
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 29. мај 2015. године  БРОЈ 11 / 2015

 На основу члана 59. став 1. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12 и 52/14), члана 30. став 1. 
алинеја 23) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 4. Уредбе о јединственом регистру штета 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 59/14), 
Одлуке о алокацији кредитних средстава Свјетске банке  
- Међународне асоцијације за развој по хитном пројекту 
опоравка од поплава (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 13/15) и члана 38. став (2) тачка ћ) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 34. 
сједници одржаној дана 27. маја 2015. године , донијела је 

О Д Л У К У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА

I
 Град Бијељина задужиће се у износу од 
1.221.000,00КМ код Свјетске банке, посредством 
Републике Српске,  у складу са Одлуком Владе Републике 
Српске о алокацији кредитних средстава Свјетске банке 
- Међународне асоцијације за развој по хитном пројекту 
опоравка од поплава, број: 04/1-012-2-295/15 (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 13/15).

II
 Средства у износу од  од 1.221.000,00КМ, 
употријебиће се за сљедеће пројекте:

 1. Санација путева, мостова и клизишта у износу 
од 1.012.100КМ, према Елаборату о процијењеним штетама 
на подручју Града Бијељина проузрокоавним елементарним 
непогодом-поплавом у мају 2014. године и Збирном списку 
процјене штете на објектима инфраструктуре и клизишта, 
који је сатавни дио Елабората.

 2. Санација штете на објектима јавних институција  
у износу од 208.900,00КМ у складу с  Информацијом број: 
01/3-533.7-1-306/14 од 4.11.2014. године,  која се односи на 
санацију и изградњу  објекта: Центар за социјални рад и 
дневни  ценар за дјецу са посебним потребама, у Бијељини.

III
 Средства по овој Одлуци реализоваће се по 
сљедећим условима: 
 - висина кредитних средстава - главница 
1.221.000,00КМ
 - рок отплате: 25 година

 - каматна стопа 1,25% годишње
 - сервисни трошак: 0,75% годишње на повучени 
износ кредита
 - комисиона провизија: до 0,50% годишње на 
одобрена, а неповучена средства.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-54/15        
Бијељина,                          
Датум, 27. мај 2015. године                                                                                  

 На основу члана 30. алинеја 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
101/04 , 42/05, 118/05 и 98/13), члана 9. Закона о Граду 
Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
70/12), члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/13 и 6/14), и 
члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се услови за изградњу 
гробља, гробница и надгробних споменика и уписа 
података на њима и изградња мртвачница и хладњача на 
гробљима, начин управљања, уређивања и одржавања 
гробља, начин формирања цијене и продаје гробних мјеста, 
начин формирања цијене трошкова за одржавања  гробља за 
гробља која су у власништву Града Бијељина, начин сахране 
и ископавање умрлих лица, начин сахране непознатих 
лица, кремирање посмртних остатака, ред на гробљима, 
сахрана ван гробља у употреби, пренос посмртних остатака 
до гробља и са гробља, временски размаци сахрањивања у 
попуњена гробна мјеста, казнене одредбе као и друга питања 
од значаја за управљање гробљима и вршење погребне 
дјелатности на подручју Града Бијељина, у складу са законом 
и уз поштовање етичких и вјерских норми и обичаја.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 2.
 (1) Гробље је комунални објекат намијењен за 
сахрану умрлих на земљишту које је документом просторног 
уређења одређено као такво, као и објекти и инфраструктура 
који се налазе на том земљишту и служе за сахрањивање, 
коришћење, уређење и управљање гробљем.
 (2) Гробно мјесто представља површину земљишта 
одређену за сахрану умрлог лица а која је за ту намјену 
графички и нумерички одређена у техничком документу 
гробља.
 (3) Гроб је гробно мјесто у које су сахрањени 
посмртни остаци једног или више лица.
 (4) Сахрањивање, у смислу ове одлуке, је укоп 
посмртних остатака умрлих, односно кремирање посмртних 
остатака и остављање или расипање пепела на одређено 
мјесто предвиђено техничком документацијом гробља, као 
и друге радње које се у том циљу предузимају.
 (5) Обавезно почивање је период који мора протећи 
од дана сахране да би се могла вршити промјена намјене 
земљишта на којем је гробље изграђено или извршити 
премјештање посмртних остатака из једног гробног мјеста 
у друго.
 (6) Мртвачница је просторија која служи за 
чување посмртних остатака умрлог до сахране и испраћаја 
посмртних остатака. 

Члан 3. 
 (1) Према начину оснивања и намјени сахране, 
гробља могу бити јавна и посебна.

 (2) Јавна гробља су гробља у власништву Града 
Бијељине и намијењена су за сахрану свих лица, без обзира 
на њихову вјерску и националну припадност.
 (3) Посебна гробља могу бити у власништву Града 
Бијељине или вјерских заједница које њима управљају, а 
намијењена су за сахрану лица која су стекла одређени 
статус у складу са посебним прописима или лица одређене 
вјерске припадности, а могу бити:
 а) спомен-гробља, 
 б) војна гробља, 
 в) гробља масовних катастрофа, 
 г) анонимна гробља, 
 д) гробља вјерских заједница и
 ђ) друга гробља за посебне намјене.
 (4) Посебна гробља могу бити засебан дио јавног 
гробља.
 (5) Одлуку о проглашењу постојећих гробаља 
у употреби или нових гробаља или њихових дијелова 
посебним гробљем доноси Скупштина Града Бијељина  коју 
објављује се у “Службеном гласнику Града Бијељина” и у 
дневној штампи, а по потреби и на други начин.
 (6) Изузетно од одредбе става 5. овог члана, статус 
гробаља вјерских заједница у употреби не може се мијењати 
без претходно утврђеног општег интереса у складу са 
посебним прописима.
 (7) Према површини земљишта које заузима, 
гробље може бити: 
 а) мало гробље (до 1 hа), 
 б) средње гробље (од 1 hа до 5 hа) и
 в) велико гробље (већа од 5 hа). 
 (8) Према начину вршења сахране гробља могу 
бити:
 а) гробља са класичном сахраном,

 б) крематоријумска гробља за полагање урни и 
просипање пепела и
 в) мјешовита гробља. 

 II – ГРОБЉА И ВРШЕЊЕ ПОГРЕБНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

 1. Изградња гробља, гробница и надгробних 
споменика и упис података на  њима,  изградња мртвачница 
и хладњача на гробљима

Члан 4.
 (1) Изградња нових и проширење постојећих 
гробаља утврђује се  спроведбеним документима просторног 
уређења Града Бијељина.
 (2) Изградња гробља планира се за потребе сахране 
умрлих за једно насељено мјесто или више насељених мјеста 
на подручју Града Бијељина.
 (3) Изградња нових гробаља или проширење 
постојећег гробља не може се вршити у ужем урбаном 
подручју Града Бијељина које обухвата прву, другу и трећу 
стамбено-пословну зону.

Члан 5.
 За изградњу новог гробља, поред услова прописаних 
законом, морају бити испуњени и сљедећи услови:
 a) земљиште за гробље мора бити равно или са 
благим нагибом, без задржавања  подземних вода, суво и 
оцједито, стабилно са ниским нивоом подземних вода, тако 
да подземне воде не допиру до гробова,
 б) да је за земљиште обезбијеђен приступ на јавне 
саобраћајнице,
           в) да правац доминантних вјетрова не иде од гробља 
ка насељу,
 г) да је гробље изван водозаштитних подручја, 
поплавних подручја, заштићених дијелова природе и 
шумских подручја, да подземне воде гробља не угрожавају 
објекте за снабдијевање становништва водом за пиће и    
 д) када се гради крематоријум да је исти изграђен у 
складу са техничким условима за кремирање и одговарајућим 
санитарно-техничким мјерама којима се спрјечава загађење 
ваздуха.

Члан 6.
 (1) Приликом изградње новог гробља на подручју 
Града морају се обезбиједити објекти са припадајућим 
простором и комунална инфраструктура гробља, које 
обавезно чине: 
 а) гробно мјесто,
 б) гробни редови које чини низ гробних мјеста,
 в) гробна поља која чини више гробних редова са, 
по правилу, не више од 200 гробних мјеста са приступним 
стазама, 
 г) стазе које повезују групе гробних мјеста у 
гробном пољу или ред гробних мјеста, 
 д) главне стазе које повезују гробна поља са 
одмориштима и проширењима, 
 ђ) унутрашње и вањске саобраћајнице за колски 
промет са паркиралиштем, 
 е) зеленила и зелене површине, 
 ж) ограде око гробља.
 (2) Поред комуналне инфраструктуре гробља из 
става 1. овог члана, на гробљу се могу изграђивати:
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 а) опроштајно-церемонијални склоп са отвореним 
или затвореним опроштајним простором (мртвачница, 
опроштајна сала и помоћне просторије), 
 б) простор за преузимање и опремање покојника, 
 в) сервисне функције за одржавање и управљање 
гробљем и 
 г) пратеће услуге продаје (продаја цвијећа, свијећа, 
опреме и слично). 
 (3) Гробље може имати објекте потребне за вршење 
вјерских обреда, посебан меморијални дио за посебне 
врсте сахране, те мање пратеће производне просторе изван 
простора гробља за израду вијенаца, надгробних обиљежја 
и друге опреме потребне за обављање погребне дјелатности 
и одржавање гробља.

Члан 7.
 (1) Скупштина Града Бијељина доноси одлуку о 
затварању гробља када утврди да на гробљу више нема 
могућности оснивања нових гробних мјеста, али постоји 
могућност укопа у постојећа гробна мјеста и ту одлуку 
објављује у “Службеном гласнику Града Бијељина” и дневној 
штампи, а по потреби и на други начин.
 (2) Скупштина Града Бијељина донијеће одлуку о 
стављању гробља или дијела гробља ван употребе када више 
не постоји могућност укопа због просторних, санитарних и 
других услова и ту одлуку објављује у “Службеном гласнику 
Града Бијељина” и дневној штампи, а по потреби и на други 
начин.
 (3) Простор гробља стављеног ван употребе, или 
његов дио, може се користити за друге намјене одређене 
одговарајућим документом просторног уређења Града 
Бијељина након истека рока обавезног почивања, ако је 
утврђен општи интерес, изузев гробаља која 
имају статус културно-историјског или природног добра, у 
складу са посебним прописом.
 (4) Рок обавезног почивања из става 3. овог члана 
износи 100 година, рачунајући од дана обављене посљедње 
сахране.

Члан 8.
 (1) По истеку рока обавезног почивања, гробље 
или дио гробља ван употребе може се измјестити ради 
привођења простора другој намјени.
 (2) Скупштина Града Бијељина доноси одлуку о 
измјештању гробља или дијела гробља које је ван употребе 
под условом да се измјештање гробља и даље сахране 
осигурају изградњом новог гробља или на другом постојећем 
гробљу на подручју Града Бијељина и ту одлуку објављује у 
“Службеном гласнику Града Бијељина” и дневној штампи, а 
по потреби и на други начин.
 (3) Трошкове измјештања гробља или дијела гробља 
и уређење гробних мјеста сноси Град Бијељина.

Члан 9.
 (1) Саопштење о доношењу одлуке о измјештању 
гробља или дијела гробља ван употребе објављује се у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”, средствима јавног 
информисања и „Службеном гласнику Републике Српске“.
 (2) Саопштење из става 1. овог члана садржи 
податке о гробљу које се измјешта, податке о гробљу на које 
ће се извршити пренос ексхумираних посмртних остатака, 
као и позив сродницима лица сахрањених на гробљу које 
је одређено за измјештање да у року од три мјесеца од 

објављивања саопштења доставе своје захтјеве у погледу 
начина поновног укопавања ексхумираних посмртних 
остатака њихових сродника и преузимања надгробних 
споменика и других предмета у вези са гробовима и 
гробницама.
 (3) По истеку рока из става 2. овог члана сродници, о 
свом трошку, могу премјестити посмртне остатке и сахранити 
их на другом гробљу у употреби, као и уклонити надгробне 
споменике и друге предмете са гробова и гробница. 
 (4) Ексхумација посмртних остатака не може се 
вршити прије истека рока из става 2. овог члана, а ексхумирани 
остаци за које не буду достављени захтјеви да се укопају на 
уобичајени начин покопавају се у за то одређен заједнички 
гроб, односно гробницу, на које се стављају подаци о лицима 
чију су посмртни остаци ту покопани. 
 (5) Споменици и други предмети који до почетка 
ексхумације посмртних остатака не буду уклоњени припадају 
субјектима који управљају гробљем и они са њима слободно 
располажу.            

Члан 10.
 (1) Изузетно од члана 7. став 3.  ове одлуке, када је то 
неопходно из урбанистичких и других оправданих разлога, 
за које је утврђен општи интерес у складу са посебним 
прописом, Скупштина Града Бијељина може донијети одлуку 
о измијештању гробља или дијела гробља ван употребе и 
прије истека рока обавезног почивања, али не прије истека 
рока од 10 година ако је земљиште исушено, односно 
рока од 20 година ако је земљиште влажно, рачунајући од 
дана посљедње сахране, изузев гробаља која имају статус 
културно-историјског или природног добра у складу  с 
посебним прописима. Ова одлука објављује у “Службеном 
гласнику Града Бијељина” и дневној штампи, а по потреби и 
на други начин.
 (2)Поступак објављивања одлуке и преноса 
ексхумираних остатака врши се у складу са одредбама члана 
9. ове Одлуке.          
 (3) У случају из става 1. овог члана, Град Бијељина је 
дужан да без накнаде обезбиједи власнику гробног мјеста, за 
које још није истекао рок обавезног почивања, друго гробно 
мјесто у истом или другом гробљу истих или приближно 
истих локацијских услова.

Члан 11.
 (1) Бетонирање темеља - парапета око гробног мјеста 
и гробнице врши предузеће којем је повјерено управљање и 
одржавање гробља (управа гробља).
 (2) Радове у гробљу, осим радова из става 1. овог 
члана, могу изводити предузетник или привредно друштво 
регистровано у Босни и Херцеговини за ту врсту дјелатности 
у складу са законом и овом одлуком.
 (3) Извођење радова у гробљу може се вршити само 
уз претходно прибављено одобрење управе гробља.
 (4) Управа гробља даје одобрење за постављање, 
уклањање, односно замјену надгробних споменика и 
надгробних знакова на основу писменог захтјева корисника 
гробног мјеста.

Члан 12.
 (1) Радови на уређењу гробова и гробља морају 
се изводити на начин којим се, у највећој мјери, чува мир 
и достојанство на гробљу, а могу се вршити само у дане и у 
времену утврђеном у одобрењу управе гробља.
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 (2) Грађевински материјал (цигла, камен, шљунак, 
пијесак, креч и др.) може се држати на гробљу само за вријеме 
вршења радова и само на начин којим се не затвара пролаз 
путевима или стазама и не оштећују гробови, објекти или 
засади.
 (3) Након завршених радова на гробљу, извођач је 
дужан уредити мјесто на којем су радови извођени.
 (4) Превоз материјала потребног за извођење радова 
на гробљу може се вршити само оним путевима и стазама  
чијим се коришћењем неће нанијети штета гробовима, 
гробницама, надгробним споменицима и сл.
 (5) Обавеза извођача радова је поштовање општих 
грађевинских прописа, те придржавање општег акта о реду 
на гробљу који доноси управа гробља.
 (6) Ако приликом извођења радова пронађе 
дијелове сандука, кости и слично извођач радова мора одмах 
обуставити радове и о томе без одлагања обавијестити управу 
гробља.
 (7) Уколико приликом извођења радова извођач 
радова пронађе предмете од вриједности  мора их без 
одлагања предати управи гробља.
 (8) Управа гробља забраниће рад извођачу који се не 
придржава обавеза утврђених у ставовима од 1. до 7.  овог 
члана.

Члан 13.
 (1)  Ако приликом уређења гроба или гробнице 
настане оштећење околних гробова и гробница или 
заједничких дијелова гробља, лице одговорно за штету је 
дужно да о свом трошку доведе у пређашње стање оштећене 
гробове или гробнице  или заједничке дијелове гробља, 
најкасније у року од десет дана од дана настанка оштећења.
 (2) Уколико послове из става 1. овог члана не изврши 
лице одговорно за настанак штете, послове ће извршити 
управа гробља о трошку лица одговорног за насталу штету.

Члан 14.
 Управа гробља или вјерска заједница која управља 
гробљем не одговара за штету коју на гробовима, гробницама, 
надгробним споменицима, надгробним обиљежјима и 
слично, учине трећа лица.

Члан 15.
 Изнад гроба односно гробног мјеста забрањено 
је зидати објекте било које врсте, подизати и постављати 
кровове.

Члан 16.
 (1) Надгробни споменик мора одговарати естетским 
критеријумима и пијетету према умрлом. 
 (2) Надгробни споменик не може бити шири од 
гробне парцеле, а висина надгробног споменика, по правилу, 
не може бити већа од 1,50 м.  
 (3) у складу са условима и става 1. овог члана, о 
начину обликовања надгробног споменика одлучује ближа 
родбина умрлог, лице које се стара о одржавању гроба или 
лице које је обезбиједило сахрану умрлог.
 (4) Поред одговарајућих података о умрлом и имена 
ожалошћених, надгробни натпис може да садржи и неки 
други пригодан текст (епитаф), цртеж, слику или орнамент. 
 (5) Забрањено је стављање натписа и знакова:
 - којима се оптужују  или вријеђају жива или умрла 
лица,

 - којима се вријеђају национална, вјерска и морална 
осјећања,
 - којима се на било који начин вријеђа успомена на 
покојника,
 - који су у грубом нескладу са општим прописима 
или правилима о гробљима.
 (6) Поред нагробног споменика, уколико 
дозвољавају услови гробне парцеле, могу се постављати 
бисте покојника или одређени симболички објекти, у складу 
са одобрењем управе гробља.

Члан 17.
 Лице које се стара о гробу дужно је споменик који 
је изграђен супротно одредбама из члана 16. ове одлуке, 
прилагодити или замијенити новим спомеником у року од 
три мјесеца од дана уручивања захтјева за прилагођавање 
или замјену споменика. 

Члан 18.
 Уколико лице које је дужно да се стара о одржавању 
гроба или гробнице у року од три мјесеца од уручивања 
захтјева за прилагођавање или замјену споменика не изврши 
прилагођавање или замјену, управа гробља ће уклонити 
споменик о трошку лица које се стара о гробу односно 
гробници. 

Члан 19.
 (1) На гробљима у власништву Града на градском 
подручју Бијељине мора бити изграђена најмање једна 
мртвачница.
 (2) Мртвачница мора испуњавати услове прописане 
законом и у свом саставу имати просторију за обдукцију, 
канцеларију за патолога, просторију за смјештај умрлих, 
просторију за купање и опремање покојника, просторију за 
смјештај и чување средстава, опреме и прибора за чишћење 
и дезинфекцију, гардеробу и санитарни чвор.
 (3) Посмртни остаци се чувају у расхладној комори 
до сахране.

Члан 20.
 Вјерска заједница може имати заједничку 
мртвачницу за потребе свих посебних гробаља којима 
управља на подручју Града Бијељина.
 2. Начин управљања, уређивања и одржавања 
гробља, начин формирање цијене продаје гробних мјеста, 
начин формирање цијене и плаћање трошкова за одржавање 
гробља 

Члан 21.
 (1) Гробља у власништву Града Бијељина, посебним 
одлукама Скупштине Града, дају се на управљање, 
коришћење и одржавање Јавном комуналном предузећу 
“Градско гробље” д.о.о. Бијељина (у даљем тексту: управа 
гробља).
 (2) Гробљима која су у власништву вјерских 
заједница управљају те вјерске заједнице, у складу са законом 
и правилима и обичајима вјерске заједнице и ове Одлуке.
 (3)  Гробљима која су одлуком Скупштине Града 
стављена ван употребе, све док се њихово земљиште не 
приведе трајној намјени, управљање и одржавање врши 
управа гробља која је те послове обављала до њиховог 
стављања ван употребе или вјерска заједница ако је она 
власник гробља. 
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Члан 25.
 Управа гробља је дужна да послове одржавања 
гробља обавља континуирано, на начин да гробље увијек 
буде уредно, а заједнички простори, грађевине и опрема у 
функционалном смислу исправни, уредни и чисти. 

Члан 26.
 Под одржавањем гробља које обезбеђује управа 
гробља подразумијева се:
 а) чишћење и одношење отпадака, те њихово 
одлагање на за то предвиђена мјеста,
 б) редовно кошење травнатих површина, 
 в) одржавање у уредном и чистом стању, у складу са 
техничким и санитарним условима, свих објеката на гробљу 
(мртвачница, капеле, санитарне просторије, чесме и др.), 
 г) одржавање стаза унутар гробља и одржавање 
зеленила (обрезивање стабала и другог украсног грмља, 
садња нових засада и сл.), 
 д) одржавање у исправном стању свих инсталација 
на гробљу (електричне инсталације, водоводна мрежа и др.). 

Члан 27.
 Власник гробног мјеста дужан је да управи гробља 
плаћа годишњу накнаду за одржавање и уређење заједничких 
дијелова гробља, израчунату у складу са критеријумима за 
одређивање годишње накнаде и актима управе гробља до 1. 
марта текуће године.

Члан 28.
 Критеријуми за одређивање годишње накнаде за 
одржавање и уређење заједничких дијелова гробља утврђују 
се на основу: 
 а) процијењене вриједности стварних трошкова 
одржавања објеката (редовно и инвестиционо), 
инфраструктуре и хортикултуре,
 б) планираних трошкова сталног унапређења и 
развоја дјелатности и културе сахрањивања у складу са 
пијететом, вјерским и другим обичајима,
 в) величине гробног мјеста, изражено у квадратним 
метрима,
 г) броју етажа унутар гробнице.

Члан 29.
 (1) О одржавању гробних мјеста брину се власници 
у складу са правилима које је прописала управа гробља.
 (2) Управа гробља дужна је да, на захтјев лица која 
су дужна одржавати гроб, преузме старање о појединим 
гробовима или гробницама на гробљима којима управља уз 
накнаду коју одреди у складу са цјеновником услуга.
 (3) Управа гробља може да, уколико корисник 
гробног мјеста неуређује и неодржава гробно мјесто, уређује 
и одржава гробно мјесто на терет корисника, уз накнаду 
коју одреди у складу са цјеновником услуга.

Члан 30.
 (1) Гробља која су проглашена културно-
историјским и природним добрима одржавају се и обнављају 
у складу са посебним прописима.
 (2) Гробови и гробнице који су проглашени 
споменицима културе одржавају се и обнављају у складу са 
прописима о заштити споменика културе
 (3) Гробови и гробнице у којима су сахрањени 
посмртни остаци значајних историјских личности не могу 

Члан 22.
 (1) Управа гробља дужна је да врши продају 
гробних мјеста и овлашћена је да са купцима гробних мјеста 
закључује уговоре. 
 (2) Управа гробља одређује цијене гробног мјеста, у 
зависности од:
 а) вриједности изграђеног гробља и вриједности 
планираних инвестиција у гробљу (вриједност 
амортизације),
 б) локације гробља-тржишна вриједност земљишта 
у зони комплекса гробља (изражава се у КМ/ 1м2, а утврђује 
се по уобичајеном поступку), 
 в) атрактивност локације гробног мјеста у оквиру 
комплекса (цијени се у односу на комплекс и његове 
садржаје, а изражава се у бодовима од 0,75 до 1,25),
 г) величине гробног мјеста-припадајућа површина 
земљишта коју обухвата поједино гробно мјесто, изражена 
у квадратним метрима,
 д) нивоа уређености инфраструктуре, хортикултуре 
и других садржаја унутар комплекса и гробних мјеста.
 (3) Начин формирања цијене гробног мјеста и 
резервације, односно продаје гробних мјеста, те начин 
формирања и плаћања трошкова одржавања гробаља 
вјерских заједница одређују вјерске заједнице.
 (4) Сагласност на цијену гробног мјеста у 
власништву Града, коју утврђује управа гробља, даје 
Градоначелник Града Бијељина.

Члан 23.
 (1) По истеку права коришћења на основу закупа 
гробног мјеста, у складу са законом, управа гробља са 
корисницима закључује уговор о продаји гробног мјеста.
 (2) Уколико корисник након истека периода закупа 
одбије да закључи уговор из става 1. овог члана, управа 
гробља може продати то гробно мјесто ако је гробно мјесто 
празно.
                                              

Члан 24.
 (1) Купљено гробно мјесто може се ставити у 
правни промет.
 (2) Уколико власник жели да изврши продају 
гробног мјеста, дужан је да гробно мјесто прво понуди 
управи гробља и то по цијени која не може бити већа од 
цијене према важећем цјеновнику управе на дан понуде тог 
гробног мјеста.
 (3) Уколико власник жели да изврши продају 
гробнице, дужан је да гробницу прво понуди управи гробља 
и то по цијени која не може бити већа од цијене по којој 
гробницу касније може продати другом лицу. 
 (4) Ако Управа гробља не прихвати понуду из става. 
2. и 3. овог члана у року од 15 дана од пријема понуде, сматра 
се да није заинтересована.
 (5) У случају из става 4. овог члана, власник гробно 
мјесто, односно гробницу, може продати другом лицу о 
чему се сачињава уговор о купопродаји.
 (6) Уговор о купопродаји из става 5. овог члана 
доставља се Управи гробља ради уписа новог власника у 
евиденције.
 (7) Управа гробља дужна је да упише новог власника 
у евиденције уколико је испоштована процедура прописана 
ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана. 
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се сматрати напуштеним, већ о њима брине надлежни орган 
управе Града Бијељина, у складу са посебним прописима.

Члан 31.
 Обим и учесталост одржавања гробља одређује 
се годишњим програмом одржавања које доноси управа 
гробља. 

Члан 32. 
 (1) Власник гробног мјеста, односно лице које је 
дужно да одржава гроб па је управа гробља умјесто њега 
одржавала гроб односно гробно мјесто, у складу са овом 
одлуком и/или  који није плаћао трошкове одржавања 
гробља, дужан је да на позив управе гробља измири доспјеле 
обавезе.
 (2) У случају да је дужник из става 1. овог члана 
недоступан, управа гробља дужна је да спроведе поступак 
јавног позивања дужника за измирење дуга, у одређном 
року.
 (3) Ако се и послије јавног позива дужник не 
јави и/или не измири дуг, у случају из става 2. овог члана, 
или уколико није могуће спровести поступак наплате 
дуга са лицем које се у евиденцијама гробља води као 
власник гробног мјеста, односно гроба или са његовим 
насљедницима, управа гробља ће покренути судски 
поступак за наплату потраживања, у складу са законом.

 3. Начин сахране и ископавања умрлих лица, 
пренос  посмртних остатака до гробља и са гробља

Члан 33.
 (1) Сахрана умрлих врши се на гробљу које је у 
употреби.
 (2) Изузетно од става 1. овог члана сахрана се може 
вршити изван гробља у употреби само на основу одобрења 
које даје надлежни орган за комуналне послове Града и уз 
предходно прибављено мишљење санитарног инспектора.
 (3) Посмртни остаци лица покопаног изван гробља 
у употреби могу се пренијети у гробље у употреби о трошку 
лица које се стара о гробу.
 (4) Рјешење о ископавању и поновном укопу 
посмртних остатака доноси надлежни орган за комуналне 
послове Града, у складу са законом.

Члан 34.
 (1) Сахрана се врши у складу са одговарајућим 
санитарним прописима, а на начин који одговара поштовању 
према умрлом, достојанству мјеста на којем почива и уз 
поштовање осјећања сродника умрлог и других лица која су 
била блиска са умрлим.
 (2) Приликом сахране могу се вршити вјерски 
обреди у складу са прописима о правном положају вјерских 
заједница. 

Члан 35.
 (1) Јавна гробља у употреби која су у власништву 
Града Бијељина  служе за сахрану умрлих  лица која су на 
подручју Града Бијељина имала посљедње пребивалиште.
 (2) Умрли се може сахранити, без обзира на 
превибалиште, и на гробљу које је он одредио за живота или 
које одреди његова породица, односно лица која су дужна да 
се брину о његовој сахрани.
 (3) На посебним гробљима у употреби могу се, 

према њиховој намјени, сахрањивати само лица која су 
стекла статус у складу са посебним прописима или су 
одређене вјерске припадности.

Члан 36.
 (1) Одобрење за обављање сахране на одређеном 
гробљу у власништву Града даје управа гробља на захтјев 
лица које је дужно да обезбиједи сахрану и уз предочавање 
доказа о утврђивању чињенице смрти лица које се сахрањује.
 (2) Приликом издавања одобрења за сахрану, из 
става 1. овог члана, лице које обезбјеђује сахрану закључује 
са управом гробља уговор о куповини гробног мјеста ако 
претходно није закључен такав уговор и дужно је да плати 
одговарајуће трошкове, у складу са цјеновником услуга.
 (3) У случају да се сахрана обави без одобрења или 
супротно одобрењу, управа гробља ће провести поступак 
есхумације и укоп на другом гробном мјесту према 
одобрењу управе гробља, а све о трошку лица које је било 
дужно да обави сахрану.

Члан 37.
 (1) Након утврђене смрти од стране овлашћеног 
здравственог радника, посмртни остаци се превозе на 
гробље и чувају до сахране у  мртвачници, ако на гробљу 
постоји мртвачница.
 (2) Ако на гробљу не постоји мртвачница, посмртни 
остаци до сахране чувају се у просторији за чување 
посмртних остатака која  је за то посебно уређена и одређена 
од стране надлежног органа  за комуналне послове Градске 
управе, по претходно прибављеном мишљењу надлежне 
санитарне инспекције.
 (3) Код преузимања умрлог записнички се 
констатује идентитет умрлог, како је одјевен и да ли се на 
њему или при њему налази какав накит или други вриједни 
предмети.
 (4) У гробљима  на подручју Града, на којима није 
изграђена мртвачница нити одређена посебна просторија 
за чување посмртних остатака, посмртни остаци до сахране 
могу се чувати у вјерским објектима намијењеним за вршење 
вјерских обреда, само ако је тијело смјештено у херметички 
затворен лимени сандук.
 (5) Прије сахране посмртни остаци могу бити 
изложени на одређеном мјесту ван гробља, ради указивања 
посебних посмртних почасти, ако сахрану организује 
друштвено-политичка заједница или се сахрана обавља по 
одобрењу надлежног органа Града Бијељина.

Члан 38.
 (1) Сахрана се може извршити најраније по истеку 
24 сата од момента наступања смрти.
 (2) За сахрану умрлог лица мора се прибавити 
извод из матичне књиге умрлих, доказ о смрти од надлежне 
медицинске установе или посебно одобрење надлежног 
органа за унутрашње послове када је то предвиђено 
посебним прописима.

Члан 39.
 (1) Посмртни остаци умрлог који се чувају у 
мртвачници или посебној просторији за чување посмртних 
остатака, прије сахране могу се изложити на одру на гробљу 
или капели на гробљу ради одавања посљедње поште 
покојнику. 
 (2) Тијело умрлог мора бити одјевено или увијено 
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у тканину и смјештено у ковчег који је по правилу затворен, 
а изузетно на други начин на гробљима вјерских заједница 
сходно њиховим обичајима.
 (3) Украшавање одра вијенцима, цвијећем, 
пригодним тканинама и др. може вршити управа гробља 
или лица која обезбјеђују сахрану.

Члан 40.
 (1) Уколико је смрт наступила због заразне болести, 
умрли мора бити смјештен у затворени сандук и у посебну 
просторију у мртвачници.
 (2) Забрањено је излагање лица умрлог од заразне 
болести.

Члан 41.
 Превоз умрлог у мртвачницу и из мртвачнице на 
гробље врши се возилом које је регистровано за ту намјену.

Члан 42.
               При превозу умрлог до мјеста сахране погребна 
поворка се може кретати само на гробљу, од капије гробља, 
капеле у гробљу или мртвачнице у гробљу до мјеста укопа.

Члан 43.
 (1) Укопу мора присуствовати представник управе 
гробља ради утврђивања да је сахрана заиста обављена и да 
су поштоване техничке и друге норме.
 (2) Радници управе гробља који врше укоп морају 
имати пригодну униформу и понашати се прикладно 
достојанству чина сахране.

Члан 44.
 (1) Право сахране у гробно мјесто имају:
 а) власник гробног мјеста,
 б) чланови породице власника гробног мјеста и 
 в) друга лица за која власник достави управи гробља 
писмено одобрење или уговор.
 (2) Власник гробног мјеста може допустити 
привремено сахрањивање других лица.
 (3) Након смрти власника гробног мјеста, права и 
обавезе над гробним мјестом
стичу његови наследници, по окончању оставинске расправе.           
 (4) У случају спора у вези са гробним мјестом, 
управа гробља не може дозволити сахрањивање у то гробно 
мјесто до правоснажног окончања спора.

Члан 45.
 (1) Гробна рака  се копа у димензијама за смјештај 
сандука са посмртним остацима покојника, у границама 
гробног мјеста.
 (2) Дубина гробне раке мора износити најмање 1,5 
метара, односно три метра ако се у исти сахрањују два лица.

Члан 46.
 (1) Када се сандук спусти у гроб или стави у 
гробницу, гроб се засипа земљом, односно гробница 
зазиђује.
 (2) Над сваким гробом, по правилу, изводи се хумка 
висине до 40 центиметара.
 (3) Сандук са умрлим не може се положити на 
други сандук у гробници, него мора бити положен на дно 
гробнице или на њену одговарајућу бетонску полицу, који се 
након тога зазиђује.

Члан 47.
 Умрли који се полаже у гроб (гробницу) не 
смије бити украшен скупоцјеним накитом и другим 
драгоцјеностима.

Члан 48.
 (1) Ако се приликом сахране морају помјерити 
споменици или други предмети на околним гробовима, 
лице на чији захтјев се врши сахрана дужно је сносити све 
трошкове везане за успостављање пређашњег стања.
 (2) Одлуку о помјерању и начину помијерања 
надгробног споменика доноси управа гробља.

Члан 49.
 (1) Сахрану умрлог лица дужни су да обезбиједе 
његови сродници, односно лица која су према важећим 
прописима обавезна да га издржавају, односно да се о њему 
брину или друга физичка и правна лица која су преузела 
обавезу да обезбиједе сахрану, односно која су дужна да се о 
томе брину.
 (2) Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или 
ако лица која су дужна да изврше сахрану то одбију, или нису 
у могућности да сахрану обезбиједе, сахрану ће извршити 
управа гробља, у складу са законом и овом одлуком.    
 (3) У случају из става 2. овог члана, пријављивање 
сахране врши надлежни орган Градске управе, у складу са 
законом. 

Члан 50.
 1) Трошкове сахране сносе лица која су била дужна 
да умрлог за живота издржавају или да се брину о његовој 
сахрани.
 (2) Ако не постоје лица из става 1. овог члана која су 
дужна да обезбиједе сахрану, трошкове сахране сноси Град 
Бијељина у случајевима и под условима утврђеним законом.
 (3) У случају када је Град Бијељина обезбиједио 
сахрану умрлог лица, има право на накнаду трошкова од 
лица која су била дужна да обезбиједе сахрану, односно из 
заоставштине умрлог.

Члан 51.
 (1) Посмртни остаци сахрањеног могу се 
ексхумирати и премјестити на друго гробље, по претходно 
прибављеном одобрењу надлежног органа Града Бијељина и 
одобрењу надлежног санитарног инспектора, само ако је на 
другом гробљу обезбијеђено гробно мјесто за сахрану.
 (2) Ексхумација посмртних остатака умрлог може 
се одобрити на захтјев супружника и дјеце умрлог или по 
наредби тужилаштва или суда.
 (3) У случају из става 1. овог члана, уколико је на 
гробљу постојало право коришћења, након ексхумације 
гробно мјесто враћа се управи гробља која је дужна да 
изврши промјену стања у евиденцијама, а уколико је на 
гробу постојало право својине, власник гробног мјеста се 
не мијења уколико није извршен правни промет гробног 
мјеста, у складу са законом.

 4. Начин сахране непознатих лица

Члан 52.
 (1) Сахрањивање непознатих лица извршиће се на 
основу акта надлежног органа, којим је утврђена чињеница 
да је лице неидентификовано.
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 (2) Сахрана непознатих лица врши се у заједничкој 
гробници, костурници  или  у гробно мјесто на јавном 
гробљу у употреби које одреди надлежни орган за комуналне 
послове Града.
 (3) У случају из става 2. овог члана трошкове сахране  
сноси Град Бијељина.

 5. Кремирање посмртних остатака

Члан 53.
 (1) Спаљивање посмртних остатака може се вршити 
ако је такву жељу за живота изјавило умрло лице или по 
налогу лица које је дужно да сахрани умрлог.
 (2) Спаљивање посмртних остатака може се вршити 
само у објектима који служе за спаљивање посмртних 
остатака – крематоријум.
 (3) Спаљивање посмртних остатака не може се 
вршити ако је умрли за живота изразио жељу да се његови 
посмртни остаци не спаљују.
 (4) Спаљиване посмртних остатака лица које није 
умрло природном смрћу не може се извршити без одобрења 
надлежног органа за покретање или вођење кривичног 
поступка.
 (5) Сахрана спаљених посмртних остатака врши се 
тако што се пепео спаљених посмртних остатака ставља у 
урну и смјешта у колумбаријум или розаријум или расипа на 
за то одређено мјесто у гробљу (врт сјећања) које је одређено 
одлуком Скупштине Града или се урна предаје лицу које је 
обезбиједило сахрану.

 6. Ред на гробљу

Члан 54.

 (1) Гробље је отворено за посјете сваким даном у 
зимском периоду од 07,00 до 18,00 часова, а у љетном периоду 
од 07,00 до 20,00 часова.
 (2) У вријеме када је забрањено кретање на гробљу, 
гробље које је ограђено, обезбјеђује се закључавањем улазних 
капија.

Члан 55.
 (1) Посјетиоци гробља морају се кретати на гробљу у 
миру и тишини и понашати се у складу са поштовањем према 
умрлим лицима.
 (2) Дјеца до навршених десет година старости могу 
се кретати гробљем само уз пратњу понољетних лица. 

                                                         Члан 56.
 На гробљу је забрањено:
 -   кретање у у зимском периоду у времену од 18,00 до 
07,00 часова, а у љетном периоду у времену од 20,00 до 07,00 
часова,
 -      пјевање, извођење или репродукција музичких 
садржаја, ако није у вези 
са погребним обредом,
 -   вика, галама, стварање буке и свако друго 
непристојно или недолично понашање којим се нарушава 
мир,
 - продаја било какве врсте,
 - прљање гробова, гробница, путева, стаза и зелених 
површина,
 - одлагање смећа и отпадака ван предвиђених мјеста,

 - оштећивање или уништавање гробних оквира, 
гробница, надгробних споменика и других објеката и 
предмета на гробљу,
 - гажење по гробовима, насадима, травнатим и 
другим зеленим површинама, кидање и уништавање цвијећа 
и украсног грмља и дрвећа,
 - оштећивање или уништавање ограде гробља,
 - довођење паса и других животиња,
 - просјачење,
 - лов,
 - ложење ватре на гробовима или око гробова, 
на путевима, стазама, зеленим површинама  и на другим 
сличним мјестима у гробљу,
 - рекламирање било чега и у било каквом облику 
без одобрења управе гробља,
 - неовлашћено одношење цвијећа и вијенаца са 
гроба,
 -  вожња аутомобила, мотора или другог моторног 
возила, мотоцикла или другог возила на моторни погон као 
и вожња трицикла или бицикла, уколико није прибављено 
посебно одобрење од управе гробља, 
 - сахрањивање умрлог ван одобреног гробног 
мјеста,
 - засађивање око гробова или гробница без дозволе 
управе гробља,
 -  постављање шатора или сличних објеката у циљу 
вршења вјерских и других обреда без одобрења управе 
гробља,
 - постављање клупа, столова и столица поред 
гробова или гробница, изузев на слободном простору 
купљене или закупљене површине,
 - вршење других недозвољених радњи, супротно 
правилима која је прописала управа гробља.  

Члан 57.
 (1) Надзор над спровођењем реда на гробљу, у 
складу са овом одлуком, врши управа гробља.
 (2) У случају када управа гробља не може 
сопственим мјерама обезбиједити ред на гробљу, овлашћена 
је да затражи помоћ и интеревенцију комуналне полиције 
Града и других надлежних органа.   

 7. Вођење евиденције и надзор

Члан 58.
 (1) Управа гробља води гробишну евиденцију.
 (2) Гробишна евиденција из става 1. овог члана 
садржи податке о: 
 а) гробницама и гробницама за урне,
 б) гробним мјестима и гробним мјестима за урне,
 в) власницима гробних мјеста и гробница, те 
власницима гробних мјеста и гробница за урне,
 г) лицима која имају право сахрањивања,
 д) свим промјенама и 
 ђ) узроку смрти. 
 (3) Саставни дио евиденције из става 1. овог члана 
је положајни план гробних мјеста и гробница.
 (4) Управа гробља дужна је да води и регистар 
сахрањених лица по презимену, имену и имену оца, те 
јединственом матичном броју умрлог лица са назнаком гдје 
је сахрањено.
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Члан 59.
 (1) Документа из члана 58. ове одлуке архивирају се 
и трајно чувају.
 (2) Надзор над вођењем докумената из члана 58. 
ове одлуке спроводи орган  надлежан за комуналне послове 
Града Бијељина.

Члан 60.
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 
врши комунална полиција Града Бијељина.

Члан 61.
 У вршењу инспекцијског надзора, поред овлашћења 
утврђених прописима о комуналној полицији и актима 
Града Бијељина, комуналнa полиција овлашћена је да:
 а) контролише да ли се сахрањивање умрлих, 
обављање погребне дјелатности и управљање гробљем врши 
у складу са условима прописаним законом и овом одлуком.
 б) контролише да ли се одржавање гробног мјеста и 
заједничких дијелова гробља врши на начин прописан овом 
одлуком,
 в) забрани извођење радова на гробљу који се 
изводе без одобрења управе гробља и да нареди уклањање 
радова изведених супротно датом одобрењу управе гробља 
и планским актима гробља,
 г) нареди уклањање предмета и ствари које су 
остављене на унутрашњим и вањским саобраћајницама 
гробља, зеленим површинама и другим објектима комуналне 
инфраструктуре гробља и
 д) издаје прекршајни налог за прекршај утврђен 
према одредбама ове одлуке. 

 III - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.
 (1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 8.000 КМ 
казниће се за прекршај правно лице које:
 а) ако врши изградњу и проширење постојећих 
гробаља супротно члану 4. став 1., 
 б) без одобрења  Управе гробља, односно супротно 
датом одобрењу изводи радове у гробљу супротно члану 11. 
став 3.
 в) не доведе у пређашње стање оштећене гробове 
(гробнице) или заједничке дијелове гробља, најкасније у 
року од десет дана од дана настанка оштећења супротно 
члану 13. став 1.
 г) ако врши радње које су на гробљу забрањене, 
супротно члану 15. и 56. ове одлуке.
 (2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 
КМ до 1.500 КМ.
 (3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ.

Члан 63.
 (1) Новчаном казном од 100 КМ до 1.500 КМ 
казниће се за прекршај физичко лице ако:
 а) не доведе у пређашње стање оштећене гробове 
(гробнице) или заједничке дијелове гробља, најкасније у 
року од десет дана од дана настанка оштећења, супротно 
члану 13. став 1.
            б) не прилагоди или не замијени споменик у року од 
три мјесеца од дана уручивања захтјева за прилагођавање 

или замјену споменика, супротно члану 18.
 в) не одржава гробно мјесто у складу са правилима 
која је прописала Управа гробља, супротно са чланом 29. 
став 1. ове одлуке,
 г) не плаћа годишњу накнаду за одржавање и 
уређење заједничких дијелова гробља до 1. марта текуће 
године, супротно члану 27. ове одлуке ,
 д) ако врши радње које су на гробљу забрањене, 
супротно члану 36. став 3. и члану 56. ове одлуке. 
            
 IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
 Објектима за вршење вјерских обреда који се налазе 
у оквиру постојећих гробаља управља управа гробља којој 
ти објекти припадају.

Члан 65.
 Постојећа гробља смјештена у ужем урбаном 
подручју Града Бијељина не могу се проширивати.

Члан 66.
 До доношења одлуке из члана 3. став 5. ове одлуке, 
гробља у употреби су она гробља на којима се врши 
сахрањивање у складу са законом и одлукама којима су 
одређена гробља у употреби а које су биле на снази на дан 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 67.
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о гробљима и погребној дјелатности на 
подручју општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 2/00, 2/04 и 6/12).

Члан 68.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-42/15      
Бијељина,           
Датум, 27. мај 2015. године 

 На основу члана 30. а у вези са чланом 107. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 
(2) тачка б), а у вези са чланом 103. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 
27. маја 2015. године донијела је 

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

ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У члану 24. Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, бр. 16/13, 5/14) тачка 35. мијења се и гласи: 
“35. Мјесна заједница Дворови, која обухвата насељено 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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мјесто Дворови, изузев дијела који је под називом насеља 
Нови Дворови описан у тачки 69. овог члана, улица 
Карађорђева (лијева страна) и дио десне стране наведене 
улице од улице Мајевичких Бригада, лијева страна улице 
Мајевичких Бригада, као и улице Димитрија Лопандића, 
Кнеза Милоша, 1. Маја, Семберска, Милоша Црњанског, 
Николе Тесле, Његошева, Београдска, Мајевичка  и насељено 
мјесто Тријешница са сједиштем у Дворовима.”
 Додају се тачке 69. и 70.  које гласе:
“ 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, односно 
десном страном улице Карађорђева до улице Мајевичких 
Бригада, 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  мјесне заједнице. 
Сједиште мјесне заједнице је у  насељу  Нови Дворови.
 70. Мјесна заједница Дијелови која обухвата 
насељено мјесто Дијелови, улице Вука Караџића и 8. Марта 
са сједиштем у Дијеловима.”

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-52/15
Бијељина,   
Датум, 27. мај 2015. године

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени Гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник  Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) 
и члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу 
и престанак статуса Удружења од општег интереса за Град 
Бијељину („ Службени гласник  Града Бијељина“, број: 22/14), 
Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана  
27. маја 2015. године, донијела је 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА

ОД OПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

Члан 1.
 Проглашавају се од општег интереса за Град 
Бијељину следећа удружења:

 1. Општинска организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих лица РС
 2. Градска борачка организација
 3. Општинска организација Црвеног крста, 
Бијељина
 4. Коалиција организација особа са инвалидитетом
 5. Удружење ратних војних инвалида
 6. Републичка организација Савеза логораша РС, 
Бијељина

 7. СПКД „Просвјета“, Градски одбор Бијељина
 8. Омладински савјет Бијељина

Члан 2.
 Финансирање Удружења из претходног члана ове 
Одлуке вршиће се у складу са активностима предвиђених 
планом и програмом рада Удружења и у складу са 
предвиђеним средствима у  буџету Града Бијељина.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-53/15
Бијељина,
Датум, 27. мај  2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. став 1. 
Закона о административним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 100/11, 103/11 и 67/13) и члана 
38. став (2) тачка з) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о градским административним таксама 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 27/11, 3/12, 
6/12) и („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13 и 
19/13), у члану 4. тарифни број 11. мијења се и гласи:

 1. „Захтјев за издавање локацијских услова                                            
100,00 КМ
 2. Захтјев за издавање рјешења о утврђивању 
накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за 
природну погодност земљишта (рента):
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 400 м²      5,00 КМ
 - за све остале објекте                                          20,00 КМ
 3. Захтјев за издавање грађевинске дозволе:
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 400 м²                                 10,00 КМ 
 - за све остале објекте                                          50,00 КМ
 4. Захтјев за издавање употребне дозволе:
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 400 м²                                  10,00 КМ  
 -    за све остале објекте                                     100,00 КМ
 5. Захтјев за уклањање објекта       50,00 КМ 
 6. Захтјев за издавање рјешења да је објекат изграђен 
прије првог аерофотограметријског снимања, извршеног до 
краја 1980. године                                                              50,00 КМ
 7. Захтјев за издавање обавјештења о могућности 
градње објекта                                                                   50,00 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК 
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предметна  парцела  представља  некатегорисани пут и у 
цјелости улази у грађевинску парцелу преко које је омогућен 
прилаз за двије грађевинске парцеле означене као к.п. број 
2071 и 2074 к.о. Бијељина 1.

 Непокретност  из  става 1. ове  Одлуке прибавља  
се   ради   обезбјеђења приступног пута за двије грађевинске 
парцеле означене као к.п. број 2071 и 2074 к.о. Бијељина 1.  

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји за укупну  
купопродајну  цијену  од 7.047,00 КМ  утврђену према   
налазу ЈП „Дирекција  за  изградњу  и  развој  града“ д.о.о. 
Бијељина  број И-257/15 од 23.04.2015. године.

Члан 3.
 На  непоретности  из члана 1. ове  Одлуке, у  јавним  
евиденцијама непокретности    извршиће  се  упис  права   
коришћења и својине  у  корист  Града  Бијељина  са  дијелом 
1/2   к.о. Бијељина 1.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности  описане  у члану  1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  на  
терет   Града  Бијељина.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-43/15              
Бијељина,                                            
Датум, 27. мај 2015. године                                                               

 На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09  и 95/11), члана 30. алинеја 
11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. 
године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – 

K.П.  БРОЈ  3579/1  И  ДИЈЕЛУ  К.П. БРОЈ  3579/3 ,  К.О. 
БИЈЕЉИНА 2

Члан 1.
 Овом  Одлуком стиче се својина на  непокретности  
означеној  као:

 8. Захтјев за издавање увјерења о цјеловитости 
објекта                                                                                    50,00 КМ
 9. Захтјев за исколчавање објекта    50,00 КМ
 10. Захтјев за провјеру усклађености ископа и 
темеља са записником о исколчавању     20,00 КМ
 11. Захтјев за измјену или допуну локацијских 
услова                                                                  10,00 КМ“

 Послије тачке 11. додаје се нова тачка 12. која гласи:
„Захтјев за измјену или допуну грађевинске дозволе 10,00 КМ“

 Тарифни број 12. тачка 2. мијења се и гласи:
„За све остале објекте административна такса у износу од 
0,5 % од предрачунске вриједности објекта.“            

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-51/15      
Бијељина,                         
Датум, 27. мај 2015. године                                     

 На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09  и 95/11), члана 30. алинеја 
11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. 
године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – 

K.П.   БРОЈ  2073 К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Овом  Одлуком стиче се својина на  непокретности  
означеној  као:
 
 -сувласнички  дио од 1/2 који  износи 62 м2, а  који 
као супосјед и сувласништво припада Јовановић Драге 
Мирољубу  катастарске  парцеле  означене  као   к.п.  број 
2073/0  у  нарави ПРИСТУПНИ ПУТ – некатегорисани пут  
укупне  површине 124 м2, уписане  у  Лист  непокретности  
број 2216, к.о. Бијељина 1 у  ком  су  Јовановић Драге Мирољуб 
и Општина Бијељина  уписани  као  сукорисници  са  по 1/2 , 
а  што  одговара   парцели означеној  као  к.п.  број  2073/0   у  
ПРИСТУПНИ ПУТ- некатегорисани пут  површине 124 м2   
уписане  у  зк.  уложак  број 2191, к.о. Бијељина 1 на  којој  су   
Јовановић Драге Мирољуб и Општина Бијељина уписане  са    
сусвојином  са  дијелом  од по ½.

 Непокретност  се  налази  у  Бијељини  у  првој 
стамбено-пословној зони. 

 Према  важећем  Регулацином  плану  „Дашница“  
(„Службени  гласник  Града  Бијељина“, број: 12/10)  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 - к.п.  број  3579/1   у  нарави  стамбена  зграда број 1 
површине 63 м2 и  двориште  површине 17 м2, што  укупно  
износи 80 м2,  уписана  у  Лист  непокретности  број 6741, 
к.о. Бијељина 2  у  ком  је  Ћурић Богдана Милена  уписана  
као  корисник   са  дијелом 1/1, а  што  одговара   парцели 
означеној  као  к.п.  број  3579/1   у  нарави  стамбена  зграда 
1 површине 63 м2 и  двориште  површине 17 м2, што  укупно  
износи 80 м2,  уписана  у  зк.  уложак  број 2331, к.о. Бијељина 
2 на  којој  је  Ћурић Богдана Милена  уписана  са  својином  
са  дијелом 1/1  и

 - сувласнички  дио   од 1/2 који  износи 19 м2, а  
који  припада Ћурић Богдана Милени  катастарске  парцеле  
означене  као   к.п.  број 3579/3  у  нарави  двориште  укупне  
површине 38 м2, уписане  у  Лист  непокретности  број 
2412, к.о. Бијељина 2  у  ком  су  Ћурић Богдана Милена  и  
Мунџић Мехмеда  Неџија  уписане  као  сукорисници  са  
по 1/2, а  што  одговара   парцели означеној  као  к.п.  број  
3579/3   у  нарави   двориште  површине  38 м2,   уписана  у  
зк.  уложак  број 13071, к.о. Бијељина 2 на  којој  су  Ћурић 
Богдана Милена  и Мунџић Мехмеда  Неџија  уписане  са    
сусвојином  са  дијелом  од по ½.

 Непокретност  се  налази  у  Бијељини  у  улици  
Десанке  Максимовић  број 1.

 Према  важећем  регулацином  плану – Измјене  
регулационог  плана Центар  града  („Службени  гласник  
Града  Бијељина“, број: 7/14)  предметна  парцела  представља  
дио  грађевинске  парцеле  објекта  Соколског  дома.

 Непокретност  из  става 1. ове  Одлуке прибавља  
се   ради   комплетирања  грађевинске  парцеле  Соколског  
дома.  

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји за укупну  
купопродајну  цијену  од 45.565,00 КМ  од  чега је 32.200,00 
КМ  вриједност  стамбеног  објекта  површине 63 м2, 
земљишта (80 м2 х 135 КМ/м2) 10.800,00 КМ  и  дијела  
земљишта  у  површини  од 19 м2(19х135 КМ/м2)  у  износу  
од 2.565,00 КМ,  која накнада  према  налазу ЈП „Дирекција  
за  изградњу  и  развој  града“ д.о.о. Бијељина  број: И-66/2015 
од 20.01.2015. године представља  тржишну  вриједност.

Члан 3.
 На  непоретности  из члана 1. ове  Одлуке, у  јавним  
евиденцијама непокретности    извршиће  се  упис  права   
својине  у  корист  Града  Бијељина  са  дијелом 1/1  на  к.п.  
број  3579/1  и  сусвојине  са  дијелом од ½  на  к.п. 3579/3, 
обје  к.о. Бијељина 2.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности  описане  у члану  1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  на  
терет   Града  Бијељина.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-44/15      
Бијељина,                               
Датум, 27. мај 2015. године                                                          

 На основу члана 8. став 1. Закона о стварним 
правима (“Службени гласник Републике  Српске”, број: 
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. 
тачка ј) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОГЛАШЕЊУ ДОБРОМ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У  К.О. БИЈЕЉИНА 2

Члан 1.
 Проглашавају се добром од општег интереса 
непокретности означене као:
 - к.ч. број 3661/1, зв. ‘’Ул. Карађорђева’’, у нарави 
зграда културно-умјетничког информисања површине 395 
м2 и земљиште уз зграду културе и умјетности површине 
186 м2, што чини укупну површину од 581 м2, уписана 
у листу непокретности број 6820 к.о. Бијељина 2 у којем 
је као корисник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1, а 
што одговара парцели означеној као к.ч. број 3661/1, зв. 
‘’Ул. Карађорђева’’, у нарави зграда културно-умјетничког 
информисања површине 395 м2 и земљиште уз зграду 
културе и умјетности површине 186 м2, што чини укупну 
површину од 581 м2, уписана у з.к. улошку број 757 к.о. 
Бијељина 2 и к.ч. број 3661/1 Е1, у нарави зграда културно-
умјетничког информисања површине 395 м2 уписана у з.к. 
улошку број 11671 к.о. Бијељина 2.

Члан 2.
 Непокретности из члана 1. ове Одлуке дају се на 
управљање Музеју Семберије Бијељина.

 Право управљања на предметној непокретности ће 
се евидентирати у земљишнокњижној евиденцији.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-45/15   
Бијељина,                          
Датум, 27. мај 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) 
тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 08/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
34. сједници одржаној дана  27. маја 2015. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ 
ДАНИЧИЋА  БР 111.   У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељују се Удружењу лица обољелих 
од Аутизма „Другачији свијет“  Бијељина на коришћење 
без накнаде пословне просторије површине 90 м2 у  улици 
Ђуре Даничића  бр 111, означене као к.п. 3296  уписане у  з.к. 
уложак број: 6141 к.о. Бијељина 1 и Лист непокретности број 
6467 к.о. Бијељина 1  у којима је на предметним некретнинама 
Град Бијељина уписан са правом својине са дијелом 1/1.  

Члан 2.
 Додјела на коришћење пословних просторија из 
члана 1. ове Одлуке врши се без накнаде која износи 461,54 
КМ. без ПДВ-а.
 Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведене 
пословне просторије износи 78,46  КМ мјесечно, словима:  
(седамдесетосам  КМ и 46/100 КМ).
 Порез на додату вриједност у износу наведеном у 
ставу 2. овог члана плаћаће се из буџета Града Бијељина.

Члан 3.
 Пословне просторије из члана 1. ове Одлуке  
Удружење лица обољелих од Аутизма „Дргачији свијет“  
Бијељина користиће за обаљање регистроване  дјелатности, 
односно пружаће услуге дневног збрињавања корисника и 
обављати услуге социјалне заштите, окупљати и едуковати 
родитеље, стараоце особа са Аутизмом као и пружати им 
психоменталну подршку.

 Право коришћења предметних пословних 
просторија неће се евидентирати у  катастарској и 
земљишнокњижној евиденцији.

Члан 4.
 На основу ове Одлуке са Удружењем лица обољелих 
од Аутизма „Другачији свијет“  Бијељина закључиће се Уговор 
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна 
у вези са коришћењем пословних просторија из члана 1. ове 
Одлуке.

 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на 
основу ове Одлуке  закључи Уговор.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-48/15                                                           
Бијељина,                                                                
Датум, 27. мај 2015. године                                                  

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05  и  98/13) и  члана 38. 
став (2) тачка ј) Статута Града  Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 
Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. 
године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О  ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ  О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ, 

УПРАВЉАЊЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  
ОЗНАЧЕНЕ  КАО  К.Ч. БРОЈ  3280, К.Ч. БРОЈ 3734/1 И  

К.Ч. БРОЈ 3734/2, СВЕ   К.О. БИЈЕЉИНА 2  И  ОПРЕМЕ  
У  ОБЈЕКТИМА  ВЛАСНИШТВО  ГРАДА БИЈЕЉИНА

 
Члан 1.

 У  Одлуци  о  додјели  на  коришћење, управљање  и  
одржавање  непокретности  означене  као к.ч.  број 3280, к.ч.  
број 3734/1 и к.ч. број 3734/2, све к.о. Бијељина 2 и  опреме  
у  објектима  власништво  Града  Бијељина,  („Службени  
гласник  Града  Бијељина“, број: 5/14)  у  члану  3. умјесто 
ријечи:

 “ ЈУ  ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“
 Приземље  зграде:
 - све  просторије  осим  канцеларије 1 и 2
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија  улаза, ходника и вц-а

 I  Спрат:
 Двије   просторије  укупне  површине  61,40 м2 „  

 Треба  да  стоје ријечи:

 „ЈУ  ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“
 Приземље  зграде:
 - све  просторије  осим  канцеларије 1 и 2
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија  улаза, ходника  и вц-а

 ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  БИЈЕЉИНА
 I  Спрат:
 - Двије   просторије  укупне  површине  61,40 м2
 - заједничко  кориштење  ходника  и  вц-а“

Члан 2
 Доношењем  ове  Одлуке  ставља  се  ван  снаге  Одлука  
о  додјели  на  кориштење  и  одржавање  непокретности  
означене  као к.п. број: 3734/2, к.о. Бијељина 2 Туристичкој  
организацији  Бијељина („ Службени  гласник  Града  
Бијељина“, број: 8/15).

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-50/15       
Бијељина,                                   
Датум, 27. мај 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број:101/04 ,42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2), 
тачка б) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
34. сједници одржаној дана 27. маја 2015.године,  донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У 

СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
  

Члан 1.
 У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 9/05, 6/06), 
ријеч: ’’општина’’,  замјењује се ријечју: ’’град’’, у одговарајућем 
падежу.
          

Члан 2.
 У члану 3. став 2. мијења се и гласи:
 ‘’Обављање послова одржавања зграде може 
се уступити јавном, односно другом предузећу или 
предузетнику регистрованом за обављање такве врсте 
дјелатности, односно на други начин који обезбјеђује њихово 
организовано извођење (кућни мајстор, кућепазитељ и сл.), 
на основу закљученог уговора.’’ 
                      

Члан 3.
 Члан 15., брише се.
      

Члан 4.

 У члану 17. став 4., брише се.
       

Члан 5.
 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 
30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о кућном реду у 
стамбеним зградама.
             

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

Број: 01-022-46/15
Бијељина,                                                 
Датум, 27. мај 2015. године 

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13)  и члана 38. став (2) тачка ј) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 08/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној 
дана 27. маја 2015. године,   донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Одлуци о утврђивању висине закупнине за 
пословне просторе у власништву Града Бијељина  („Службени 

гласник Града Бијељина“, број: 8/15) Пречишћени текст  у 
члану 2.  став 1. послије алинеје 1 додаје се нова алинеја која 
гласи:

 - „за пословни простор у сутерену зграде  Центра за 
културу „Семберија“ Бијељина ............................. 8,00 КМ/м2“ 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-47/15          
Бијељина,                            
Датум, 27. мај 2015. године                                                  

 На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. став 1. 
Закона о комуналним дјелатностима (’’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 124/11), члана 3. став 1. Закона о 
гробљима и погребној дјелатности (’’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 31/13 и 6/14), члана 2. став 1. Закона 
о јавним предузећима (’’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став 1. Закона о 
привредним друштвима (’’Службени гласник Републике 
Српске’’, број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 38. став (2) 
тачка џ) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
34. сједници одржаној дана  27. маја 2015.године,  донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ГРАДСКО ГРОБЉЕ’’ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 
‘’Градско гробље’’ д.о.о. Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 19/14), члан 3. мијења се и гласи:
       
 ’’Сједиште Јавног предузећа је у Бијељини, улица 
Нушићева бр.1.’’
          

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

Број: 01-022-49/15  
Бијељина,                                    
Датум, 27. мај 2015. године 

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 2. 
тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и Извјештаја Комисије за попуну 
упражњеног мјеста директора ЈЗУ Апотека „Семберија“ 
Бијељина од 10.09.2014. године, Скупштина Града Бијељина 
на својој 34. сједници одржаној дана  27. маја 2015. године 
донијела је

О Д Л У К У 
О  ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА
ЈЗУ АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

I
 Поништава се Јавни конкурс за попуну упражњеног 
мјеста директора ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина број: 
01-111-42/14 од 15.07.2014. године објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске, број: 67/14 од 29.07.2014. године 
и дневним новинама  „Пресс“ од  18.07.2014. године. 

II
 Јавни конкурс се поништава у цјелости, јер пристигла 
пријава не испуњава услове Јавног конкурса.

III
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневним новинама „Пресс“. 

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-56/15
Бијељина,
Датум, 27. мај  2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) , члана 38. став 2. 
тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и Извјештаја Комисије за попуну 
упражњеног мјеста директора Музеја Семберије Бијељина од 
08.05.2015. године Скупштина Града Бијељина на својој 34. 
сједници одржаној дана 27. маја  2015. године донијела је

О Д Л У К У 
О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА 
МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

I
 Поништава се Јавни конкурс за попуну упражњеног 
мјеста директора Музеја Семберије Бијељина број: 01-111-
20/15 од 12.03.2015. године објављен у „Службеном гласнику 
Републике Српске, број: 25/15 од 02.04.2015. године и дневним 
новинама  „Пресс“ од   18.03.2015. године. 

II
 Јавни конкурс се поништава у цјелости, јер пристигла 
пријава не испуњава услове Јавног конкурса.

III
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и 
дневним новинама „Пресс“. 

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-55/15
Бијељина,
Датум, 27. мај  2015. године

 На основу члана 111б. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 69. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13) Скупштина Града Бијељина на својој 34. сједници 
одржаној дана 27. маја 2015. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Разрјешава се дужности Начелника Одјељења 
комуналне полиције у Градској управи Града Бијељина 

 - РАДЕНКО ЛУКИЋ, на лични захтјев

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-33/15    
Бијељина,                               
Датум, 27. мај 2015. године     

 На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана 
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) Скупштина Града Бијељина на својој  34. сједници 
одржаној дана  27. маја 2015. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
 У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 
I

 За вршиоца дужности Начелника Одјељења 
комуналне полиције у Градској управи Града Бијељина, 
именује се:

 -  ДИКО СИМИЋ, из Бијељине

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  
ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-34/15       
Бијељина,                             
Датум, 27. мај 2015. године   

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12 ), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015.године 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ЧЛАНОВА

 УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

 1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности 
чланова Управног одбора ЈУ Бања „Дворови“ Дворови, због 
окончаног поступка јавне конкуренције:

 - БРАНИСЛАВ АНТОНИЋ
 - ПРЕДРАГ ВУЈИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-37/15    
Бијељина,                                                
Датум, 27. мај 2015. године      

 На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 12. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 30. став 
1. алинеја 30. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 38. став 2. тачка аг) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на својој 34. сједници одржаној 
дана 27. маја 2015. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА ЈУ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

 1. За  чланове Управног одбора ЈУ Бања „Дворови“ 
Дворови,  након спроведеног поступка јавне конкуренције,  
именују се:

 - БРАНИСЛАВ АНТОНИЋ
 - ПРЕДРАГ ВУЈИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-38/15      
Бијељина,                                    
Датум, 27. мај 2015. године      

 На основу члана  5. став 1. алинеја ђ) Закона о јавним 
предузећима ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 75/04 ), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. алинеја 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина 
на  својој 34. сједници одржаној дана  27. маја 2015.  године 
донијела је 

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

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА           

 1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног 
одбора ЈП „Воде“ Бијељина, због истека мандата:  

 - РАДМИЛА МАРИЋ
 - ДЕЈАН БАЛОРДА
 - ЈОВИЦА ПАНТИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-39/15          
Бијељина,                                            
Датум, 15. мај 2015. године    

 На основу члана 5. став 1. алинеја ђ) Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 75/04), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. алинеја 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина 
на  својој 34. сједници одржаној дана 27. маја 2015. године 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
 ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Воде“ Бијељина, именују се: 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ) и члана 
11б Одлуке о оснивању  ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/94, 
5/96,12/08, 10/10  и „Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 22/13) Скупштина Града Бијељина  р а с п и с у ј е 

ПОНОВНИ   ЈАВНИ   КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

 I Расписује се Поновни јавни конкурс за попуну 
упражњеног мјеста директора Јавне  здравствене установе 
Апотека „Семберија“ Бијељина

 II   ОПИС ПОСЛОВА

 Директор заступа и представља установу и 
одговоран је за законитост њеног рада.

 III   МАНДАТ    

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

 IV  СТАТУС

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

 V   ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 -  да су држављани БиХ – Републике Српске,
 -  да су старији од 18 година,
 -  да нису отпуштени из државне службе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти  у  
БиХ  или  ентитета, 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 
пријаве пред  Судом (члан  IX 1. Устава БиХ),
 - да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ

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

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

 1) ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ
 2) САРА ПАЈИЋ
 3) ЈОВИЦА ПАНТИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-40/15  
Бијељина,                          
Датум, 27. мај 2015. године     

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
Скупштина Града Бијељина на својој  34.сједници одржаној 
дана 27. маја 2015. године донијела је 

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

ДИРЕКТОРА ЈУ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“, ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА  БИЈЕЉИНА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП“ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор директора ЈУ „Музеј 
Семберије“ Бијељина, директора ЈЗУ Апотека „Семберија“ 
Бијељина и чланова Надзорног одбора ЈУ „Воде“ Бијељина 
именују се: 

 1. Драгорад Васић
 2. Самер Ел Цхекх
 3. Ружица Стајић
 4. Слађана Лекић
 5. Гаврило Антонић

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 пристигле пријаве, по потреби 
прибави додатне информације о кандидатима, обави 
интервју са свим кандидатима који су ушли у ужи избор и 
након тога достави Скупштини Града Бијељина Извјештај 
о раду, који садржи ранг листу кандидата и приједлог 
кандидата за директора ЈУ „Музеј Семберије“ Бијељина, 
директора ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина и чланове 
Надзорног одбора ЈУ „Воде“ Бијељина на разматрање и 
доношење акта за коначно именовање.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-42/15         
Бијељина,                            
Датум, 27. мај 2015. године   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити 
на положају   који  доводи  до  сукоба  интереса,  у  складу  са 
Законом о министарским,   владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске (“Службени гласник РС“, 
број: 73/08) 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.извод из матичне књиге рођених, 
 3.диплому о завршеној високој стручној спреми, мр 
фармације, 
 4.својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
 6.доказ о радном искуству у струци, односно 
траженом степену образовања, 
 7.биографију о кретању у служби,
 8.програм рада, 
 9.ако посједује, друге доказе којима доказује резултате 
рада на ранијим пословима и посједовање организационих 
способности.

 Увјерење ( оригинал или овјерена копија) из тачке 
V-5. Конкурса, да кандидат није осуђиван, уз пријаву, су 
дужни да доставе кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске. За кандидате рођене у Републици Српској, 
а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење прибавити 
службеним путем код надлежног Центра јавне безбедности.

 Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју 
су навели у пријави.

 Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 
се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о 
заштити личних података (“Службени галсник БиХ”, бр. 
49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште, 
на адресу:
 Скупштина Града Бијељина - Стручна  служба  
Скупштине  Града, 
 Трг Краља Петра I  Карађорђевића број 1, са назнаком 
“Комисија за избор”

 X    ОБЈАВА КОНКУРСА

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневним новинама 
“ПРЕСС”.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-36/15 
Бијељина,                 
Датум, 27. мај 2015. године 

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
( „Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 
) и члана 14. Одлуке о оснивању  ЈУ „Музеј Семберије“ 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/15) Скупштина Града Бијељина  р а с п и с у ј е 

ПОНОВНИ   ЈАВНИ   КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

 I    Расписује се Поновни јавни конкурс за попуну 
упражњеног мјеста директора ЈУ „Музеја Семберије“ 
Бијељина. 

 II   ОПИС ПОСЛОВА

 Директор заступа и представља установу и 
одговоран је за законитост њеног рада.

 III   МАНДАТ    

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

 IV  СТАТУС

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

 V   ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 -  да су држављани БиХ – Републике Српске,
 -  да су старији од 18 година,
 -  да нису отпуштени из државне службе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти  
у  БиХ  или  ентитета, 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 
пријаве пред  Судом (члан  IX 1. Устава БиХ),
 - да кандидат није осуђиван за кривична дјела 
која га чине неподобним за вршење дужности.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 VI    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ

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

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

 Кандидати не могу обављати дужности, активности 
или бити на положају   који  доводи  до  сукоба  интереса,  
у  складу  са Законом о министарским,   владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(“Службени гласник РС“, број: 73/08) 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.извод из матичне књиге рођених, 
 3.диплому о завршеној високој стручној спреми,
 4.својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
 6.доказ о радном искуству у струци, односно 
траженом степену образовања, 
 7.биографију о кретању у служби,
 8.програм рада, 
 9.ако посједује, друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.

 Увјерење ( оригинал или овјерена копија) из тачке 
V-5. Конкурса, да кандидат није осуђиван, уз пријаву, су 
дужни да доставе кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење 
прибавити службеним путем код надлежног Центра јавне 
безбедности.
 Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју 
су навели у пријави.

           Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 
се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о 
заштити личних података (“Службени галсник БиХ”, бр. 
49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.
 Пријаве се могу доставити лично или путем поште, 
на адресу:
 Скупштина Града Бијељина - Стручна  служба  
Скупштине  Града, 
 Трг Краља Петра I  Карађорђевића број 1, са 
назнаком “Комисија за избор”

 X    ОБЈАВА КОНКУРСА

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневним новинама “ПРЕСС”.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-35/15
Бијељина,                  
Датум, 27. мај 2015. године 

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске ( 
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ) и члана 
6а. Одлуке о оснивању ЈП „Воде“ Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 6/98, 6/05, 27/11 и 
„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13 и 22/13) 
Скупштина Града Бијељина  р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ   КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА

 I    Чланова Надзорног одбора ЈП „Воде“ Бијељина 
(у  Надзорни одбор именују се 3 члана)  

 II   ОПИС ПОСЛОВА

 Надлежноси Надзорног одбора ЈП „Воде“ Бијељина 
прописане су Законом о јавним предузећима  и Статутом 
предузећа.

 III   МАНДАТ    

 Чланови Надзорног одбора именују се на период од 
4 (четири) године.

 IV  СТАТУС

 Актом о именовању чланови Надзорног одбора не 
заснивају радни однос. 
 Чланови Надзорног одбора остварују 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 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 27/13).

 V   ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 -  да су држављани БиХ – Републике Српске,
 -  да су старији од 18 година,
 -  да нису отпуштени из државне службе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти  у  
БиХ  или  ентитета, 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 
пријаве пред  Судом (члан  IX 1. Устава БиХ),
 - да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ

 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,  
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави предузеће,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

 Кандидати не могу обављати дужности, активности 
или бити на положају   који  доводи  до  сукоба  интереса,  
у  складу  са Законом о министарским,   владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(“Службени гласник РС“, број: 73/08) 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. извод из матичне књиге рођених, 
 3. диплому о завршеној високој или вишој стручној 
спреми,
 4. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
 7. кратка биографија, 
 9. ако посједује, друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.

 Увјерење ( оригинал или овјерена копија) из тачке 
V-5. Конкурса, да кандидат није осуђиван, уз пријаву, су 
дужни да доставе кандидати који су рођени ван подручја 

Републике Српске. За кандидате рођене у Републици Српској, 
а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење прибавити 
службеним путем код надлежног Центра јавне безбедности.

 Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју 
су навели у пријави.
 Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу 
се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о 
заштити личних података (“Службени галсник БиХ”, бр. 
49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

 Пријаве се могу доставити лично или путем поште, 
на адресу:
 Скупштина Града Бијељина - Стручна  служба  
Скупштине  Града, 
 Трг Краља Петра I  Карађорђевића број 1, са назнаком 
“Комисија за избор”

 X ОБЈАВА КОНКУРСА

 Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном гласнику 
Републике Српске” и дневним новинама “ПРЕСС”.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-41/15
Бијељина,                
Датум, 27. мај 2015. године 

 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: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 
03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА: КГН- Н-01 (2Лот-а)/15

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци роба  под шифром: 
КГН- Н-01 (2Лот-а)/15

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
јавна набавка следећих роба :

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 Техничка подршка функционисању Одсјека за ЛЕР 
и Европске интеграција
 Лот 1 – Набавка намјештаја
 Лот 2 – Набавка опреме

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 24.424,45 КМ (нето=20.875,60КМ) (Лот1=4.700,00 КМ 
(нето=4.017,10КМ), Лот2=19.724,45КМ (нето=16.858,50КМ). 
За Лот 1 средства у укупном износу су обезбијеђена са 
Рачуна посебних намјена – Донације, за Лот 2 средства 
у износу од 12.724,45 КМ са Рачуна посебних намјена – 
Донације и средства у износу од 7.000,00КМ са буџетске 
ставке:’’Набавка опреме за Административну службу и 
Скупштину – економски код 511 300 потрошачка јединица 
0005240.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда .

V
 Период реализације јавне набавке роба за оба Лот-а  
је  20 (двадесет) радних дана од дана закључивања Уговора.

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-68/15
Бијељина,                                                                                    
Датум, 15. Мај 2015. године                                 

 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: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Град Бијељина’’, 
број: 03/15) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-29 (ц1, 
3Лот-а)/15, број:02-404-67/15 од 12.05.2015.године

 
I

 Врши се измјена члана III Одлуке о приступању 
поступку јавне набавке радова број:02-404-67/15 од 

12.05.2015.године, због техничке грешке и умјесто постојећег 
стајаће следеће:
 
 ‘’Предвиђени максимални износ бруто 
средстава је 130.000,00 КМ (НЕТО=111.111,11 КМ), (ЛОТ 
1=30.000,00КМ (НЕТО=25.641,02КМ), ЛОТ2=92.000,00КМ 
(НЕТО=78.632,48КМ), ЛОТ3=8.000,00КМ(НЕТО=6.837,61 
КМ)) Средства су обезбијеђена из буџета за 2015.године 
са буџетске ставке:’’ Инфраструктура из водопривредних 
нканада – инвестиције’’ економски код 511100 потрошачка 
јединица 0005170.’’

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступку 
јавне набавке радова број:02-404-67/15 од 12.05.2015.године 
остају непромијењене.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-67/15      
Бијељина                                                                                        
Датум, 27. Мај 2015. године                                 

 На основу члана 43. став 1. алинеја 19. и члана 
117в. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
62. став 1. тачка ћ. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), Градоначелник 
Града Бијељине дана 21. маја 2015. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ
 ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1. 
 У вези са исказаним потребама Градске управе 
мијења се План запошљавања у Градској управи Града 
Бијељине за 2015. годину („Службени гласник Града 
Бијеиљине“, бр. 2/15) за Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине и Одјељење за 
инспекцијске послове на тај начин што се планирани број 
службеника, помоћних и техничких радника на неодређено 
вријеме повећава за по један извршилац.

Члан 2.
 Овај План ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-120-90/15 
Бијељина,      
Датум, 21.05.2015.године                                                                                

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 11 - Страна 22 29. мај 2015.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 02.33-1/15
Датум: 22.05.2015.године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118,05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13), 
Градоначелник Града Бијељина доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 О именовању Тима за имплементацију Пројекта 
„Успостава међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде 
на подручју Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик“.

I
 Именују се:
 • Сретен Вучковић, Координатор пројекта- Град 
Бијељина;
 • Љиљана Савић Керовић, Замјеник координатора 
пројекта- Општина Лопаре;
 • Здравко Микић, Замјеник координатора пројекта- 
Аграрни фонд Града Бијељина;

 • Горан Михајловић, Замјеник координатора 
пројекта- Општина Угљевик;
 • Бојан Ђокић, Службеник за финансије- Град 
Бијељина;
 • Биљана Стајић, Службеник за јавне набавке- Град 
Бијељина;
 • Предраг Лопандић, Службеник за информисање- 
Град Бијељина;
 • Младен Трифковић, Службеник за област 
пољопривреде, Аграрни фонд Града Бијељина;
 • Радислав Давидовић, Службеник за област 
пољопривреде, Општина Лопаре;
 • Ефраим Тупковић, Службеник за област 
пољопривреде, Општина Угљевик.

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

 Достављено:
 - Именованим
 - Архиви

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ –К.П. БРОЈ 2073 К.О. 
БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ- К.П. БРОЈ 3579/1 И ДИЈЕЛУ 
К.П. БРОЈ 3579/3, К.О. БИЈЕЉИНА 2

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ДОБРОМ ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БИЈЕЉИНА 
2

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ У 
УЛИЦИ ЂУРЕ ДАНИЧИЋА БР. 111 У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ НА 
КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.Ч. БРОЈ 
3280, К.Ч. БРОЈ 3734/1 И К.Ч. БРОЈ 3734/2, СВЕ 
К.О. БИЈЕЉИНА 2 И ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КУЋНОМ 
РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ 
У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ГРАДСКО 
ГРОБЉЕ” Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

ОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ АПОТЕКА ,,СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА 
МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ 
БАЊА ,,ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈУ БАЊА ,,ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
,,ВОДЕ” БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ВОДЕ” БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА ЈУ ,,МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ”, ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ АПОТЕКА ,,СЕМБЕРИЈА БИЈЕЉИНА И 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ,,ВОДЕ” 
БИЈЕЉИНА

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ 
УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА 

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ 
УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ 
МЈЕСТА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:КГН-Н-01 (2Лот-а)/15

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 
ШИФРА:СКП-29 (ц1,3Лот-а)/15,број:02-404-67/15 
ОД 12.05.2015. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2015. 
ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ,,УСПОСТАВА 
МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У СЕКТОРУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА И ОПШТИНА ЛОПАРЕ И УГЉЕВИК”

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
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