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку 
набавке робе, вршења услуга и уступања радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05) 
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за 
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ОДД 04/06 И ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
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Члан 1.

 На објављени јавни конкурс - јавну набавку бр. 
ОДД 04/06 у предмешу набавке радова за потребе 
Административне службе општине Бијељина-Одјељења 
за друштвене дјелатности и то:
 - Извођење радова на доградњи постојећег школског 
објекта гимназије “Филип Вишњић” у Бијељини. 
 пријавили су се следећи понуђачи:
 1. ДОО “Лет” Рогатица
 2. ДОО “Бук промет” Бијељина
 3. ДОО “Жеграп” Бијељина
 4. ДОО “Астра план” Брчио
 5. ДОО “Ран Рад” Лопаре
 6. АД “Грађење” Пале
 7. ДОО “Призма” Бијељина
 8. ДОО “Пројекто градња” Братунац
 9. ДОО “Перић” Бијељина
 10. ДОО “Бродац промет” Бијељина
 11. ДОО “Лаки” Бијељина

 Након отварања понуда са општим дијелом 
тендерске документације, установљено је да следећи 
понуђачи испуњавају опште услове:
 1. ДОО “Бук промет” Бијељина
 2. ДОО “Жеграп” Бијељина
 3. ДОО “Астра план” Брчио
 4. ДОО “Ран Рад” Лопаре
 5. АД “Грађење” Пале
 6. ДОО “Призма” Бијељина
 7. ДОО “Перић” Бијељина
 8. ДОО “Бродац промет” Бијељина

Члан 2.

 Након разматрања пријава које испуњавају услове 
јавног конкурса а на основу критеријума економски 
најповољнија понуда у смислу ниже наведених 
критеријума:
 - понуђена цијена
 - рок за извођење радова
 - услови и начин плаћања
 - референце понуђача за исте или сличне послове
оцјењеноје даје најповољнији понуђач :
 - ДОО “Перић” Бијељина 

Члан 3.
	
 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцјењен је као 
најуспјешнији из разлога економски најповољније 
понуде у складу са утврђеним критеријума за вредновање 

(понуђене цијене са ПДВ-ом, рокова за извођење радова, 
услова и начина плаћања, те референсе понуђача за исте 
или сличне послове.
 Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право поднијети писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема.
 Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-370-317/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 13. 06. 2006. године                                                       Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку 
набавке робе, вршења услуга и уступања радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05) 
Начелник општине Бијељина, на приједлог Комисије за 
избор најповољнијег понуђача, д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.СЗП 03/06 И ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Члан 1.

 На објављени јавни конкурс - јавну набавку 
бр. СЗП 03/06 у предмету набавке роба за потребе 
Административне службе општине Бијељина - Служба 
заједничких послова и то:
 - Набавка намјештаја за опремање простора за 
потребе Одјељења за стамбено-номуналне послове и 
Комуналне полиције.
 пријавили су се следећи понуђачи:

	 1. ДОО “Атена” Дворови
 2. ДОО “Мy Home Stil” Бијељина
 3. ДОО “Јаса комерц” Бања Лука

Члан 2.

 Након разматрања пријава које испуњавају услове 
јавног конкурса а на основу критеријума - најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оијењено је да 
је најповољнији понуђач:

 -ДОО “Атена”Дворови

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оијењен је као 
најуспјешнији из разлога понуђене најниже цијене 
технички задовољавајуће понуде (укупна цијена са 
ПДВ-ом, те начина и услова плаћања).
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 Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право поднијети писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријема.
 Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.
	

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-054-22/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 06. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

	 На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 
49/04, 19/05 и 52/05), и члана 30. Правилника о поступку 
набавке робв, вршења услуга и уступања радова 
(“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 05/05) 
Начелник општинв Бијељина, на приједлог Комисије за 
избор најповољнијег понуђача,  д о н о с и

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.СКП 34/06 И ИЗБОР 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Члан 1.

	 На објављени јавни конкурс - јавну набавку 
бр. СКП 34/06 у предмету набавке радова за потребе 
Административне службе општине Бијељина - Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и то:
 - Извођење радоеа хитне интервенције на обнови 
фасаде зграде “Стари небодер” у улици Гаврила 
Принципа бр.1. у Бијељини.
 пријавили су се следећи понуђачи:
1. ДОО “Бук промет” Бијељина
2. ДОО “Жеграп” Бијељина
3. ДОО “Призма” Бијељина
4. ДОО “Перић” Бијељина
5. ДОО “Бродац промет” Бијељина
6. ДОО “Лаки” Бијељина

  Након отварања понуда са општим дијелом 
тендерске документаццје, установљено је да следећи 
понуђачи испуњавају опште услове:
1. ДОО “Бук промвт” Бијељина
2. ДОО “Жеграп” Бијељина
3. ДОО “Призма” Бијељина
4. ДОО “Перић” Бијељина
5. ДОО “Бродац промет” Бијељина
6. ДОО “Лаки” Бијељина

Члан 2.

	 Након разматрања пријава које испуњавају услове 
јавног конкурса а на основу критеријума економски 
најповољнија понуда у смислу ниже наведених 
критеријума:
 - понуђена цијена
 - рок за извођење радова
 - услови и начин плаћања
 - референце понуђача за исте или сличне послове

 оцијењено је да је најповољнији понуђач:
 -ДОО “Букпромет” Бијељина 

Члан 3.
	
 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењене као 
најуспјешнији из разлога економски најповољније 
понуде у складу са утврђеним критеријума за вредновање 
(понуђене цијене са ПДВ-ом, рокова за извођење радова, 
услова и начина плаћања, те референсе понуђача за исте 
или сличне послове.
 Против ове Одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право поднијети писмени приговор 
уроку од пет дана од дана пријема.
 Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-370-569/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09. 06. 2006. године                                                        Мићо Мићић с. р.

	 На основу члана 43. алинеја 2. и 18. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. алинеја 
2. и 19. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05 и 6/06), Начелник 
општине Бијељина дана 21. јуна 2006. године, д о н и о 
ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ОРГАНИЗОВАЊА ИНСТИТУЦИЈА ИЗ 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

I
 Образује се Комисија за утврђивање предлога 
новог облика организовања институција из области 
културе чији је оснивач општина Бијељина, у следећем 
саставу:

 1. СЛАВИЦА РАДИЋ, предсједавајући
 2. МИЛАН РАДИЋ, члан
 3. ДУШАН ТУЗЛАНЧИЋ, члан
 4. АНКА ТОДОРОВИЋ, члан и
 5. СИНИША БОШКОВИЋ, члан
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II

	 Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је 
да, сагледавајући постојеће стање организованости и 
функционисања институција из области културе чији 
је оснивач општина Бијељина, Начелнику општине 
поднесе образложени нацрт одлуке о оснивању јавне 
установе/центра за културу у којој одлуци би се, у 
складу са законом, дефинисао нови организациони 
облик, трансформација дијела постојећих установа из 
области културе у нови организациони облик као и друга 
питања везана за оснивање и функционисање такве нове 
установе.
 Потребну помоћ у раду Комисије пружиће 
Административна служба - Одјељење за друштвене 
дјелатности.

III

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

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-111 -199/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 21. 06. 2006. године                                                       Мићо Мићић с. р.

 На основу члана 51. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”,број: 5/06,8/06), 
и тачке 9. Критерјума за додјелу једнократних новчаних 
помоћи за здравствену заштиту члановима породица 
погинулих бораца, ратним војним инвалидима и 
демобилисаним борцима у 2006. години, Начелник 
општине Бијљина   д о н и о  ј е  с л е д е ћ е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И 
АЛТЕРНАТИВНИ СМЈЕШТАЈ

I

 У Комисију за једнократну новчану помоћ за 
здравствену заштиту и алтернативни смјештај члановима 
породица погинулих бораца , ратним војним инвалидима 
и демобилисаним борцима у 2006. години, именују се:
 1. ЗОРИЦА ТЕШАНОВИЋ представник Админис-
тративне службе - Одјељење за борачко-инвалидску 
заштиту
 2. ЖАРКО РАДИЋ, представавник Општинске 
организације породица погинулих бораца
 З. НИКОЛА БОЖИЋ, представник Општинске 
борачке организације из редова ратних војних инвалида

II

	 Задатак Комисије је да образложене захтјеве за 
једнократне новчане помоћи за здравствену заштиту 
и трошкове алтернативног смјештаја члановима 
породица погинулих бораца, ратним војним инвалидима 
и демобилисаним борцима у 2006. години, достави 
Министарству рада и борачко- инвалидске заштите.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
	
Број:  02-111-195/06                                        Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                       ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 16. 06. 2006. године                                                       Мићо Мићић с. р.

ОГЛАСИ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

 На основу рјешења број 02/3-372-93/06 Од       
15.06.2006. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број:  93 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ЊЕГОШЕВЕ10” БИЈЕЉИНА 
Ул. Његошева бр. 10 са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
зграде “Његошеве 10” БИЈЕЉИНА Ул. Његошева бр. 
10. 
 Оснивачи: 15 етажних власника зграде. Дјелатност: 
70320  - управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном својом 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
 Заступа: Јокић Ђура предсједник Скупштине 
и Управног одбора заједнице, самостално и без 
ограничења.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
	
Број: 02/3-372-93/06                                             
Бијељина,                                       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 30.05.2006. године                         дипл. правник, Бранкица Марковић с.р.
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ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине
  Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
ШТАМПА: MOSST PRINT Company, Попови - Бијељина 055/392-411
ТИРАЖ: 180 ПРИМЈЕРАКА
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