
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 25. август 2022. године  БРОЈ 18 / 2022

 На основу члана 25. став 1. тачка г. Закона о 
експропријацији ("Службени гласник РС" број: 112/06; 37/07; 
66/08; 110/08; и 79/15), члана 39. став (2) тачка 25) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске ", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39.став (2) 
тачка 28) Статута Града Бијељина ("Службени гласник 
Града Бијељина", број 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
својој 15. сједници одржаној дана 24. августа 2022. године , 
донијела је 

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ 

„РАВНА ГОРА“

Члан 1.
 Град  Бијељина обезбиједиће  Гаранцију од Uni 
Credit Bank Бања Лука   у износу од 28.811,00КМ, у складу 
са  Одлуком о  утврђивања општег интереса број 04/1-012-
2-317/19 од 07.02.2019. године; Одлуком Скупштине Града  
број 01-022-95/18 од 24.12.2018. године; Одлуком Скупштине 
Града  број 01-022-1/20 од 18.2.2020. године и Процјеном 
ЈП "Дирекција за развој и изградњу града " доо Бијељина  
број: I-747/18 године од 13.11.2018. године,  ради изградње 
саобраћајнице која повезује одвојке улица Владимира 
Гаћиновића и Комитска –локалитет „Равна  гора“.

Члан 2.
 Uni Credit Bank Бања Лука  ће   издати гаранцију по 
следећим условима: 
 -накнада 0,60% једнократно што износи 173,00КМ и 
0,30 % по кварталу,што износи 346,00КМ, укупно 519,00КМ.
 Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа 
 Рок важења Гаранције  : 1 година 

Члан 3.
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке .

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављиваља у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 01-022-41/22
Бијељина,  
Датум, 24. август 2022. год.  
                                                                                            

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. 
сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНИХ  КАО К.П. БРОЈ 
1326/2 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО И К.П. БРОЈ 4265/15 

К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА РАДИ ОБЛИКОВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се продаја непосредном 
погодбом непокретности означених као:
 - к.п. број 1326/2, Дашница Градилиште, површине 
3314 м2 уписане у Лист непокретности број 381 к.о. Бијељина 
Село, у коме је Град Бијељина уписан са правом својине и 
дијелом 1/1, без терета и 
 - к.п. број 4265/15, Баир, њива 4.класе површине 
1083 м2 уписане у Лист непокретности број 4 к.о. Обарска 
Велика, у коме је Град Бијељина уписан са правом својине и 
дијелом 1/1, без терета.

Члан 2.
 Продаја непосредном погодбом врши се ради 
обликовања грађевинске честице на грађевинском 
земљишту које се налази у Бијељини, у Индустријској зони 
2 на парцелама означеним као:
 -к.п. број 720/1, Ковиљуша њива 4. класе, површине 
4930 м2,
 -к.п. број 721/1, Ковиљуша њива 3. класе, површине 
19462 м2,
 -к.п. број 1373/2, некатегорисани пут, површине 
1672 м2, све непокретности уписане у Лист непокретности 
број 2415 к.о. Бијељина Село, у коме је доо „КС 20“ Бијељина 
уписан са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
 Према Изводу из Измјене Регулационог плана 
„Индустријска зона 2“, (“Службени гласник Града Бијељина“ 
број 22/17) у чијем се обухвату налази предметна локација, 
односно катастарске парцеле, непокретнсти означене као 
к.п. број 720/1, 721/1, 1373/2, 1326/2 све к.о. Бијељина Село 
и к.п. број 4265/15 к.о. Обарска Велика чине јединствену 
грађевинску парцелу у пословно-радној зони Индустријске 
зоне 2 у којој је предвиђена лака индустрија, услужне 
и занатске дјелатности, комерцијалне и угоститељске 
дјелатности, складишта, велепродаје, малопродаје и остале 
дјелатности.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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Члан 3.
 На основу Налаза о процјени тржишне вриједности 
непокретности ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ 
број И-601/21 од 20.09.2021. године тржишна вриједност 
непокретности означених као к.п. број 1326/2 к.о. Бијељина 
Село и к.п. број 4265/15 к.о. Обарска Велика износи 10 КМ/
м2. У Изјашњењу Дирекције број I-647/22 од 18.07.2022. 
године дато је изјашњење да остају у цјелости при издатом 
налазу број I-601/21 од 20.09.2021. године и допуни 
Налаза од 30.11.2021. године и процијењеним тржишним 
вриједностима непокретности.
 Процијењена тржишна вриједност непокретности 
означених као к.п. број 1326/2 к.о. Бијељина Село површине 
3314 м2  и к.п. број 4265/15 к.о. Обарска Велика површине  
1083 м2 односно укупне површине од 4397 м2, износи 
43.970,00 КМ, који износ доо „КС 20“ Бијељина треба да 
исплати Граду Бијељина  на  рачун трезора Града Бијељина 
број 555-001-00777777-70.
                                                              

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о купопродаји  непокретности из члана 1. 
ове одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкове нотарске обраде уговора, као и 
провођење истог у Катастру непокретности -Јединствена 
евиденција сносиће купац доо „КС-20“ Бијељина.

Члан 5.
 На  непокретностима из члана 1. ове одлуке у 
Катастру непокретности-јединствена евиденција извршиће 
се промјена уписа права својине у корист купца.

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

Број: 01-022-42/22
Бијељина,  
Датум, 24. август 2022. год.
                                              

                                                                                                                 
          На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 6/19 и 61/21) члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ –ПУТЕВА У 

ВЛАСНИШТВУ  ГРАДА БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ,  РАДИ ПРЕДАЈЕ  НА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО 
БАЊА ЛУКА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се пренос својине са Града 
Бијељина на Републику Српску  непокретности означених 
као:

 -к.п. број 1517, Бијељина-ЛП-Љељенча, локални 
пут  површине 11 037 м2, уписане у Лист непокретности 
број 158 к.о. Бијељина Село у коме је Град Бијељина уписан 
са правом својине и дијелом 1/1, без терета, 
 -к.п. број 1498, Калешнице пут четвртог реда 
површине 175 730 м2, уписане у Посједовни  лист број 10 к.о. 
Љељенча, посједника јавно добро путеви са дијелом 1/1, без 
података органа за вођење евиденције о стварним правима,
 -к.п. број 1507, Калешнице пут без ознаке површине 
4053 м2, уписане у Посједовни  лист број 10 к.о. Љељенча, 
посједника јавно добро путеви са дијелом 1/1. Парцела 
одговара дијелу старе грунтовне парцеле број 1873 уписане 
у Исказ I зк.ул. број 4 к.о. Чађавица Горња, у коме је наведено 
да некретнине леже у подручју горње општине а броје се у 
јавно добро,
 -к.п. број 2291, Корај-Бијељина пут без ознаке 
површине 52084 м2, уписане у Посједовни лист број 106 к.о. 
Чађавица Горња, посједника Путеви са дијелом 1/1. Парцела 
одговара старој грунтовној парцели број 141 уписане у 
Исказ I зк.ул. број 4 к.о. Чађавица Горња, у коме је наведено 
да некретнине леже у подручју горње општине а броје се у 
јавно добро,
 -к.п. број 2307, Равњеш пут без ознаке површине 
4295 м2, уписане у Посједовни лист број 106 к.о. Чађавица 
Горња, посједника Путеви са дијелом 1/1, без података 
органа за вођење евиденције о стварним правима,
 -к.п. број 2308, Главни друм без ознаке површине 
4053 м2, уписане у Посједовни лист број 106 к.о. Чађавица 
Горња, посједника Путеви са дијелом 1/1. Парцела одговара 
дијелу старе грунтовне парцеле број 1873 уписане у Исказ 
I зк.ул. број 4 к.о. Чађавица Горња, у коме је наведено да 
некретнине леже у подручју горње општине а броје се у 
јавно добро.
 Непокретности у нарави су локални пут  
идентификационе ознаке: 
„4507, локални, Горња Чађавица-Љељенча“, а који је наведен 
у Одлуци о допуни Одлуке о разврставању јавних путева 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 39/2022). 
Укупна површина путева је 251. 252 м2.

Члан 2.
 Пренос својине  непокретности у својини Града 
Бијељине на Републику Српску врши се на основу Одлуке о 
разврставању јавних путева („Службени гласник Републике 
Српске“ број 95/2019, 55/2020 и 39/2022), у којој је чланом 
III одређено да јединице локалне самоуправе на чијој се 
територији налазе локални  путеви и локални путеви од 
посебног значаја  који су разврстани у регионалне путеве, 
дужне да прије предаје путева на управљање Јавном 
предузећу „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука, 
ријеше имовинско правне односе и изврше укњижбу права 
власништва и посједа у корист Републике Српске.

Члан 3.
 Пренос права својине са Града Бијељина на 
Републику Српску  врши се без накнаде.

Члан 4.
 На  непокретностима у својини и посједу Града 
Бијељина у јавним евиденцијама о непокретностима, 
извршиће се промјена уписа у корист Републике Српске.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
                                    

Број: 01-022-43/22
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.  

                На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана  39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. 
сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ  1423 
К.О. АМАЈЛИЈЕ

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом 
(у даљем тексту: лицитација), продаја  непокретности у 
својини Града Бијељина означене као:
 - к.п. број 1423, зв. Врбак површински коп површине 
3200м2 уписана у Лист непокретности број 332 к.о. Амајлије 
у коме је са правом својине уписан Град Бијељина са дијелом 
1/1 без терета. 

Члан 2.
 Непокретност означена као к.п. број 1423 к.о. 
Амајлије је у обухвату стратешког документа просторног 
уређења, Просторног плана Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“ број 16/19). Према плану намјене 
дефинисана је као ванграђевинско земљиште и припада 
ванстамбено-пословној подзони 1.
           

Члан 3.
 Тржишна вриједност непокретности из члана 
1. ове Одлуке према Налазу ЈП „Дирекције за развој и 
изградњу града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: I-468/22 од 
31.05.2022. године износи 1,00 КМ/м2, што за к.п. број 1423 
к.о. Амајлије површине 3200м2 износи 3.200,00 КМ, што је 
уједно и почетна лицитациона цијена.

Члан 4.
 За учешће у поступку лицитације учесници су дужни 
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне 
цијене, на јединствени  рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, 
а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији, с тим што 
не може бити мања од износа од 1.000,00 КМ.
 Кауција за учешће у поступку лицитације за к.п. 
број 1423 износи 1.000,00 КМ.

Члан 5.
 Продајну цијену наведене некретнине учесник 
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу 
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне 
цијене, о чему ће се сачинити записник.

Члан 6.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће градска  Комисија за спровођење  
јавног  конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  
грађења непокретности  у  својини  Града Бијељина.
Објава Огласа за продају непокретности лицитацијом 
из члана 1. ове Одлуке извршиће се у „Семберским 
новинама“,“Независним новинама“, Огласној табли Градске 
управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина. 
               

Члан 7. 
 Средства добијена од продаје парцеле уложиће се 
у инфраструктурне или друге пројекте у Мјесној заједници 
Амајлије. 

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

Члан 9.
 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у јавним евиденцијама о непокретностима , сноси 
купац.  

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-44/22
Бијељина,  
Датум, 24. август 2022. год.  

          На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној 
дана 24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 311/1 К.О. БИЈЕЉИНА 2

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

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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 -к.п. број 311/1, Крушевља, њива 1. класе, површине 
2850 м2 уписане у Лист непокретности број 5243 к.о. 
Бијељина 2, у коме је Бегић Ибрахима Идриз уписан са 
правом својине и дијелом 1/1 . 
 Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради 
рјешавања имовинско правних односа на непокретности 
која је у нарави пут у улици Владимира Гаћиновића , Град 
Бијељина. 

                                                    Члан 2.
 Предметна парцела се налази у обухвату 
Урбанистичког плана Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број 43/20), намјењена за породично 
становање, у четвртој стамбено – пословној зони Града 
Бијељина.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду у износу 
од 30,90 КМ/м2 што за непокретност означену као к.п. број 
311/1 к.о. Бијељина 2 површине 2850 м2 износи 88.065,00 
КМ који износ ће Град Бијељина исплатити на рачун сина 
Бегић Идриза Нисада . 

                                                     Члан 3.
 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.
 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у Катастру непокретности – јединствена евиденција,  
сносиће Град Бијељина.

Члан 4.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
Катастру непокретности –јединствена евиденција  извршиће 
се упис права својине у корист Града Бијељина.

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

Број: 01-022-45/22
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.
  

          На основу члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној 
дана 24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 1277/2 К.О. ЧАЂАВИЦА 
ГОРЊА

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означеној као:
 - к.п. број 1277/2, Окућница, њива 5. класе, 
површине 266 м2 уписане у Посједовни лист број 350 к.о. 
Чађавица Горња, у коме је Зарић Крсте Стоја уписана као 
посједник. Према увјерењу о извршеној идентификацији 
парцела к.п. број 1277/2 к.о. Чађавица Горња одговора дијелу 
старе грунтовне парцеле број 986 уписане у зк.ул. број 97 
к.о. Чађавица Горња у коме је као сувласник уписана Зарић 
Крсте Стоја са дијелом 1911/664300, без терета. 
 Непокретност из става 1. ове  Одлуке стиче се ради 
рјешавања имовинско правних  односа на непокретности 
која је у нарави представља дио асфалтираног  пута, путног 
земљишта  са каналом (одводни канал) и инфраструктуром 
(бандере), а дио представља макадамски пут  у Горњој 
Чађавици, Град Бијељина.

                                                    Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број I-332/22 од 
27.04.2022. године. 
 У Налазу Дирекције наведено је да се предметна 
парцела налази у обухвату стратешког документа 
просторног уређења, Просторног плана Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 16/19) и 
одређена је као грађевинско земљиште.  На основу члана 
5 Одлуке о утврђивању просјечно остварених јединичних 
цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 11/14) тржишна 
цијена земљишта предвиђена за изградњу комуналне и 
друге јавне инфраструктуре у шестој стамбено-пословној 
зони Града Бијељина износи 9,00 КМ/м2.
 Налазом је дато  Мишљење да просјечна тржишна 
вриједност за непокретност означену као к.п. број 1277/2 
к.о. Чађавица Горња износи 9,00 КМ/м2, односно 266 м2 X 
9,00 КМ/м2 износи 2.394,00 КМ, који износ ће Град Бијељина 
исплатити Зарић Крсте Стоји из Чађавице Горње на њен 
текући рачун.

                                                     Члан 3.
 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.
 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у јавним евиденцијама о непокретностима,  сносиће 
Град Бијељина.

Члан 4.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
Јавним евиденцијама о непокретностима  извршиће се 
промјена уписа у корист Града Бијељина.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-46/22 
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.  

 На основу члана 39. став (2) тачка  13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. 
сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 1001/20 К.О. БИЈЕЉИНА 1

                                                       Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означеној као:
 - к.п. број 1001/20, Шимуново поље, њива 2. класе 
површине 136 м2 уписана у Лист непокретности број 125 
к.о. Бијељина 1, у коме је са правом својине и дијелом 1/1 без 
терета уписан Алагић Ђулаге Џевад.
 Непокретност из става 1. ове  Одлуке стиче се ради 
рјешавања имовинско правних  односа на непокретности 
која у нарави представља пошљунчани дио уз  пут и служи 
за одвијање саобраћаја при мимоилажењу, јер је асфалтни 
дио пута узак. Непокретност се налази у насељеном дијелу 
града званом „Шимуново поље“ у Бијељини.

                                                    Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне 
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број I-636/22 од 
13.07.2022. године. 
 У Налазу Дирекције наведено је да се предметна 
парцела налази у обухвату стратешког документа 
просторног уређења, Ревизије и измјене Урбанистичког 
плана Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 14/11) и налази се у четвртој стамбенo 
пословној зони Града Бијељина. На парцели је планирана 
изградња градске саобраћајнице II реда. На основу члана 
4 Одлуке о утврђивању просјечно остварених јединичних 
цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број 10/12) тржишна 
цијена земљишта предвиђеног за изградњу комуналне и 
друге јавне инфраструктуре у четвртој стамбено-пословној 
зони Града Бијељина износи 30,90 КМ/м2.
 Налазом је дато  Мишљење да просјечна тржишна 
вриједност за непокретност означену као к.п. број 1001/20 
к.о. Бијељина 1 износи 30,90 КМ/м2, односно 136 м2 X 30,90 
КМ/м2 износи 4.202,40 КМ, који износ ће Град Бијељина 
исплатити Алагић Ђулаге Џеваду на његов текући рачун.

                                                     Члан 3.
 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.
 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у јавним евиденцијама о непокретностима,  сносиће 
Град Бијељина.

Члан 4.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у 
Јавним евиденцијама о непокретностима  извршиће се 
промјена уписа у корист Града Бијељина.

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

Број: 01-022-47/22
Бијељина,  
Датум, 24. август  2022. год.

 На основу члана 23. став 2. члана 53. став .1 и 2. 
члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09 и 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19),  члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став (2) тачка 14) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној 
дана 24. августа 2022. године, донијела је    

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗМЕЂУ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА И 
 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС А.Д.  БАЊА ЛУКА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се замјена непокретности 
између Града Бијељина с једне стране, и Телекомуникације 
РС а.д. Бања Лука , с друге стране. 
 Град Бијељина даје Телекомуникације  РС а.д. Бања 
Лука  у замјену своју непокретност означену као:
 - к.п. број 578/5, зв. „Центар“, у нарави парк, 
површине 111 м2, уписана у лист непокретности број 327 
к.о. Патковача, у којем је као власник уписан Град Бијељина 
са правом својине и дијелом 1/1.
 Телекомуникације РС а.д. Бања Лука даје Граду 
Бијељина у замјену своју непокретност означену као:
 - к.п. број  578/3, зв. „Парк“, у нарави парк, површине 
120 м2, уписана у лист непокретности број 335 к.о. Патковача, 
у којем су као власник уписане Телекомуникације РС а.д. 
Бања Лука са правом својине и дијелом 1/1.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 18 - Страна 6 25. август 2022.

Члан 2.
 Према налазу ЈП „Дирекције за развој и изградњу 
града“ д.о.о. Бијељина, број И-565/22  од 17.6.2022. године, 
предметне парцеле се налазе у обухвату стратешког 
документа просторног уређења, Просторног плана Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 16/19), 
а према плану намјене коришћења дефинисано је као 
грађевинско земљиште и припада ванстамбеној-пословној 
подзони 1. 
 Имајући у виду са се парцеле које су предмет 
замјене наслањају на насељени и изграђени дио села, као и 
намјену предметног земљишта које је просторно-планском 
документацијом одређено као остало грађевинско 
земљиште, утврђено је да је вриједност земљишта на овом 
локалитету 10,15 КМ/м2. 
 Вриједност непокретности означене као к.п. 578/3 
к.о. Патковача, коју дају Телекомуникације РС а.д. Бања 
Лука у замјену, чија је површина 120 м2, износи 1.218,00 
КМ, а вриједност непокретности означене као к.п. 578/5 
к.о. Патковача, коју Град Бијељина даје у замјену,  чија је 
површина 111 м2, износи 1.126, 65 КМ.

Члан 3.
 О  замјени  непокретности  из  члана  1. ове  Одлуке 
сачиниће  се посебан уговор.  Трошкове  нотарске обраде 
уговора сносе Град Бијељина и Телекомуникације Републике 
Српске а.д. Бања Лука на једнаке дијелове.

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

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

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

Број: 01-022-48/22  
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.  

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина ("Службени гласник 
Града Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града на својој 15. 
сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Визије развоја мјесних заједница на подручју 

Града Бијељина 

Члан 1.
 УСВАЈА СЕ Визија развоја мјесних заједница на 
подручју града Бијељина. 

Члан 2. 
 Визија развоја из тачке I, представља саставни 
дио ове одлуке, а биће доступна јавности путем званичне 
интернет странице Града Бијељина, у Стручној служби 
Скупштине Града Бијељина, Одсјеку за послове мјесних 
заједница и у Одсјеку за локални економски развој и 
европске интеграције.

Члан 3. 
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да у року 
од 90 дана од дана доношења ове одлуке донесе акциони 
план за реализацију Визије.

Члан 4.
 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-49/22  
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.  

                                                                                                 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19, 61/21), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српке“ број 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 
9/17), Скупштина Града на својој 15. сједници  одржаној 
дана 24. августа .2022. године, донијела је

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ОД 

КОМПЕНЗАЦИОНОГ ФОНДА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.
 Одобрава се Аграрном фонду Града Бијељина 
кориштење средстава од Компензационог фонда Републике 
Српске у 2022. години у укупном износу 3.000.000,00 КМ и 
усмјеравају се на подршку изградњи инфраструктуре.

Члан 2.
 Средстава из члана 1. усмјерит ће се на подршку 
изградњи инфраструктуре у руралном подручју Града 
Бијељина на следећи начин:
1) Подршка изградњи инфраструктуре асфалтирање 
некатегорисаних и категорисаних путева...................................
..................................................................................2.700.000,00 КМ
2) Подршка изградњи инфраструктуре изградња јавне рас
вјете............................................................................300.000,00 КМ

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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Члан 3.
 (1) Средства ће се распоређивати на основу 
Правилника о начину и условима кориштења средстава од 
Компезационог фонда Републике Српске у 2022. години.
(2) Правилником се уређује критеријуми, начин и поступак 
расподјеле средстава којим располаже Аграрни фонд Града 
Бијељина.

Члан 4.
 Контролу и надзор над спровођењем и извршењем 
кориштења средстава из члана 1. може да врши Министарство 
финансија Републике Српске - Компензациони фонд 
подсредством Инспектората Републике Српске.

Члан 5.
 Ова Одлука чини саставни дио Програма 
рада Аграрног фонда Града Бијељина за 2022. годину и 
Финансијског плана за 2022. годину.

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

Број: 01-022-50/22  
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.

 

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 14. став 3. Статута 
Јавне установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина број 
713/17 од 04.05.2017. године, Скупштина Града Бијељина на 
15. сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, д о н и ј 
е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

 1. Милорад Секулић из Бијељине, разрјешава се 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за 
културу „Семберија“ Бијељина, због истека мандата.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор установе 
именује и разрјешава оснивач, док је одредбом члана 39. став 
2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, 
у оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач. 
Чланом 14. став 3. Статута Јавне установе Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина број 713/17 од 04.05.2017. године 
прописано је да мандат чланова Управног одбора траје 4 
године, с тим што чланови могу бити разрјешени дужности 
и прије истека мандата у случајевима прописаним овом 
Одлуком.
 Имајући у виду чињеницу да је Милорад Секулић из 
Бијељине именован за члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за културу „Семберија“ Бијељина рјешењем 

2.
 Скупштине Града Бијељина у претходном сазиву 
број 01-111-51/18 од 25.07.2018.године, да мандат члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина траје четири године, те да је истекао 
временски период од четири године на који су именовани, 
одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
 Ово рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1. Именованом
2. Архива

Број: 01-111-107/22
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа 2022. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

„СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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 1. Јована Дикић именују се за вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина.
 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за културу „Семберија“ Бијељина.
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-108/22
Датум: 24. август 2022. године
  

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на 15. сједници одржаној дана 24. августа 2022. године,                                   
д о н и ј е л а  је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

I
   У Комисију за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина, именују 
се: 
 1. Милена Савић, предсједник
 2. Самер Ел Цхекх, члан
 3. Мишо Полетан, члан
 4. Горан Марковић, члан
 5. Светлана Ненић, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини 
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне 
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога 
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката 
за именовање чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за културу „Семберија“ Бијељина на разматрање и 
доношење аката за избор и именовање.

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

 
Број: 01-111-110/22
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. 
сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, д о н и ј е л 
а  је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

БИЈЕЉИНА

 1. Јелена Митровић Ристановић из Бијељине, 
разрјешава се вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина, због 
окончања поступка јавне конкуренције за избор члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Имајући у виду чињеницу да је Јелена Митровић 
Ристановић из Бијељине именована за вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 
рад Бијељина на сједници Скупштине одржаној дана 
29.06.2022. године, те да је окончана процедура у вези са 
поступком избора члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина, то је примјеном горе 
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.

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

  
Број: 01-111-111/22
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја Комисије 
за избор члана Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина и приједлога Градоначелника за 
именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина број 02-014-1-2007/22 од 12.08.2022. 
године, Скупштина Града Бијељина Скупштина Града 
Бијељина на 15. сједници одржаној дана 24. августа 2022. 
године,  д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

 1. Јелена Митровић Ристановић из Бијељине 
именује се за члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 29.06.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Јелене Митровић Ристановић из Бијељине за вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина број 01-111-97/22. Тачком 2. 
диспозитива рјешења од 29.06.2022. године одређено је да  
ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања 
поступка избора и коначног именовања члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина.
 На сједници одржаној дана 29.6.2022. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина број 01-111-
98/22 од 29.6.2022. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина број 01-111-99/22 од 
29.6.2022. године. Након проведене процедуре која је 
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у 
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима 
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у 
којем је предложено да се за члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина именује Јелена 
Митровић Ристановић из Бијељине и исти доставила 
Градоначелнику, који је након тога Скупштини Града 
Бијељина упутио допис којим је предложио да се за члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина именује Јелена Митровић Ристановић.
 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено 
је да је приједлог Градоначелника да се за члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина 
именује Јелена Митровић Ристановић из Бијељине добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
  

Број: 01-111-112/22 
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. 
сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, д о н и ј е л 
а  је 

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО – 
УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Марковић – Савчић из Бијељине, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора 
Јавне установе Српско културно – умјетничко друштво 
„Семберија” Бијељина, због истека периода од именовања 
на дужност. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач. 

 Скупштина Града Бијељина на 14. сједници одржаној 
дана 29.06.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Бранкe Марковић – Савчић за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Српско културно – умјетничко 
друштво „Семберија” Бијељина број 01-111-104/22, у складу 
са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за 
доношење рјешења број 01-111-102/22 био је члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) који се односи на изузећа у примјени од тог 
закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се 
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не 
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период не 
износи више од пет хиљада КМ (5.000).
 Имајући у виду чињеницу да је Бранка Марковић 
– Савчић именована за вршиоца дужности директора 
дана 29.06.2022. године и да је Бранка Марковић – Савчић 
именована на највише два (2) мјесеца (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.  

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

  
Број: 01-111-113/22
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа 2022. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО 
– УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Марковић – Савчић из Бијељине, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Српско 
културно – умјетничко друштво „Семберија” Бијељина. 
 2. Именована ће функцију из тачке 1. овог 
рјешења обављати до окончања поступка избора и 
коначног именовања директора Јавне установе Српско                            
културно – умјетничко друштво „Семберија” Бијељина.
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

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

 
Број: 01-111-114/22
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 64. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа 2022. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Милош Станишић, разрјешава се дужности 
члана Комисије за младе Скупштине града Бијељина. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом, док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 

и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) 
прописано је да се за разматрање питања из надлежности 
Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за 
проучавање и разматрање других питања оснивају комисије, 
одбори и савјети као стална и повремена радна тијела 
Скупштине, док је чланом 64. прописано да Комисија за 
младе Скупштине града Бијељина има предсједника и шест 
чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и из 
реда представника омладинских савјета у Граду. 
 Имајући у виду чињеницу да је Милошу Станишићу 
престао мандат одборника у Скупштини, ријешено је као у 
диспозитиву.

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

Број: 01-111-115/22
Датум: 24. август 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 64. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа 2022. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за младе Скупштине града Бијељина 
именује се: 
 - Ристо Марјановић, члан 

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

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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 1. Милош Станишић, разрјешава се дужности члана 
Комисије за статутарна питања Скупштине града Бијељина. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом, док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине, док је чланом 54. прописано да Комисија 
за статутарна питања има предсједника и четири члана, с 
тим да је предсједник Скупштине по положају предсједник 
Комисије, а остали чланови се бирају из реда одборника 
у Скупштини и из реда стручних и научних радника из 
области права.
 Имајући у виду чињеницу да је Милошу Станишићу 
престао мандат одборника у Скупштини, ријешено је као у 
диспозитиву.

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

Број: 01-111-117/22
Датум: 24. август 2022. год.

 

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 54. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа 2022. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) 
прописано је да се за разматрање питања из надлежности 
Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за 
проучавање и разматрање других питања оснивају комисије, 
одбори и савјети као стална и повремена радна тијела 
Скупштине, док је чланом 64. прописано да Комисија за 
младе Скупштине града Бијељина има предсједника и шест 
чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и из 
реда представника омладинских савјета у Граду. 
 Милошу Станишићу је престао мандат одборника 
у Скупштини, након чега је донијето рјешење о његовом 
разрјешењу на мјесто члана Комисије за младе Скупштине 
града Бијељина. Комисија за избор и именовања је утврдила 
приједлог кандидата за члана Комисије за младе Скупштине 
града Бијељина. Након проведеног јавног гласања утврђено 
је да је приједлог Комисије за избор и именовања усвојен 
већином од укупног броја одборника Скупштине града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву. 

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

  
Број: 01-111-116/22 
Датум: 24. август 2022. год.
 
 

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 54. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 
24. августа  2022. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.
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 1. У Комисију за статутарна питања Скупштине 
града Бијељина именује се: 
 - Ристо Марјановић, члан 

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

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине, док је чланом 54. прописано да Комисија 
за статутарна питања има предсједника и четири члана, с 
тим да је предсједник Скупштине по положају предсједник 
Комисије, а остали чланови се бирају из реда одборника 
у Скупштини и из реда стручних и научних радника из 
области права.
 Милошу Станишићу је престао мандат одборника 
у Скупштини, након чега је донијето рјешење о његовом 
разрјешењу на мјесто члана Комисије за статутарна питања 
Скупштине града Бијељина. Комисија за избор и именовања 
је утврдила приједлог кандидата за члана Комисије за 
статутарна питања Скупштине града Бијељина. Након 
проведеног јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања усвојен већином од укупног 
броја одборника Скупштине града Бијељина, те је ријешено 
као у диспозитиву. 

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

 

Број: 01-111-118/22 
Датум: 24. август 2022. год.

 

 На основу члана 39. став (2) тачка 20) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став (2) 
тачка 23) Статута Града Бијељина ("Службени гласник 
Града Бијељина", број: 9/17) и члана 18. став (1) Одлуке о 
признањима у Граду Бијељина ("Службени гласник Града 
Бијељина", број: 15/13), Скупштина Града Бијељина на својој 
15. сједници одржаној дана 24. августа 2022. године, донијела 
је

З А К Љ У Ч А К
О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА

I
 ДОДЈЕЉУЈУ СЕ градска признања како слиједи: 

 ПОВЕЉА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 1) Његово преосвештенство Епископ зворничко – 
тузлански г. Фотије 
 За немјерљив допринос у развоју и очувању 
српске културе и духовности који је својим добротворним, 
књижевним и друштвено - корисним радом утицао на 
свеукупни друштвени живот Града Бијељине.

 МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“
 а/ Златна медаља „Кнез Иво од Семберије“
 1) Турска агенција за сарадњу и координацију 
(ТИКА) из Сарајева
 За немјерљив допринос у заштити од учесталих 
поплава кроз финансирање бројних пројеката на територији 
града Бијељина, те обнову, очување и заштиту животне 
средине, имовине и живота становника Семберије.
 2) Д.О.О. „САС“ Прибој 
 За остварене резултате у области друштвене и 
корпоративне одговорности, проширењу дјелатности и 
пријему нових радника. 
 3) Г-дин Душан Никић из Бијељине
 За изражен хуманизам, несебично пожртвовање у 
спасавању људи, борбе за слободу и људско достојанство 
током ратних дешавања.
 4) Г-дин Љубиши Јовановићу из Бијељине власнику 
Д.О.О. „Алфа и Омега“ Бијељина и Угоститељске радње – 
ресторана „NAUTILUS“  Бијељина
 За признање у изградњи моста који употпуњује 
туристичку понуду и својим изгледом доприноси љепшем 
и срећнијем живљењу свих грађана и посјетилаца Града 
Бијељине.
 б/ Сребрна медаља „Кнез Иво од Семберије“
 1) Организација „Caritas“ из Швајцерске са 
сједиштем у Сарајеву 
 За успјешан хуманитарни рад кроз донације 
стамбених пројеката збрињавања Рома као и пружену 
финасијску помоћ за вријеме пандемије вируса COVID-a. 

 в/ Бронзана медаља „Кнез Иво од Семберије“
 1) Удружење пољопривредних произвођача „Села 
Семберије“ из Бијељине
 За унапређење пољопривредне производње и 
положаја пољопривредних произвођача на територији 
града Бијељине.
 2) Агенција за рачунарско програмирање „IT Media“ 
Дарко Стојановић с.п. Бијељина
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 За остарени привредни развој и запошљавање 
високо образовних кадрова на подручју града Бијељина.

 МЕДАЉА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
 а/ Златна медаља „Филип Вишњић“ 
 1) Проф. др Владо Симеуновић из Бијељине 
 За дугогодишњи општепризнати рад и дјела у 
области образовања, који је својим несебичним залагањем 
вршећи фунцију савјетника градоначелника Града Бијељина 
обезбједио преко двадесет милиона евра донаторских 
средстава за развојне пројекте нашег града.
 2) Г-дин Горан Перкић из Бијељине
 За успјешан дугогодишњи рад у области културно – 
умјетничког стваралаштва и остварен допринос на подручју 
кореографије који је остварио радећи у Српском културном 
умјетничкм друштву „Семберија“ Бијељина.
 3) Јавна установа Oсновна школа „Кнез Иво од 
Семберије“ Бијељина
 За изузетан рад и допринос са младим у 
областима образовања и постигнутим резултатима у 
инфраструктурним пројектима. 

 б/ Сребрна медаља „Филип Вишњић“
  1) Др Мирослав Дмитрук из Бијељине
 За успјешан дугогодишњи рад у области медицине 
и личном залагању на  оснивању Службе за анестезију и 
реанимацију.

 в/ Бронзана медаља „Филип Вишњић“
 1) Г-дин Саво Цвијетиновић из Бијељине
 За општепризнат рад и дјела у области поезије. 
 
ЗНАЧКА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 а/ Златна значка Града Бијељина
 1) Радосава Рада Перић из Бијељина - постхумно
 За изузетан дугогодишњи рад, педагог и психолог 
у Гимназији „Филип Вишњић“ у Бијељини, за велики 
допринос у области друштвеног активизма и политике, 
те функционисању локалне заједнице као одборник 
Скупштине Града Бијељина у два мандата од 2004. до 2012. 
године.
 2) Др Зоран Трифковић из Бијељине - постхумно
За изузетан допринос у области медицине и 
оториноларингологије, те личном залагању у јачању локалне 
самоуправе као одборник Скупштине Града Бијељина у 
периоду од 2012. до 2014. године.
 3) Др Бранислав Шкобо из Бијељине - постхумно
 За истакнути рад у области медицине и изражену 
посвећеност према послу и пацијентима, те личној 
пожртвованости у области здравствене његе.
 4) Клуб малог фудбала „Радник Сити“ из Бијељине
 За изузетне резултате остварене на републичким 
такмичењима у футсалу, те развоју спорта на нивоу локалне 
заједнице.
 5) Кошаркашки клуб „Будућност БН“ из Бијељине
 За остварене изузетне спортске резултате, развој и 
афирмацију спорта на територији града Бијељина.
 6) Г-дин Цвијетин Павић из Бијељине
 За личан успјешан рад и постигнут врхунски 
резултат у футсалу, те промоцији спорта локалне заједнице.
 7) Г-дин Дејан Кокоруш из Бијељине 
 

 За дугогодишњи кошаркашки рад, за немјерљив 
допринос развоју и промоцији спорта на територији града 
Бијељина.

II
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

Број: 01-022-51/22  
Бијељина,  
Датум, 24. август 2022. год.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина  на 15. сједници одржаној дана 24. августа 2022. 
године, расписала је

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

I ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

 У Управни одбор бира се 1 (један) члан.

II       ОПИС ПОСЛОВА 
 Управни одбор доноси Статут, одлучује о пословању 
Центра, разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи 
обрачун, доноси програм рада и финансијски план, одлучује 
о кориштењу средстава у складу са Законом и Статутом и 
врши друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом.

III       М А Н Д А Т
 Члан Управног одбора из тачке I именује се на 
период од 4 (четири) године.

IV       С Т А Т У С
 Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос. Члан Управног одбора остварује 
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању 
висине накнада за рад чланова управних и надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Град Бијељина. 

V     ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 
 • Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
 • Да су старији од 18 година,
 • Да нису отпуштени из државне службе, на било 
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере, 
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
 • Да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
појаве пред Судом.
 • Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 
неподобним за вршење дужности.

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст.инж.електр.и рачунара, с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Александар Ђурђевић, с.р.



Број 18- Страна 15Службени гласник Града Бијељина25. август 2022.

VI       ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ 
 Посебни услови за кандидате з а члана Управног 
одбора су:
 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект, 
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

VII    СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим 
законима.
 Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци.

VIII    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
        - биографију о кретању у служби, увјерење о 
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из 
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене 
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и 
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому 
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) или вишој 
стручној спреми (VI степен) и ако посједује и друге доказе 
којима доказује резултате рада на ранијим пословима.
 Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да 
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење 
о општој здраственој способности који буде именован на 
дужност.
          Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.

IX     РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
          Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања конкурса.
          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 
          О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.
          Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:
          СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
          Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
 са назнаком „Комисија за избор“.

X     ОБЈАВЉИВАЊЕ 
 Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне 
новине“.

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

Број: 01-111-109/22
Бијељина,
Датум, 24. август 2022. год.

 На основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: l/16, 66/18 и 
119/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), тачке 
V Одлуке о угврђивању увећања плате, висине примања по 
основу рада и висине помоћи раднику („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 53/16, 12/22  и 39/22), члана 71. 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 9/17) и члана 36. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 20/17, 85/18, 
86/18, 21/20, 21/21, 69/21 и 8/22), Синдикална организација 
радника у Градској управи Града Бијељина која дјелује у 
саставу Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних 
служби Републике Српске, са једне стране, и Градоначелник 
Града Бијељина, као заступник Послодавца - Града Бијељина, 
са друге стране, з а к љ у ч и л и  с у  

КОЛЕКТИВНИ УГОВOР О ИЗМЈЕНАМА 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Колективном уговору за запослене у Градској 
управи Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', 
број: 6/21, 3/22, 14/22 и 16/22), у члану 5. став 2. тачка 2. 
подтачка б) се брише.

Члан 2.
 У члану 5. став 2. тачка 3) у подтачки г) ријечи 
''руководилац акције гашења пожара'' се бришу.

Члан 3.
 У члану 5. став 2. тачка 4) мијења се и гласи:
' '4) Четврта платна група - послови на којима се 
захтијева стручност која се стиче специјализацијом на 
основу стручности средњег образовања (ВКВ радник и 
ватрогасац спасилац, V степен) и то:  
 а) ВКВ радник и ватрогасац спасилац ..........................
......................................................................................................11,21
 б) руководилац акције гашења пожара ........................
....................................................................................................12,00''
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Члан 4.
 Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 
Бијељина''.

Број: 44/22  
Датум: 17.08.2022. год.             

Број: 02-020-8/22
Датум: 17.08.2022. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18. и 21. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник града 
Бијељина'', број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА: ИП-03/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: ИП-
03/22

II
 За потребе Одјељења за инспекцијске послове 
вршиће се набавка следећих радова:

ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 34.188,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена 
из буџета за 2022. годину са буџетске ставке: „Извршење 
Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције“ 
економски код 412 900; потрошачка јединица 0005220.
                                                                                                                     

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.

V
 Рок за реализацију предметних радова  је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2022. године.

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

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

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

Број: 02-404-141/22                
Бијељина,                                                                                      
Датум: 18.08.202. год.

  
 
 
  На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ), члана  18. и 25. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник града 
Бијељина'', број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА 
ШИФРА: ОЗП-19-п1/22

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-19-п1/22

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

ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ 
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 21.000,00 КМ (без ПДВ-а). 
Средства у износу од 13.000,00 КМ (без ПДВ-а) су 
обезбијеђена из буџета за 2022. годину и средства у износу 
од 8.000,00  КМ (без ПДВ-а) ће бити обезбијеђена  из буџета 
за 2023. годину. Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
средства је  “Трошкови осигурања имовине колективно 
осигурање, трошкови одржавања лиценци“ економски код 
412700; потрошачка јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног  
поступка.

V
 Рок за реализацију предметне јавне набаке је годину 
дана од дана потписивања Уговора.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда 
са следећим подкритеријумима:

   

ЗА ПОСЛОДАВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубиша Петровић, с.р.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Цвијета Јоцић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 1. Цијена (Укупна премија осигурања: Премија  
АО + Зелени картон + Премија за аутонезгоду + Каско 
осигурање са укљученим ризиком од крађе без франшизе) 
–  90 бодова
 2.  Рок исплате штете –  10 бодова

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

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

Број: 02-404-142/22
Бијељина, 
Датум: 18.08.2022. год.

 
 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21)  и члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина  („Службени гласник Града Бијељина ”, број: 9/17), 
Градоначелник Града Бијељина,      д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају уџбеника

I
 Именују се представници Града Бијељина и 
представник основне школе у коју се врши испорука 
уџбеника, у Комисију за примопредају роба за ЈН „Набавка 
и испорука уџбеника за потребе ученика основних школа 
од петог до деветог разреда на подручју Града Бијељина“ у 
саставу:
 1. Љубица Млађеновић, Град Бијељина, члан
 2. Бобан Станкић, Град Бијељина, члан
 3. Представник основне школе у коју се врши 
испорука уџбеника, члан

II
 Задатак Комисије је да записнички изврши 
примопредају испоручених уџбеника  за потребе ученика 
основне школе од петог до деветог разреда,  а према 
уговорима број: 02-404-121/22 (4 ЛОТА) од 08.11.2022. 
године.
 Примопредаји испоручених роба присуствоваће 
представници испоручиоца роба, представник школе и 
представници Града Бијељина.
 Представника школе у коју се врши испорука 
уџбеника именује Директор школе.

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

Број: 02-014-1-2055/22
Бијељина,
Датум: 19.08.2022. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16; 36/19 
и 61/21), и члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Градоначелник Града 
Бијељин д о н о с и 

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

НАСТАЛИХ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА

I
 Именује се комисија за процјену насталих штета од 
елементарних непогода на пољопривредним културама на 
подручју Града Бијељина у сљиједећем саставу:
 1. Драган Перић, специјалиста струковни инжењер 
пољопривреде – Одјељење за пољопривреду, предсједник;
 2. Мира Симић, дипломирани инжењер 
пољопривреде – Одјељење за пољопривреду, члан;
 3. Стеван Месаровић, дипломирани инжењер 
пољопривреде – Компанија Јара, члан; 
 4. Младен Трифковић, дипломирани инжењер 
пољопривреде – Аграрни фонд Града Бијељина, члан;
 5. Велибор Марковић, дипломирани економиста – 
Аграрни фонд Града Бијељина, члан;

II
 Задатак комисије је да врши процјену насталих 
штета од елементарних непогода на пољопривредним 
културама у складу са Упуством о јединственој методологији 
за процјену штета од елементарних непогода ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број: 16/04).

III
 Комисија извјештаје о процјењеној штети доставља 
Градоначелнику Града Бијељина.

IV
 Административно техничку помоћ у раду комисије 
пружаће Одјељење за пољопривреду Градске управе Града 
Бијељина.

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

Број: 02-014-1-2108/22
Бијељина,
Датум, 23.08.2022. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-109/22 од 08.07.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 338 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 6“ улица 
Војводе Степе број 6,  Бијељина,  са сљедећим подацима:                                      
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 6“ улица Војводе Степе број 6,  Бијељина, 
Регистарски лист број: 338.
 Оснивачи: 20 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Јелена Савић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-109/22                                                         
Дана: 08.07.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-121/22 од 12.08.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број 169 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „СВЕТИ САВА 
21“ Бијељина, улица Свети Сава број 21, Бијељина, са 
сљедећим подацима:     
             
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СВЕТИ САВА 21“ Бијељина, улица Свети Сава број 21, 
Бијељина,  Регистарски лист број: 169
 Оснивачи: 13 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Дијана Крајишник, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице је Ненад Радмановић.

Број:  02/3-372-121/22                                                              
Дана: 12.08.2022. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-122/22 од 15.08.2022. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 339 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА БР. 
21“ улица Меше Селимовића број 21,  Бијељина,  са сљедећим 
подацима:                                          
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА БР. 21“ улица Меше Селимовића 
број 21,  Бијељина, Регистарски лист број: 339.
 Оснивачи: 10 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Јосиповић Срђан, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-122/22                                                              
Дана: 15.08.2022. год.   

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст.инж.електр.и рачунара, с.р.

   

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст.инж.електр.и рачунара, с.р.

   

Службено лице органа
п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Богдан Тадић, 
маст.инж.електр.и рачунара, с.р.



Број 18- Страна 19Службени гласник Града Бијељина25. август 2022.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

3.

4.

5.

1

1

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

14

15

16

16

17

17

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКA О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ 
ОД БАНКЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ  „РАВНА 
ГОРА“

ОДЛУКA О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНИХ 
КАО К.П. БРОЈ 1326/2 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО И 
К.П. БРОЈ 4265/15 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА РАДИ 
ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ОДЛУКA О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ –
ПУТЕВА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ, РАДИ ПРЕДАЈЕ НА 
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА

ОДЛУКA О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 1423 К.О. АМАЈЛИЈЕ

ОДЛУКA О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
311/1 К.О. БИЈЕЉИНА 2

ОДЛУКA О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
1277/2 К.О. ЧАЂАВИЦА ГОРЊА

ОДЛУКA О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
1001/20 К.О. БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКA О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС 
А.Д. БАЊА ЛУКА

ОДЛУКA О УСВАЈАЊУ ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКA О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
КОМПЕНЗАЦИОНОГ ФОНДА  У 2022. ГОДИНИ

 РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

 РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРПСКО КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРПСКО КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА 
ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2022. 
ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА 
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ 
РАДОВА ШИФРА. ИП-03/22

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-19-П1/22

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ УЏБЕНИКА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОЦЈЕНУ НАСТАЛИХ ШТЕТА 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА

САДРЖАЈ
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ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ВОЈВОДЕ 
СТЕПЕ 6“ УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 6, 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СВЕТИ САВА 21“  
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА СВЕТИ САВА БРОЈ 21, 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 
БР. 21“ УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА БРОЈ 21, 
БИЈЕЉИНА

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: 35 примјерака


