
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 27. новембар 2017. године  БРОЈ 25 / 2017

 На основу члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09 
и 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), члана 5. став 1. тачка б) 
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 12. сједници одржаној 
дана 24. новембра 2017. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНЕ  КАО  К.П. БРОЈ 228,  

К.О. AMAЈЛИЈЕ 

Члан 1.
 Под условима и на начин утврђен овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у 
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини 
Града Бијељина, означена  као:

 - к.п. број 228 зв. „мераја“, по култури пашњак 1. 
класе, површине 813 м2, уписана у лист непокретности 
број 421 к.о. Амајлије, у којем је као посједник уписана 
Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели 
означеној као к.п. број 228 зв. „мераја“, по култури пашњак 
1. класе, површине 813 м2, уписана у зк.ул. број 95 к.о. 
Амајлије, у којем је Општина Бијељина уписана са правом 
својине са дијелом 1/1.

Члан 2.
 Налазом  ЈП „Дирекција  за  изградњу  и  развој  
града“ д.о.о. Бијељина  број: И-715/17  од 10.11.2017. године  
утврђено  је  да се предметна парцела к.п. број 228 налази у 
грађевинском реону К.О. Амајлије уз локални пут Бијељина 
Амајлије, у ванстамбено-пословној подзони 1.

 Као почетну лицитациону цијену непокретности из 
члана 1. ове Одлуке, комисија је одредила 11,00 КМ/м2, што 
за површину од 813 м2 износи 8.943,00 КМ.

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити на  име  кауције износ од 10% од почетне 

продајне цијене непокретности, с тим што тај износ не може 
бити нижи од 1.000,00 КМ  и  за: 

 - к.п. 228 к.о. Амајлије,  кауција  износи  1.000,00 КМ.
 Уплата  се  врши  на  јединствен  рачун  трезора  
Града  Бијељина  број 555-001-00777777-70  прије  почетка  
лицитационог  поступка, а  доказ  о  извршеној  уплати  
доставља  се  Комисији.

Члан 4.
 Продајну цијену наведених непокретности учесник 
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед 
купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати 
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење  јавног 
конкурса  за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења  
непокретности  у  својини  Града  Бијељина.
 Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке 
објавиће се у локалном листу „Семберске новине“, на огласној 
табли Градске  управе  Града Бијељина и на  страницама  
званичне  интернет  презентације Града  Бијељина. 

Члан 6.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по завршетку  лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 7.
 Трошкове израде Уговора  о  купопродаји  у  
форми нотарске исправе као  и  трошкове  провођења  
истог  сноси купац.

Члан  8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-108/17
Бијељина,
Датум, 24. новембар 2017. год.
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 На   основу  члана 2.  и члана 4. став 2. Закона  о  
утврђивању  и  преносу  права  располагања  имовином  
на  јединице  локалне  самоуправе (“Службени  гласник  
Републике  Српске“, број: 70/06), члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 12. сједници одржаној 
дана 24. новембра 2017. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРЕНОСУ  ПРАВА   КОРИШТЕЊА СА ОШ „JOВАН 
ДУЧИЋ” БИЈЕЉИНА, НА ГРАД БИЈЕЉИНА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ- К.П.  5385/2 К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
Преноси  се право   кориштења са  Основне  школе „Joван 
Дучић“ Бијељина, на  Град  Бијељина,  на  непокретности  
означеној као:

 - к.п.  број  5385/2  у  нарави  земљиште уз школску 
зграду, површине 38 м2, уписана у  Посједовни лист број 1084 
к.о. Бијељина 1, у ком је као посједник уписана О.Ш. „Јован 
Дучић“ Бијељина са дијелом 1/1, а којој одговара грунтовна 
парцела означена као к.п. 5385/2, у нарави земљиште уз 
школску зграду, површине 38 м2, уписана узк.ул. број 1071 
к.о. Бијељина 1, у ком је уписана Општина Бијељина са 
правом својине. 

Члан 2
 Право   кориштења  на  непокретностима из  члана 
1. ове  Одлуке  преноси  се  без  накнаде.

Члан 3.
 Некретнине  из  члана 1. Одлуке  укњижиће  се  у  
катастарској  евиденцији  Републичке  управе  за  геодетске  
и  имовинско-правне  послове  Републике  Српске-Подручна  
јединица  Бијељина,  у  корист  Града  Бијељина  са  дијелом 1/1.
       

Члан 4.
 Град  Бијељина  је  дужан  користити, управљати  и  
располагати  имовином  из  члана 1. Одлуке  у  складу  са  Законом.

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

Број: 01-022-109/17
Бијељина,
Датум, 24. новембар 2017. 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 12. сједници одржаној дана 24. новембра 2017. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - 

к.п.787, 796, и 801 К.О. ЈАЊА 2

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

 - к.п. 787, зв. Провлака, у нарави њива 3. класе, 
површине 10687 м2; 
 - к.п. 796, зв. Главичор, по култури њива 2. класе, 
површине 8420 м2;
 - к.п. 801, зв. Провлака, у нарави њива 3. класе, 
површине 2265 м2, 

 чија укупна површина износи 21372 м2, све уписане 
у лист непокретности број 634 к.о. Јања 2 и зк.ул. број 585 
к.о. Јања 2, у којима су као супосједници и сувласници 
уписани  Kaрјашевић Атлаге Селма са дијелом 2/4, Хаџић 
Атлаге Алмедина са дијелом 1/4 и Хаџић Атлаге Мирзана са 
дијелом 1/4.

 Некретнине из става 1. ове Одлуке купују се ради 
обезбјеђења замјенског земљишта које ће се као накнада 
давати у поступку експропријације непокретности у сврху  
уређења тока ријеке Дрине, 2. фаза, етапа 4. у пројекту 
спречавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије.

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове 
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду 
која је утврђена Налазом о извршеном утврђивању оквирне 
вриједности непокретности-земљишта ЈП „Дирекције за 
развој и изградњу града“ Д.О.О. Бијељина, број И-727/17 
од 15.11.2017. године, којим је утврђено да вриједност 
непокретности износи 2,00 КМ/м2, што за к.п. 787, чија је 
површина 10.687 м2 износи 21.374,00 КМ, за к.п. 796, чија 
је површина 8.420 м2 износи 16.840,00 КМ, за к.п. 801 чија 
је површина 2.265 м2 износи 4.530,0 КМ, што укупно, за све 
к.п. 787, 796 и 801 к.о. Јања 2 износи 42.744,00 КМ.  

 Од укупне купопродајне цијене која износи 
42.740,00 КМ, сувласницима припада :
 - Хаџић Атлаге Алмедини износ од 10.686,00 КМ;
 - Хаџић Атлаге Мирзана износ од 10.686,00 КМ и
 - Карјашевић Атлаге Селма износ од 21.372,00 КМ.

Члан 3.
 На некретнинама из члана 1. ове Одлуке у јавним 
евиденцијама  непокретности извршиће се упис права својине 
и права посједа у корист Града Бијељина са дијелом 1/1.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
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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: 01-022-110/17
Бијељина,
Датум, 24. новембар 2017. год.
 

 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 
12. сједници одржаној дана 24. новембра 2017. године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА

  1. Милорад Секулић, Аида Хаџић и Стана 
Тодоровић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Центар 
за културу ‘’Семберија’’ Бијељина, због окончања поступка 
јавне конкуренције за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 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, 
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.

2.
 Имајући у виду чињеницу да су Милорад Секулић, 
Аида Хаџић и Стана  Тодоровић именовани за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Центар 
за културу ‘’Семберија’’ Бијељина на сједници скупштине 
одржаној дана 09.03.2017. године, да је након тога објављен 
Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
‘’Семберија’’ Бијељина, те да је окончана процедура у 
вези са поступком избора чланова управног одбора Јавне 
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина, 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: 01-111-254/17
Бијељина,
Датум: 24. новембар 2017. год.

 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), а на основу 
Извјештаја Комисије за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина, 
Скупштина Града Бијељина на 12. сједници одржаној дана 
24. новембра 2017. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ 

БИЈЕЉИНА

 1. Савић Божић Дијана, Хаџић Аида и Тодоровић 
Стана из Бијељине, именују се за чланове Управног одбора 
Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина, 
због окончања поступка јавне конкуренције за избор 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
‘’Семберија’’ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
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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, 
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.

2.
 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 09.03.2017. године донијела је Рјешење о именовању 
Секулић Милорада, Хаџић Аиде и Тодоровић Стане, за 
вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина број 01-111-
106/17. Тачком 2. диспозитива рјешења од 09.03.2017. године 
одређено је да  ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати 
до окончања поступка избора и коначног именовања 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
‘’Семберија’’ Бијељина.

 На сједници одржаној дана 26.09.2017. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина број 
01-111-232/17 од 26.09.2017. године, те донијела рјешење о 
именовању комисије за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина 
број 01-111-228/17 од 26.09.2017. 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 чланове 
Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
‘’Семберија’’ Бијељина именују Савић Божић Дијана, Хаџић 
Аида и Тодоровић Стана и исти доставила Градоначелнику, 
који је након тога, у складу са одредбом члана 16. став 
6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) Скупштини 
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за 
чланове Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
‘’Семберија’’ Бијељина именују Савић Божић Дијана, Хаџић 
Аида и Тодоровић Стана.
 
 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове 
Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
‘’Семберија’’ Бијељина именују Савић Божић Дијана, 
Хаџић Аида и Тодоровић Стана добио већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини 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: 01-111-255/17
Бијељина,
Датум: 24. новембар 2017. год.

 
 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 12. сједници одржаној 
дана 24. новембра 2017. године, д о н и ј е л а  је
 

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

УСТАНОВЕ  БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

 1. Огњен Сефер, Драган Ђорђић, Предраг 
Вујић, Младен Вуковић и Сафет Спречак, разрјешавају 
се дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због оставке већине чланова 
управног одбора.

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

О б р а з л о ж е њ е

 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, 
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.
 
 Скупштина града Бијељина, на сједницама 
одржаним дана 09.03.2017. године и 21.07.2017. године, 
донијела је Рјешења број 01-111-93/17 и 01-111-215/17, 
којим су Огњен Сефер, Драган Ђорђић, Предраг Вујић, 
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Младен Вуковић и Сафет Спречак именовани за чланове 
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови. 
Драган Ђорђић, Огњен Сефер и Предраг Вујић поднијели су 
оставке на чланство у Управном одбору Јавне 

2.
  установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови. Имајући у виду 
чињеницу да су три члана поднијели оставке на чланство 
у управном одбору, што чини већину од укупног броја 
чланова управног одбора који броји пет чланова, те да је 
тиме онемогућемо пуноправно одлучивање у управном 
одбору, 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: 01-111-256/17
Бијељина,
Датум: 24. новембар 2017. год.

 

 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 члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 12. сједници одржаној дана 
24. новембра 2017. године, д о н и ј е л а  је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 

‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

 1. Игор Новаковић, Огњен Сефер, Предраг Вујић, 
Младен Вуковић и Сафет Спречак, из Бијељине именују 
се за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне 
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Бања 
‘’Дворови’’ Дворови.

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

О б р а з л о ж е њ е
 
 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 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, 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.

2.
 
 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: 01-111-257/17
Бијељина,
Датум: 24. новембар 2017. год.

 
 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. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на 12. сједници одржаној дана 24. новембра 2017. године, 
донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 

‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

I
 У Комисију за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, именују се: 

 1. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
 2. МИЛАН ЛАЗИЋ
 3. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
 4. ВЛАДИМИР ЉУБОЈЕВИЋ
 5. МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном 
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року, по потреби прибави додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом 
раду Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу 
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) Скупштини града упућује приједлог кандидата за 
члана Управног одбора на разматрање и доношење акта за 
коначно именовање.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
Број: 01-111-259/17
Бијељина,
Датум: 24. новембар 2017. год

 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 12. сједници одржаној дана 24. новембра 2017. 
године, расписала је

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

 I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ БАЊА ’’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

 У Управни одбор бира се 5 (пет) чланова које 
именује оснивач.

 II    ОПИС ПОСЛОВА 

      Управни одбор одлучује о пословању установе; доноси 
Статут, разматра и усваја извјештаје о пословању и 
годишњи обрачун; доноси програм рада и финансијски 
план установе, одлучује о кориштењу средстава у складу са 
законом и статутом установе; доноси пословник о раду и 
обавља друге послове који су утврђени законом и Статутом.

 III    М А Н Д А Т

 Чланови Управног одбора из тачке I именује се на 
период од 4 ( четири ) године.
         
 IV    С Т А Т У С

 Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује 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.

2.

 VI  ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 Посебни услови за кандидате из тачке I су:

 • висока стручна спрема (VII/1) или виша стручна 
спрема (VI степен)
 • познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави ЈУ Бања ‘’Дворови’’ Дворови,
 • Познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 • доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова.

 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 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. Увјерење да кандидат није осуђиван,
 3. извод из матичне књиге рођених, 
 4. диплому о завршеној високој или вишој 
стручној спреми, 
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., Конкурса,
 6. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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 7. биографију о кретању у служби,
 8. ако посједује и 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.

3.
 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 ‘’Ослобођење’’.

 Јавни  конкурс ће се објавити и у “Службеном 
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.

Број: 01-111-258/17
Бијељина,
Датум, 24. новембар 2017. год

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:  97/16 ) и 
члана 18. и члана 23. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’,број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-12(2 ЛОТА)-лот1-у1/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-12(2 ЛОТА)-лот1 – у1/17

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга :

 Уговарање вишка потребних услуга приликом 
реализације уговора који се односи на редовно одржавање  
локалних и некатегорисаних  путева  и улица  у насељима  
на подручју Града Бијељина, додатни У говор на Уговор 
број:02-404-46/17 Лот1 од 18.04.2017.године

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 
17.115,93 КМ (са ПДВ-ом), односно   14.629,00  КМ (без 
ПДВ-а). Средства су обезбјеђена из буџета за 2017.годину  
са буџетске ставке „Одржавање хоризонталне и вертикалне 
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, крпљење ударних рупа,“ економски код 412500, 
потрошачка јединица 0005170, средства 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 23.ЗЈН

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
је од дана закључивања Уговора   до 31.12.2017.године. 

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

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

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

Број: 02-404-216/17
Бијељина,                                                                                        
Датум: 23. новембар 2017. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) члана 18 и члана 25  Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник Града  Бијељина’’, број: 13/17 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУАПЊУ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-13/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова   под 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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шифром: ДД-13/17

II
 За потребе Одјељења за друштвене 
дјелатности вршиће се јавна набавка следећих радова: 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РОМСКИХ КУЋА 
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
РОМА 2016-2017“.

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  171.025,64 КМ (без ПДВ-а) 
односно  200.100,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
85.811,97 КМ (без ПДВ-а) односно  100.400,00 КМ (са ПДВ-
ом) су обезбијеђена са рачуна посебних намјена –донације ( 
Донација Министарства за људска права и избјеглице БиХ) 
и 85.213,67 КМ (без ПДВ-а) односно  99.700,00 КМ (са ПДВ-
ом) је обезбиједио CARITAS ŠVICARSKE.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Предвиђени крајњи рок за завршетак предметних 
радова је  90 календарских дана, а извођач се има увести  у 
посао  када му надлежни орган  омогући несметан почетак  
извоћења радова . 

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

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

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

Број: 02-404-217/17
Бијељина,                                                                                        
Датум: 24. новембар 2017. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
члана 71.Стату та 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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке СКП-08/17

I
 У поступку јавне набавке путем oтвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.11.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.81/17 од 10.11.2017.године, 
а која се односи на набавку услуга: „Садња дрворедних 
садница,”није достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

III
 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.

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

Број:02-404-196/17
Бијељина,  
Датум: 24. новембар 2017. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)  и члана 11. Закона 
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 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’’,13/17), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ПЉ-02/17
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 31.10.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.79/17 од 03.11.2017.године, 
а која се односи на набавку услуга: Медијска промоција  
под називом „Произведено у Семберији„ путем  земаљског 
телевизијског сигнала, понуду је доставио следећи понуђач:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Број 25 - Страна 9Службени гласник Града Бијељина27. новембар 2017.

 1. ДОО „Astra media”-ТВ Арена, 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 „ Astra media” ТВ Арена, Бијељина,са 
понуђеном цијеном у  износу од: 8.500,00 КМ (без ПДВ-а)
 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-197/17 од 
22.11.2017.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:02-404-197/17
Бијељина 
Датум: 23. новембар 2017. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25.  Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 09/17 ), 
а у складу са чланом 4. Уредбе о садржају, облику и изгледу 
службене легитимације и значке инспектора Републичке 
управе за инспекцијске послове и инспектора у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 125/10), Градоначелник Града Бијељина, дана 24. 
новембар 2017. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
О НАБАВЦИ  И  ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ  
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ  ИНСПЕКТОРА У 

ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
 У складу са Уредбом о садржају, облику и изгледу 
службене легитимације и значке инспектора Републичке 
управе за инспекцијске послове и инспектора у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 125/10), одређује се набавка службених легитамација и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове, те 
се исте додјељују: 

 1. Јовић Драган, градски тржишни инспектор
     службена легитимација и значка број 001
  2. Цвјетиновић Саша, градски тржишни инспектор
 службена легитимација и значка број 002
  3. Крсмановић Миле, градски тржишни инспектор
 службена легитимација и значка број 003
  4. Миловановић Ајиша, градски тржишни 
инспектор
     службена легитимација и значка број 004
  5. Симић Мирјана, градски тржишни инспектор
     службена легитимација и значка број 005
  6. Вујић Драгана, градски тржишни инспектор
     службена легитимација и значка број 006
  7. Јовановић Младен, градски ветеринарски 
инспектор
     службена легитимација и значка број 007
 8. Петровић Драган, градски ветеринарски 
инспектор
     службена легитимација и значка број 008
  9. Станкић Славиша, градски ветеринарски 
инспектор
     службена легитимација и значка број 009
 10. Гаврић Бојан, градски ветринарски инспектор
     службена легитимација и значка број 010
 11. Перић Зоран, градски пољопривредни 
инспектор
     службена легитимација и значка број 011
 12. Згоњанин Мирела, градски пољопривредни 
инспектор
     службена легитимација и значка број 012
 13. Гардашевић Радмила , градски здравствени инспектор
     службена легитимација и значка број 013
 14. Милановић Радинка, градски здравствени инспектор
     службена легитимација и значка број 014
 15. Никић Мира, градски инспектор за храну
     службена легитимација и значка број 015
 16. Токановић Јаворка, градски  инспектор за храну
     службена легитимација и значка број 016
 17. Иконић Зоран, градски инспектор рада
     службена легитимација и значка број 017
 18. Стевић Тривко, градски саобраћајни инспектор
     службена легитимација и значка број 018
 19. Петричевић Предраг, градски саобраћајни инспектор
     службена легитимација и значка број 019
 20. Петровић Радован, градски урбанистичко - 
грађевонски инспектор
     службена легитимација и значка број 020
 21. Ресановић Александар, градски урбанистичко - 
грађевински инспектор
     службена легитимација и значка број 021
 22. Цветиновић Марија , градски урбанистичко - 
грађевински инспектор
     службена легитимација и значка број 022
 23. Јовичић Драгиша , градски урбанистичко – 
грађевински  инспектор
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     службена легитимација и значка број 023
 24. Матковић Биљана, градски еколошки  инспектор
     службена легитимација и значка број 024
 25. Петрић Милисав, градски водни инспектор
     службена легитимација и значка број 025
 26. Јовановић Драган , шеф одсјека
     службена легитимација и значка број 026

III
 Набавку, издавање службених легитамиција и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове 
као и вођење евиденције о истом спровешће Начелник 
Одјељења за инспекцијске послове у сарадњи са Одсјеком 
заједничких послова.

IV
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука бр. 02-014-1-518/16 од 19.априла 2016.године и бр. 
02-014-1-807 /16 од 17.јуна 2017.године.

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

Број:  02-014-1-1938/17
Б и ј е љ и н а,  
Датум: 24. новембар 2017. год.                                                                                                                               
                               

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-82/17 од 24.11.2017. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 182 упис регистрације Заједнице 
етажних власника  „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 5“ улица 
Патријарха Павла бр. 5 Бијељина, са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 5“ улица Патријарха Павла бр.5  
Бијељина, Регистарски лист број: 182.
 Оснивачи: 22 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: Јелена Марковић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-82/17
Бијељина,
Дана, 24.11.2017. године 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 228, К.О. АМАЈЛИЈЕ

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШТЕЊА 
СА ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ БИЈЕЉИНА, НА ГРАД 
БИЈЕЉИНА НА НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. 5385/2 
К.О. БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА – К.П. 787, 796 И 801 К.О. 
ЈАЊА 2

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 
ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ 
ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ 
МЈЕСТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

    АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-12 (2 ЛОТА)-
лот 1-у1/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-13/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-08/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПЉ-02/17

ОДЛУКА О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ 
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ ИНСПЕКТОРА 
У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

   ОГЛАСИ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦА 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 
БР. 5“ УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВРЛА БР. 5 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


