Службени гласник
Града Бијељина
Година XLIX

05. март 2013. године

На основу члана 10. Пословника Скупштине
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 7/05, 19/07 и 2/13), а на предлог Верификационе
комисије Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, усвојила је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Верификује се мандат одборника Перић Недељка
са листе политичке партије ПДП- Партија демократског
прогреса у Скупштини Града Бијељина.
Члан 2.
Одборник стиче права и дужности у Скупштини
Града са даном верификације мандата.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-18/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 62. Закона о задужењу, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 71/12 ), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. став 1. алинеја 22. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
4. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГАРАНЦИЈИ ЗА
КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈУ БАЊЕ “ДВОРОВИ”
I
У Одлуци о гаранцији за кредитно задужње ЈУ
Бање “Дворови”, број: 01-022-4/13 од 31. јануара 2013. године
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 2 /13), послије
тачке I додају се тачке II и III којe гласe:
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II
Град Бијељина гарантоваће Pavlović International
Банци за отплату кредита Јавне установе “Бање Дворови”
у укупном износу од 323.098,00КМ, од чега се на главницу
односи 250.000,00 КМ, на камате 59.005,00 КМ и на остале
трошкове реализације кредита 14.093,00 КМ.
III
Квантификације у вези са ограничењем дуга по
основу Гаранција на дан 31.1.2013.године су у следеће:
А) Издате Гаранције
1. Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 20.07. 2006.,
са роком важења 15.10.2010.-15.04.2027. године (17
година), по основу Супсидијарног уговора између Владе
Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП у износу
од 1.064.555,41SDR, што на дан 31.1.2013. године износи
2.416.540,00КМ. Годишње оптерећење износи 145.150,00 КМ
2.Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од 22.12. 2006., са
роком важења 15.10.2013.-15.04.2025. године (12 година),
по основу Супсидијарног уговора између Владе Републике
Српске и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП у износу од 1.109.520,00
SDR, што на дан 31.1.2013. године износи 2.518.610,00КМ.
Годишње оптерећење износи 209.884,00КМ
3. Дуг по основу гаранције ЈП “Еко деп”по Одлуци о задужењу
ЈП “Еко-деп” код Свјетске банке по Другом пројекту за
управљање чврстим отпадом у износу од 670.000,00 Евра , са
роком важења од 15.децембра 2016. године до 15. јуна 2028.
године (12 година), што на дан 31.1.2013.. године заједно
са каматом износи 1.943.670,00КМ. Годишње оптерећење
износи 161.973,00КМ .
4. Дуг у складу са подршком зајму по основу Уговора
о подршци зајму између Републике Српске и општине
Бијељина и Европске банке за обнову и развој(EBDR), по
пројекту “Изградња система скупљања отпадних вода на
подручју општине Бијељина”, са роком важења од 31.01.2011.31.07.2022. године (11 година) у износу од 7.000.000,00 Евра,
што на дан 31.1.2013.. године износи 13.690.831,00КМ.
Годишње оптерећење износи 1.244.621,00КМ.
5. Дуг по основу гаранције Јавном предузећу “Дирекција
за развој и изградњу града”, по Одлуци број 01-022-111/11
од 2.новембра 2011. године износи на дан 31.1.2013 године
1.000.000,00КМ, са роком важења 31.12.2011.-31.12.2015.(4
године)Годишње оптерећење износи 250.000,00КМ.
6. Дуг по основу гаранције по Уговору број 02-370-1572/11
од 06.12.2011. године о регулисању обавезних права и
обавеза између Републике Српске и општине Бијељина о
обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза из Споразума
о гаранцији између БиХ и Европске банке за обнову и
развој по Пројекту “Изградња система сакупљања отпадних
вода на подручју општине Бијељина “-фаза II, у износу
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од 5.000.000,00 Евра са роком важења од 15 година., што
на дан 31.1.2013. године износи 9.779.150,00КМ.Годишње
оптерећење износи 651.944,00КМ.
7)Дуг по
гаранцији у сврху провођења поступка
експропријације ради изградње главног фекалног колектора
од главне фекалне пумпне станице “Дашница” до постројења
за пречишћавање отпадних вода -локација Шећерана у
износу који на дан 31.1.2013. године 156.750,00К са роком
важења 01.01.2013.-31.12.2014.године (2 године).Годишње
оптерећење износи 78.375,00КМ.
Б)Потенцијално задужење
Oдлуци 01-022-4/13 oд
31.01.2013. :
Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања Дворови у
износу 00КМ , период отплате кредита ЈУ Бање “Дворови”
од 01.01.2013.-31.12.2018.године (5 година), што на дан
31.1.2013.. године заједно са каматом и осталим трошковима
износи укупно 323.098,00КМ.Годишње оптерећење износи
64.620,00КМ. .
Ц)Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по
Гаранцијама, на дан 18.2.2013.:
Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по
издатим Гаранцијама и гарантовањима за отплате дугова:
(А+Б) износи 2.806.567,00КМ.
(145.150,00КМ+209.884,00КМ+161.973,00+1.244.621,00КМ+
250.000,00+651.944,00КМ+78.375,00КМ+64.620,00)
Д) Укупан приход Града Бијељина 2012. године - оцјена
Укупан приход који садржи само пореске и непорески
приходе, без грантова , трансфера и обрачунских прихода,
износи 38.378.175,00КМ
Е)Проценат задужености по основу остварених Гаранција ,
Укупна годишња изложеност Града
Бијељина дугу по
Гаранцијама , заједно са потенцијалом Гаранцијом по
Одлуци износи 7% (2.806.567,00КМ/38.378.175,00КМ=7%).”
Досадашње тачке II, III и IV Одлуке постају тачке IV, V и VI .
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-19/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11 ) и члана 30. став 1. алинеја
11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35.
алинеја 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА У
К.О. БИЈЕЉИНА 2

05. март 2013.

Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус непокретности у
општој употреби земљиште означено као к.ч. број 3181/2 у
нарави Улица Васе Тодоровића површине 12 м2, уписана у
Посједовни лист број 793, к.о. Бијељина 2
Члан 2.
Некретнина из члана 1. ове Одлуке уписаће се у
катастарској евиденцији Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Бања Лука – Подручна јединица
Бијељина као посјед Града Бијељине са дијелом 1/1, а кад
се стекну услови Град Бијељина ће се у поступку излагања
некретнина и утврђивању права на некретнинама уписати
са правом својине са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-17/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07 и
66/08 ), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА –
ГАСОВОДА НА ПОТЕЗУ БИЈЕЉИНА - ШЕПАК
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
инфраструктурног енергетског објекта - гасовода на потезу
Бијељина - Шепак у циљу снабдијевања града Бијељине
природним гасом.
Изградња планираног објекта проводиће се у складу
са Просторним планом општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/03) и ревизијом
Урбанистичког плана општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 14/2011) .
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелникa Града Бијељина и Правобранилаштво
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини,
које ће, у својству законског заступника Града Бијељина,
у складу са Законом, провести потребне радње у циљу
обезбјеђења Одлуке Владе Републике Српске о утврђивању
општег интереса и провођења поступка експропријације
пред надлежном Републичком Управом за геодетске и
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имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица
Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-16/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”, број:124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. алинеја
11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35.
алинеја 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И ОСТОЈИЋ (БОГОЉУБА) СВЕТОЗАРА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена некретнина између
града Бијељина, с једне стране, и Остојић (Богољуба)
Светозара, с друге стране.
Град Бијељина даје у замјену своје некретнине означене као:
- к.ч. број 1322/294, зв. ‘’Пет језера’’, по култури њива
1. класе, површине 1255 м2, уписана у лист непокретности
број 2789 к.о. Бијељина Село, у којем је као корисник
уписана општина Бијељина са дијелом 1/1. Предметна
парцела настала је цијепањем матичне парцеле означене као
к.ч. број 1322, а обзиром да се ради о комасационој парцели,
за исту није успостављен одговарајући з.к. уложак.
Остојић (Богољуба) Светозар даје у замјену своје некретнине
означене као:
- к.ч. број 309/1, зв. ‘’Крушевља’’, по култури њива
2. класе, површине 1337 м2, уписана у лист непокретности
број 6725 к.о. Бијељина 2, у којем је као корисник уписан
Остојић (Богољуба) Светозар са дијелом 1/1, а што одговара
парцели означеној као к.ч. број 309/1, зв. ‘’Крушевља’’,
по култури њива 2. класе површине 1337 м2, уписана у
з.к. улошку број 12866 к.о. Бијељина 2, у којем је Остојић
(Богољуба) Светозар уписан са правом својине са дијелом
1/1.
Према налазу ЈП ‘’Дирекција за изградњу и развој
града’’ Бијељина број И-140/13 од 18.02.2013. године
предметне некретнине су исте вриједности.
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Члан 2.
О замјени некретнина из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се Уговор. Трошкове нотарске обраде Уговора
сноси Остојић (Богољуба) Светозар.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да
закључи Уговор о замјени некретнина из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 4.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Подручна јединица Бијељина извршиће се промјена уписа
права коришћења у корист уговарача, а у Земљишнокњижној
канцеларији извршиће се упис права својине у корист
уговарача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-15/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 23. став 1. и 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске”, број:
124/08, 3/09, 58/09, 95/11), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина, на својој 4. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И ВАЈИЋ (САВЕ) ДУШАНА ИЗ
БИЈЕЉИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена некретнина између Града
Бијељина, с једне стране и Вајић (Саве) Душана из Бијељине,
с друге стране.
Град Бијељина даје у замјену Вајић Саве Душану
своје некретнине означене као:
- К.ч. број 3181/2 у нарави Улица Васе Тодоровића површине
12 м2 уписане у посједовни лист број 793 к.о. Бијељина 2 на
којој је Града Бијељина уписан као посједник са дијелом 1/1.
Вајић Саве Душан даје у замјену Граду Бијељина своје
некретнине означене као
- К.ч. број 3179/2 зб. “Улица Васе Тодоровића„ у нарави
двориште, површине 48 м2, уписана у лист непокретности
број 3745 к.о. Бијељина 2 на којој је Вајић Саве Душан из
Бијељине, уписан као корисник са дијелом 1/1. Предметна
паерцела одговара грунтовној парцели означеној као к.ч.
3179/2 у нарави двориште површине 48 м2 уписана у зк.бр.
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3602 к.о. Бијељина 2 на којој је Вајић Саве Душан уписан са
трајним правом коришћења са дијелом 1/1.
На име разлике у површини земљишта које износи 36 м2
, Град Бијељина ће Вајић Саве Душану исплатити накнаду
по цијени од 230,00 КМ/м2 што за наведену површину
износи 8.280,00 КМ. Утврђена вриједност земљишта
представља тржишну вриједност према Налазу – процјени
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града„ Бијељина број:
И- 1049/12 од 27.11.2012. године
Члан 2.
О замјени некретнина из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се Уговор.
Трошкове нотарске обраде Уговора сноси Град
Бијељина.
Члан 3.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке код
РГУ ПЈ Бијељина извршиће се упис права својине и
коришћења у корист уговарача на тај начин што ће се
Град Бијељина уписати са правом својине и коришћења
са дијелом 1/1 на некретнини Вајић Саве Душана, а Вајић
Саве Душан уписаће се са правом својине и коришћења
са дијелом 1/1 на некретнини Града Бијељина.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор о замјени некретнина
из члана 1. ове Одлуке, по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника
у Бијељини.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-14/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 12. Статута
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
4. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА
ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНЕ И ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКЕ
СА СЈЕДИШТЕМ У БИЈЕЉИНИ НАСТАЛИХ
ПО УГОВОРУ О КУПОПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНЕ
ЗАКЉУЧЕНОГ ДАНА 27.07.2011. ГОДИНЕ ПОД
БРОЈЕМ ОПУ-452/2011
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Члан 1.
Град Бијељина, као правни сљедник општине
Бијељина и Епархија зворничко-тузланска са сједиштем
у Бијељини сагласно потврђују да је :
1. На основу Одлуке Скупштине општине
Бијељина о стицању права својине на непокретностиземљишту у к.о. Бијељина Село број: 01-022-59/11 од 15.
јуна 2011. године и Одлуке о измјени Одлуке о стицању
права својине на непокретности–земљишту у к.о. Бијељина
Село број: 01-022-78/11 од 14. јула 2011. године („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 12/2011 и 14/2011) код
нотара Љубице Јовичић закључен Уговор о купопродаји
некретнине дана 27.07.2011. године под бројем: ОПУ452/2011 између Епархије Зворничко-Тузланске са
сједиштем у Бијељини као продавца и општине Бијељина
, као купца некретнина означених као:
- к.ч. 1319/8 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 184.742 м2,
- к.ч. 1319/33 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 2424 м2,
- к.ч. 1319/36 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 528 м2,
- к.ч. 1319/37 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 528 м2,
- к.ч. 1319/38 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 528 м2,
- к.ч. 1319/39 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 528 м2,
- к.ч. 1319/40 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 474 м2,
- к.ч. 1319/41 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 520 м2,
- к.ч. 1319/121 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 997 м2,
- дио к.ч. број 1319/93 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1.
класе површине 4.550 м2,
све уписане у Лист непокретности број 1099, к.о. Бијељина
Село на којима је као корисник уписана Епархија
Зворничко-Тузланска са дијелом 1/1, односно у зк.ул.
број 2061 и 2458, к.о. Бијељина Село у ком је уписана са
правом својине .
Разлог куповине земљишта је привођење намјени
земљишта обухваћеног дијелом регулационог плана „Кнез
Иво од Семберије“.
2. Према уговору купопродајна цијена предметног
земљишта износила 15,00 КМ/м2, што за површину
од 195.776 м2 укупно износи 2.936.640,00 КМ. Исплата
купопродајне цијене извршиће се на тај начин што ће
купац , општина Бијељина продавцу одмах по закључењу
Уговора исплатити износ од 110.000,00 КМ, а исплата
преосталог новчаног износа од 2.826.640,00 КМ вршиће
се на тај начин што ће општина Бијељина у поступку
продаје-лицитације предметних
парцела
од
сваке
излицитиране цијене парцеле уплатити износ од 60%
Епархији све до исплате цјелокупне купопродајне цијене.
Уколико општина не прода предметно земљиште до истека
рока од 4 (четири) календарске године, рачунајући од дана
закључивања Уговора (27.07.2011. године), општина ће из
буџета Епархији исплатити преостали износ купопродајне
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цијене у цјелости.
3. На основу Одлуке
Скупштине општине
Бијељина о стицању права својине на непокретностиземљишту у к.о. Бијељина Село број: 01-022-59/11 од 15.
јуна 2011. године, Одлуке о измјени Одлуке о стицању
права својине на непокретности–земљишту у к.о.
Бијељина Село број: 01-022-78/11 од 14. јула 2011. године
и Уговора о купопродаји некретнине број ОПУ-452/2011
од 27.07.2011. године општина Бијељина уписала се у
Листу Непокретности број 2756, к.о. Бијељина Село као
корисник предметног земљишта , односно у зк. ул. Број
2476, к.о. Бијељина Село као власник истог.
4. Уговор о купопродаји број ОПУ-452/2011 од
27.07.2011. године у цијелости реализован у дијелу који
се односи на пренос и књижење некретнина, а да је
дјелимично реализован у дијелу исплате купопродајне
цијене тако што је:
- Општина Бијељина у складу са Уговором дана 16.08.2011.
године исплатила Епархији Зворничко-Тузланској дио
купопродајне цијене од 110.000,00 КМ ,
- Град Бијељина у складу са Регулационим планом „ Кнез
Иво од Семберије“ извршио диобу парцела и провео је у
јавним евиденцијама непокретности, а укупни трошкови
свих диоба и провођења износи 14.942,33 КМ,
- у складу са Одлуком о начину и условима продаје
неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине
Бијељина у оквиру регулационог плана „Кнез Иво од
Семберије“ број: 01-022-99/12 од 31. јула 2012. године
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 15/12)
општина Бијељина продала девет плацева и са купцима
земљишта закључила Уговоре о купопродаји. Укупна
вриједност продатих плацева износи 131.981,10 КМ.
5. Разлика од остварених прихода по основу
продаје земљишта у односу на исплату дијела купопродајне
цијене и расхода насталих по уговору, износи 7.038.77
КМ, који износ припада Епархији Зворничко-тузланској.
Члан 2.
Град Бијељина и Епархија Зворничко-тузланска
сагласно потврђују да се не може реализовати Уговор
о купопродаји некретнине број: ОПУ-452/2011 од
27.07.2011. године у дијелу који се односи на исплату
преостале купопродајне цијене из члана 3. Уговора
због немогућности продаје земљишта, а самим тим и
немогућности измирења преузетих финансијских обавеза
од стране Града Бијељина.
Члан 3.
Град Бијељина задржава право својине на
катастарским парцелама означеним као
- к.ч. број 1319/182 зв. “Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 10620 м2
- к.ч. број 1319/183 зв. “Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 3049 м2
- к.ч. број 1319/184 зв. “Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 10028 м2
- к.ч. број 1319/185 зв. “Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 249 м2
- дио к.ч. број 1319/93 зв. “Бандеруша“ у нарави њива 1.
класе у површин од 4550 м2
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- к.ч. број 1319/8 зв. “Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 37886 м2
Укупна површина наведених катастарских парцела износи
66382 м2.
На предметним катастарским парцелама по регулационом
плану „Кнез Иво од Семберије“ предвиђен је спорт и
рекреација- градња спортских терена и објеката уз
спортске терене, друштвене дјелатности и јавне функције
(амбуланта, пошта, МЗ-читаоница и сл.) и улице.
Град Бијељина
се обавезује да Епархији
Зворничко-тузланској на име некретнина из става 1. овог
члана исплати износ од 15 КМ/м2, која цијена је преузета
из Уговора о купопродаји некретнине број ОПУ-452/2011
од 27.07.2011. године утврђена Налазом ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ Бијељина број: И-186/11 од
25.03.2011. године.
Укупна купопродајна цијена за
земљишта од 66382 м2 износи 995.730,00 КМ.

површину

Град
Бијељина ће
Епархији Зворничко-тузланској
исплатити укупан новчани износ од 1.002.768,80 КМ
из члана 3. и члана 1. тачка 5. ове Одлуке на тај начин
што ће одмах по закључењу уговора исплатити дио
купопродајне цијене од 160.000,00 КМ, дио купопродајне
цијене у износу од 130.000,00 КМ исплатиће до 31.12.2013.
године, а преостали дио од 712.768,80 КМ исплатиће до
краја 2015. године.
Епархија Зворничко-тузланска се обавезује да до исплате
укупне купопродајне цијене парцелу означену као к.ч.
број 1319/8, која по регулационом плану представља
приступне саобраћајнице, приведе намјене и уреди на
тај начин што ће извршити ископ и насипање шљунчаног
тампона Д-20 цм.
Члан 4.
Одлука Скупштине општине Бијељина о стицању
права својине на непокретности-земљишту у к.о. Бијељина
Село број: 01-022-59/11 од 15. јуна 2011. године и Одлука о
измјени Одлуке о стицању права својине на непокретности
–земљишту у к.о. Бијељина Село број: 01-022-78/11 од 14.
јула 2011. године („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 12/2011 и 14/2011) стављају се дјелимично ван
снаге и то у дијелу који се односи на новоформиране
катастараске парцеле и то:
- к.ч. број 1319/36 зв. „Бандеруша“ у
површине 528 м2,
- к.ч. број 1319/37 зв. „Бандеруша“ у
површине 528 м2
- к.ч. број 1319/38 зв. „Бандеруша“ у
површине 528 м2,
- к.ч. број 1319/39 зв. „Бандеруша“ у
површине 528 м2
- к.ч. број 1319/40 зв. „Бандеруша“ у
површине 474 м2
- к.ч. број 1319/41 зв. „Бандеруша“ у
површине 520 м2
- к.ч. број 1319/123 зв. „Бандеруша“ у
површине 432 м2

нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
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- к.ч. број 1319/124 зв. „Бандеруша“ у
површине 411 м2
- к.ч. број 1319/125 зв. „Бандеруша“ у
површине 354 м2
- к.ч. број 1319/127 зв. „Бандеруша“ у
површине 435 м2
- к.ч. број 1319/129 зв. „Бандеруша“ у
површине 430 м2
- к.ч. број 1319/131 зв. „Бандеруша“ у
површине 432м2
- к.ч. број 1319/133 зв. „Бандеруша“ у
површине 445 м2
- к.ч. број 1319/135 зв. „Бандеруша“ у
површине 435 м2
- к.ч. број 1319/137 зв. „Бандеруша“ у
површине 470 м2
- к.ч. број 1319/139 зв. „Бандеруша“ у
површине 500 м2
- к.ч. број 1319/140 зв. „Бандеруша“ у
површине 513 м2
- к.ч. број 1319/142 зв. „Бандеруша“ у
површине 652 м2
- к.ч. број 1319/143 зв. „Бандеруша“ у
површине 691 м2
- к.ч. број 1319/144 зв. „Бандеруша“ у
површине 697 м2
- к.ч. број 1319/145 зв. „Бандеруша“ у
површине 622 м2
- к.ч. број 1319/146 зв. „Бандеруша“ у
површине 574 м2
- к.ч. број 1319/147 зв. „Бандеруша“ у
површине 530 м2
- к.ч. број 1319/148 зв. „Бандеруша“ у
површине 581 м2
- к.ч. број 1319/149 зв. „Бандеруша“ у
површине 495 м2
- к.ч. број 1319/150 зв. „Бандеруша“ у
површине 526 м2
- к.ч. број 1319/151 зв. „Бандеруша“ у
површине 672 м2
- к.ч. број 1319/152 зв. „Бандеруша“ у
површине 775 м2
- к.ч. број 1319/153 зв. „Бандеруша“ у
површине 549 м2
- к.ч. број 1319/154 зв. „Бандеруша“ у
површине 561 м2
- к.ч. број 1319/155 зв. „Бандеруша“ у
површине 593 м2
- к.ч. број 1319/156 зв. „Бандеруша“ у
површине 483 м2
- к.ч. број 1319/157 зв. „Бандеруша“ у
површине 583 м2
- к.ч. број 1319/158 зв. „Бандеруша“ у
површине 641 м2
- к.ч. број 1319/159 зв. „Бандеруша“ у
површине 594 м2
- к.ч. број 1319/160 зв. „Бандеруша“ у
површине 600 м2
- к.ч. број 1319/161 зв. „Бандеруша“ у
површине 509 м2
- к.ч. број 1319/162 зв. „Бандеруша“ у
површине 504 м2
- к.ч. број 1319/163 зв. „Бандеруша“ у
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нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе
нарави њива 1. класе

површине 590 м2
- к.ч. број 1319/164
површине 463 м2
- к.ч. број 1319/165
површине 753 м2
- к.ч. број 1319/166
површине 548 м2
- к.ч. број 1319/167
површине 686 м2
- к.ч. број 1319/168
површине 458 м2
- к.ч. број 1319/169
површине 459 м2
- к.ч. број 1319/170
површине 501 м2
- к.ч. број 1319/171
површине 501 м2
- к.ч. број 1319/172
површине 459 м2
- к.ч. број 1319/173
површине 460 м2
- к.ч. број 1319/174
површине 501 м2
- к.ч. број 1319/175
површине 501 м2
- к.ч. број 1319/176
површине 460 м2
- к.ч. број 1319/177
површине 758 м2
- к.ч. број 1319/178
површине 512 м2
- к.ч. број 1319/179
површине 442 м2
- к.ч. број 1319/180
површине 541 м2
- к.ч. број 1319/181
површине 500 м2
- к.ч. број 1319/186
површине 522 м2
- к.ч. број 1319/187
површине 10734 м2
- к.ч. број 1319/188
површине 3046 м2
- к.ч. број 1319/189
површине 1143 м2
- к.ч. број 1319/190
површине 4079 м2
- к.ч. број 1319/191
површине 2993 м2
- к.ч. број 1319/192
површине 13893 м2
- к.ч. број 1319/193
површине 7526 м2
- к.ч. број 1319/194
површине 7641 м2
- к.ч. број 1319/195
површине 14272 м2
- к.ч. број 1319/196
површине 912 м2
- к.ч. број 1319/197
површине 17268 м2
- к.ч. број 1319/198
површине 4747 м2

05. март 2013.
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе

05. март 2013.

Службени гласник Града Бијељина

- к.ч. број 1319/199 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 2119 м2
- к.ч. број 1319/33 зв. „ Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 2424 м2
- к.ч. број 1319/121 зв. „Бандеруша“ у нарави њива 1. класе
површине 997 м2, што укупно износи 124.804 м2, све
уписане у Лист непокретности број 2756, к.о. Бијељина
Село и зк. извадак број 2476, к.о. Бијељина Село.
Члан 5.
На основу ове Одлуке и закљученог уговора
на
непокретности-земљишту
уписаном
у
Листу
непокретности број 2756, к.о. Бијељина Село и зк улошку
број 2476, к.о. Бијељина Село код РГУ ПЈ Бијељина на
некретнинама из члана 4. ове Одлуке извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Епархије
Зворничко-Тузланске у Бијељини са дијелом 1/1.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељине да
на основу ове Одлуке закључи Уговор , по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске –Сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове израде уговора сноси Град Бијељина.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
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Клис у Батковићу.
Члан 2.
Додјела на коришћење некретнине из члана 1. ове
Одлуке врши се без накнаде.
СКУД-у ‘’Лазарица’’ из Батковића дужно је да плаћа
порез на додату вриједност (ПДВ) за предметни простор,
који износи мјесечно 40,12 КМ (словима: четрдесет
конвертибилних марака и дванаест фенинга).
Некретнину из члана 1. ове Одлуке СКУД-у
‘’Лазарица’’ из Батковића, ће користити у сврху окупљања
чланова Друштва и осталих грађана и заинтересованих
субјеката, за припремање играча по културно-умјетничким
секцијама и друге потребе везане за друштвено корисно
окупљање.
Право коришћења предметне некретнине неће
се евидентирати у катастарској и земљишнокњижној
евиденцији.
Члан 3.
На основу ове Одлуке са СКУД-у ‘’Лазарица’’ из
Батковића закључиће се Уговор, којим ће бити регулисана
права и обавезе уговорних страна у вези са коришћењем
некретнинама из члана 1. ове Одлуке.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-13/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНA ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
4. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА БЕЗ
НАКНАДЕ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ КОЈА НИЈЕ У
ФУНКЦИЈИ У ЗАСЕОКУ КЛИС У БАТКОВИЋУ СКУД-у
‘’ЛАЗАРИЦА’’ ИЗ БАТКОВИЋА
Члан 1.
Овом Одлуком додјељује се на коришћење без
накнаде простор у оквиру објекта школе која није у
функцији у засеоку Клис у Батковићу на којем је општина
Бијељина уписана са правом својине са дијелом 1/1, СКУД-у
‘’Лазарица’’ из Батковића.
Објекат школе у оквиру кога се простор додјељује
на коришћење означен је као к.ч. број 375, у нарави школа,
површине 257 м2, уписан у з.к. уложак број 1937 к.о.
Батковић, односно посједовни лист број 1236 к.о. Батковић.
Простор који се даје на коришћење састоји се од једне
просторије површине 47,2 м2, а школа се налази у засеоку

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-12/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум: 1. март 2013. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
4. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ 27. МАРТА
БИЈЕЉИНА РЕГИОНАЛНОМ УДРУЖЕЊУ
ДИСТРОФИЧАРА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком додјељује се на коришћење без
накнаде пословни простор у Улици 27. Марта на којем је
општина Бијељина уписана са правом својине са дијелом
1/1, Регионалном удружењу дистрофичара Бијељина.
Пословни простор који се додјељује на коришћење
без накнаде означен је као к.ч. број 2702/2 у нарави
пословни простор у привреди, површине 17 м2, уписан у
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Лист непокретности број 6315 к.о. Бијељина 2.
Простор који се даје на коришћење састоји се од
једне просторије површине 17 м2.
Члан 2.
Додјела на коришћење пословног простора из члана
1. ове Одлуке врши се без накнаде.
Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведени пословни
простор износи 29,64 КМ мјесечно, словима: (двадесетдевет
КМ и 64/100 КМ).
Порез на додату вриједност у износу наведеном у ставу 2.
овог члана плаћаће се из буџета Града Бијељина.
Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке
Регионално удружење дистрофичара Бијељина ће користити
за обаљање регистроване дјелатности.
Право коришћења предметног пословног простора неће
се евидентирати у катастарској и земљишнокњижној
евиденцији.

Члан 4.
На основу ове Одлуке са Регионалним удружењем
дистрофичара Бијељина закључиће се Уговор, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна у вези са
коришћењем пословног простора 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
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-11/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

05. март 2013.

уписана у зк.ул.број 1292, к.о. Бијељина Село у ком је
Николић (Михајла) Цвија уписана са сусвојином са
дијелом 2/3 и Николић (Спасоја) Ивана са сусвојином са
дијелом 1/3,
а што одговара некретнинама означеним као:
- к.ч. број 728/89 зв. „Ковиљуше“ у нарави њива 5. класе
површине 565м2,
уписана у Лист непокретности број 2224, к.о. Бијељина
Село у ком је као супосједник уписана Николић (Михајла)
Цвија са дијелом 2/3 и Николић (Спасоја) Ивана као
супосједник дијелом 1/3.
Некретнине из става 1. ове Одлуке стичу се ради
спровођења регулационог плана „Индустријска зона 3“
(„Службени гласник Општине Бијељина“, број: 23/07).
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке реализоваће
се Уговором о купопродаји уз накнаду од 15,00 КМ/м2,
односно за укупну купопродајну цијену од 8.475,00 КМ, за
укупну површину од 565 м2.
Члан 3.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код
РГУ Подручна јединица Бијељина извршиће се упис
права посједа у корист Града Бијељина са дијелом 1/1, а у
Земљишнокњижној канцеларији Основног суда у Бијељини
извршиће се упис права својине у корист Града Бијељина
са дијелом 1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности-земљишта описаног у члану 1. ове
Одлуке, по прибављеном Мишљењу од Правобранилаштва
Републике Српске–Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкове обраде Уговора као и трошкове пореза на
промет некретнина сноси Град Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

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 и 58/09), члана 30. алинеја
11. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и118/05) и члана 35.
алинеја 12. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
Општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
У К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима
означеним као:
- к.ч. број 728/89 зв. „Ковиљуше“ у нарави њива 5. класе
површине 565 м2,

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-10/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/11),
члана 3. Закона о комуналној полицији (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 85/03) и члана 35. став 1. алинеја
2. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града
Бијељина, на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
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(2) Поред лица из претходног става и сва друга лица дужна
су предузимати мјере на одржавању чистоће из члана 3. ове
Одлуке.

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се комунални ред и
одржавање комуналног реда на подручју града Бијељина,
мјере за провођење комуналног реда и казнене одредбе
предвиђене за повреде понашања утврђених овом одлуком
и прописују се услови и начин:
а) одржавања чистоће на јавним површинама,
б) уређења насеља,
в) привременог заузимања јавних површина,
г) извођења радова на јавним површинама,
д) одржавања септичких јама,
ђ) одржавања јавне расвјете,
е) одржавања пијаца и пружање услуга на њима,
ж) декорације града,
з) одржавања граничних прелаза, аутобуских и жељезничких
станица, такси стајалишта, стајалишта јавног аутобуског
превоза и паркиралишта,
и) уклањања противправно постављених предмета и
напуштених возила,
ј) одлагања земље, грађевинског материјала и дрвног отпада,
к) одржавања димњака и димовода.
Члан 2.
Јавне површине су земљишта или водне површине
које су планом нумерички и графички дефинисане и
намијењене за обављање јавних функција, дјелатности или
активности и које су као такве доступне неодређеном броју
индивидуално неодређених физичких или правних лица, а
нарочито:
а) саобраћајне површине (коловози, земљиште од коловоза
до међе у Граду Бијељина, тротоари, пјешачке стазе, тргови,
мостови, јавна паркиралишта и слично),
б) зелене површине (паркови, травњаци, цвијетњаци, други
цвијетни и јавни насади и слично),
в) водотоци и обале водотока (ријеке, рјечице, потоци,
канали),
г) спомен обиљежја, излетишта, терени за камповање, јавна
купалишта, базени и слично,
д) површине и објекти од посебног значаја (отворени пијачни
и тржнички простори око продајних објеката, жељезнички
перони, стајалишта јавног аутобуског саобраћаја, спортски
објекти, гранични прелази и слично).
II - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА
Члан 3.
Одржавање чистоће на јавним површинама остварује се
редовним и ванредним чишћењем, уклањањем снијега и
леда, отпадних материјала, те предузимањем и других мјера
за одржавање чистоће јавних површина.
Члан 4.
(1) Одржавање чистоће на јавним површинама
врши орган управе надлежан за комуналне послове,
oднoснo прaвно лице или предузетник коме je пoвjeрено
oбaвљaњe кoмунaлнe дjeлaтнoсти oдржaвaњa чистoћe
јавних пoвршинa.

Члан 5.
Мјерама за одржавање чистоће мора се обезбиједити
да јавне површине буду чисте, да испуњавају санитарно
хигијенске услове, услове за њихово нормално коришћење
као и естески изглед.
Члан 6.
Вријеме, средства и начин чишћења јавних
површина морају се ускладити и вршити тако да се грађани
не узнемиравају буком, штетним и неугодним мирисима, да
се не прљају и оштећују објекти, насади, травњаци и слично,
те да се не омета саобраћај возила и пјешака и обављање
других дјелатности на јавним површинама.
Члан 7.
(1) Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање
нечистоће која настане редовним и уобичајеним
коришћењем јавне површине, а обавља се у складу са
Програмом oдржaвaњa чистoћe јавних пoвршинa, које
доноси орган управе надлежан за комуналне послове.
(2) Програм из претходног става садржи:
а) динамику и начин чишћења јавних површина,
б) динамику прања саобраћајних површина,
в) одржавање чистоће и проходности сливника за оборинске
и друге отпадне површинске воде,
г) динамику и начин одвожења отпада са јавних површина,
д) друге елементе за ефикасно одржавање јавних површина.
Члан 8.
(1) Ванредно чишћење врши се у случајевима
када се редовним чишћењем, а због повећаног обима или
интезитета коришћења јавних површина не обезбјеђује
чистоћа истих у довољној мјери.
(2) Ванредно чишћење обавља се:
а) после већих временских и других непогода (поплаве,
пожари, земљотреси и друге елементарне непогоде),
б) код већих кварова на водоводним, канализационим и
другим инсталационим мрежама,
в) у вријеме предузимања посебних мијера у циљу сузбијања
и спрјечавања заразних болести или у циљу заштите
животне средине,
г) прољетно чишћење града,
д) ради уклањања депонија отпада са јавних површина у
случајевима када су непозната лица одложила отпад,
ђ) у вријеме и након одржавања јавних манифестација.
Члан 9.
Посуде за улични отпад пoстaвљa и oдржaвa орган
управе надлежан за комуналне послове, oднoснo прaвно
лице или предузетник кoме je пoвjeрено oбaвљaњe ових
послова.
Члан 10.
(1) Посуде за улични отпад постављају се на мјеста
гдје не ометају саобраћај возила и пјешака.
(2) Посуде морају бити обојене прикладно околини
и могу се постављати на стубове или бити слободно стојеће.
(3) Пражњење посуда за улични отпад врши се
сваки дан.
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Члан 11.
Изузетно од претходног члана, посуде за улични
отпад на јавним површинама, могу постављати и друга
правна лица и предузетници на основу одобрења органа
управе надлежног за комуналне послове, у ком случају се о
њиховом одржавању брине субјект који их је поставио.
Члан 12.
Орган управе надлежан за комуналне послове
одређује мјеста на јавним површинама за постављање клупа,
расвјете, заштитне ограде – рукохвата, стубића, огласних
табли, мобилијара за дјецу и слично, те врши постављање,
одржавање и замјену истих по потреби.
Члан 13.
Забрањено је комуналне објекте и уређаје у општој
употреби уништавати, премјештати или на било који начин
оштећивати.
Члан 14.
(1) Правна лица и предузетници који обављају
дјелатност у објектима уз јавне површине, дужни су
свакодневно довести јавну површину у чисто и уредно
стање, ако због њихове пословне и друге дјелатности, долази
до прљања јавних површина око објекта.
(2) Власници и корисници спортских и
рекреационих објеката, забавних паркова и игралишта,
организатори јавних скупова, јавних приредби и привремени
корисници јавних површина, обавезни су осигурати
чишћење јавне површине које служе као приступ објектима
или за постављање објеката, тако да те површине буду чисте
и уредне у року од 8 часова по завршетку приредбе, односно
времена коришћења објекта.
Члан 15.
Посмртнице сe мoгу истицaти на таблама
постављеним за ту намјену кoд грoбљa, џамије и црквe
као и нa згрaди или прoстoриjи у кojoj je умрли стaнoвao
или рaдиo и свим другим таблама које је поставио орган
управе надлежан за комуналне послове, a зaбрaњуje сe
њихoвo истицaњe нa дрвeћу, стубовима (уличне расвјете,
саобраћајне сигнализације и слично), оградама и објектима.
Члан 16.
При обављању грађевинских радова извођачи су дужни да
предузимају сљедеће мјере на спрјечавању прљања јавних
површина:
а) чистити јавне површине око градилишта од свих врста
грађевинског или другог материјала, блата и сличног чије
је таложење на јавним површинама посљедица извођења
радова,
б) за вријеме рушења грађевинског објекта спријечити
стварање прашине,
в) грађевински материјал депоновати у оквиру градилишта
да се материјал не разноси по јавним површинама,
г) прати и чистити возила прије њиховог изласка са
градилишта уколико постоји могућност прљања јавних
површина.
Члан 17.
На јавним површинама забрањено је:
а) обaвљaти билo кaквe рaдњe или њихoвo прoпуштaњe, кojимa сe прљају и оштећују јавне површине,
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б) бацање и одлагање отпада било које врсте,
в) одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и
слично,
г) поправак, сервисирање и прање возила или других
прљавих предмета,
д) испуштање уља, свих врста отпадних текућина, прљавих и
масних течности, боја, лакова, креча, животињског измета,
фекалија и било којих других течности које прљају јавну
површину,
ђ) бацање отпада у водотокове и на обале водотока,
е) остављање и излагање предмета на јавној површини који
могу упрљати и повриједити пролазнике,
ж) трешење тепиха, кеса од усисивача, те бацање отпада са
балкона и тераса,
з) постављање спомен плоча и сличних обиљежја на
мјестима страдања,
и) изношење крупног отпада из дворишта, башта и воћњака,
ј) остављање возила која нису у возном стању
(нерегистрована, хаварисана и слично) и дијелова возила,
к) испуштaти фекалне и отпадне вoдe,
л) бaцaти рeклaмнe и другe лeткe,
љ) цртaњe и писaњe рaзних пoрукa и тeкстoвa,
м) оштећење дјечјих забавних направа и уређаја,
н) купање људи и животиња у фонтанама, коришћење воде
на било који начин, бацање отпада, опушака и слично,
њ) ненамјенско коришћење сливника,
о) бацање кућног отпада у посуде за улични отпад,
п) вршење било каквих радњи без одобрења надлежног
органа.
Члан 18.
Уклaњaњe сниjeгa и лeдa с jaвних пoвршинa обавља
се по програму рада зимске службе који сачињава орган
управе надлежан за комуналне послове најкасније до 15.
октобра сваке године за наредни зимски период и истим
се утврђују сва битна питања која се односе на рад зимске
службе.
Члан 19.
(1) За уклањање снијега и леда са тротоара који се
налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске
парцеле, испред пословних зграда и пословних простора,
испред стамбено-пословних зграда, испред објеката
у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског
земљишта, одговорна су правна и физичка лица која користе
те непокретности као власници, односно корисници
непокретности или као закупци или као непосредни
држаоци те непокретности.
(2) За уклањање снијега и леда око монтажних
објеката привременог карактера постављених на дијелу
јавне саобраћајне површине, око објекта, одговорно је лице
коме је одобрено постављање тог објекта.
(3) Инвеститори и извођачи радова одговорни су
за уклањање снијега и леда са тротоара које се граниче са
површинама на којима се изводе радови.
(4) Уклањање снијега и леда са површина из става
1. до 4. овог члана, врши се у ширини постојећег тротоара,
а минимално два метра ако је тротоар шири, у дужини
парцеле која се граничи са јавном површином, тако да се
не затрпавају сливници, а снијег и лед се одлажу тако да не
ометају саобраћај на коловозу и пролаз пјешака тротоаром.
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Члан 20.
(1) Са крова и других спољних дијелова зграде
гдје постоји могућност пада леденица и снијега на јавну
површину, власник, односно корисник зграде дужан је да
уклања леденице и снијег ради спрјечавања и отклањања
опасности за живот и здравље људи и безбједности добара
и околине.
(2) У случају да није могуће уклањање леденица са зграде,
власник, односно корисник зграде је дужан да благовремено
постави знакове упозорења на опасност од обрушавања
леденица, као и одговарајуће препреке ради обилажења
угрожених дијелова површине из става 1. овог члана.
Члан 21.
Уклaњaњe сниjeгa и лeдa с других jaвних пoвршинa
кao штo су aутoбускa стajaлиштa, jaвнa пaркирaлиштa,
спoртски oбjeкти и oбjeкти jaвних институциja, oбaвљajу
субјекти кojи упрaвљajу тим пoвршинaмa, oднoснo кojи тe
пoвршинe и oбjeктe кoристe.

III – УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА
Члан 22.
(1) Спољашњи дијелови зграде и јавних објеката
(фасаде, излози, врата и друго) морају се одржавати у
чистом и уредном стању.
(2) О поправкама, обнови и одржавању фасаде и
осталих спољашњих дијелова зграда дужни су се старати
органи, организације и предузећа која управљају тим
зградама, а код осталих објеката власници или корисници
тих зграда.
Члан 23.
Забрањено је исписивање графита, прљање,
оштећивање и лијепљење плаката на зидове, фасаде, излоге,
на спољашње дијелове зграде или ограде.
Члан 24.
(1) Приликом постављања клима уређаја мора се
регулисати одвођење кондензата из вањске јединице клима
уређаја, тако да се вода не излива на јавну површину и не
омета пролаз пјешака.
(2) На прозорима, вратима, терасама, балконима,
лођама, оградама и другим вањским дијеловима зграде
забрањено је истресати крпе, тепихе и слично, бацати отпад,
просипати воду или на други начин прљати јавну површину.
Члан 25.
(1) Излози трговинских, занатских и других радњи
и осталих пословних просторија уређују се према врсти
робе, која се у тим просторијама продаје и рекламира.
(2) Спољни дијелови излога (дрвени и метални
оквири) морају се редовно одржавати (бојити и чистити), а
стаклене површине редовно прати.
(3) Изван пословног простора забрањено је
излагати (вјешати) робу на врата, прозоре или на фасаду
пословног простора.
(4) У излозима и другим дијеловима просторија до
уличне стране трговинских и занатских радњи и осталих
пословних просторија забрањено је истицати рекламе,
огласе и друге натписе који нису у вези са предметом
пословања тих објеката.
(5) Излози морају бити освјетљени цијеле ноћи,
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осим у случајевима штедње електричне енергије и другим
ванредним околностима.
Члан 26.
(1) Влaсници, oднoснo кoрисници зeлeних
пoвршинa уз пoслoвнe и стaмбeнe згрaдe, нeизгрaђeнoг
грaђeвинскoг зeмљиштa, кao и других сличних пoвршинa
кoje су видљиве са уличне стране, мoрajу их редовно
одржавати у чистом и уредном стању, што подразумијева
да се на наведеним површинама не може налазити оструга,
дивље шибље, отпад и слично.
(2) Површине из претходног става могу се оградити
и поставити одговарајући натписи којим се забрањује
депоновање смећа и другог отпадног материјала.
(3) Зaбрaњeнo je у двoришту и oкo згрaдa од уличне
стране, држaти oтпaд и дoтрajaлe ствaри (aутoмoбилскe
oлупинe, стaрe машине, дaскe и сличнo) кoje свojим изглeдoм
и нeрeдoм нaрушaвajу изглeд нaсeљa.
Члан 27.
Oгрaдe oд укрaснe живицe, дрвeћe и друго зеленило
уз јавне површине мoрajу сe рeдoвно oдржaвaти и oрeзивaти
тaкo дa нe прeлaзe нa jaвну пoвршину и нe зaклaњajу уличну
рaсвjeту, нe умањују прeглeднoст и не ометају крeтaњe
пjeшaкa.
Члан 28.
(1) Јавна купатила, купалишта, базени, чесме и
бунари, бањски и спортско-рекреациони центри, спортски
терени, морају се одржавати у уредном и чистом стању.
(2) У објектима из претходног става морају се
на видно мјесто истаћи упутства о раду и реду у овим
објектима, намјена појединих дијелова објекта и слично.
(3) О одржавању чистоће и реда у објектима из
првог става овог члана стара се правно лице или орган који
тим објектима управља.
Члан 29.
(1) Отвори на јавним површинама (шахтови,
сливници и слично) морају бити у исправном, односно
функционалном стању.
(2) Отворима у смислу претходног става сматрају се
нарочито:
а) отвори за водовод, топловод, канализацију, електричне,
ПТТ каблове и слично,
б) отвори за убацивање огревног и другог материјала,
отвори за освјетљење подрумских просторија и слично,
в) сливници и поклопци на јавној канализацији као и на
пијацама и перонима аутобуске и жељезничке станице.
Члан 30.
(1) Отвори из претходног члана морају бити
затворени одговарајућим поклопцем.
(2) Поклопци отвора на улицама и другим
површинама јавног саобраћаја морају бити од ребрастогхрапавог материјала, а поједина поља наливена асфалтом
како би се избјегла клизавост.
(3) Дотрајали и оштећени поклопци морају се на
вријеме замијенити.
(4) За вријеме употребе, односно извођења
радова, отвори на јавним површинама морају се оградити
препрекама и обиљежити видљивим знацима, а по
завршеној употреби морају се прописно затворити, а ограде
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и препреке уклонити.
Члан 31.
(1) О одржавању отвора за водовод, топловод,
канализацију, електричних, телефонских и телеграфских
стубова и слично, дужни су се старати правна лица која
управљају објектима на којима се налазе поменути отвори.
(2) О одржавању отвора за убацивање огревног
и другог материјала, подрумских прозора, отвора за
освјетљење подрумских просторија и слично старају
се правна лица која управљају стамбеним и пословним
зградама, а код стамбених и пословних зграда у приватној
својини власници или корисници тих зграда.
Члан 32.
(1) Поклопци шахтова, канализације, водоводних
вентила и слично који се налазе на коловозу морају се
одржавати у исправном стању тако да горња ивица буде у
нивоу коловоза.
(2) Одржавање поклопаца и вентила из става 1.
овог члана врши правно лице које управља или је власник
наведеног уређаја.
Члан 33.
Забрањено је оштећивати и уклањати поклопце са
отвора из члана 29. ове Одлуке.
Члан 34.
(1) Набавку, постављање и одржавање табли са
називима улица и тргова, врши орган управе надлежан за
комуналне послове.
(2) Набавку таблице с бројевима зграде, врши орган
управе надлежан за комуналне послове, а трошкове сноси
власник односно корисник зграде или организација која
управља зградом.
(3) Влaсници и кoрисници згрaдe дужни су дa чувajу
кућнe брojeвe, кojи мoрajу бити стaлнo истaкнути на видном
мјесту код улаза нa згрaдaмa.
(4) Власник, односно корисник зграде или
организација која управља зградом, дужни су омогућити
постављање табле са називом улице или трга, односно
таблице са кућним бројем.
(5) Власник, односно корисник зграде или
организација која управља зградом дужан је да у року од 15
дана од дана нестанка или оштећења таблице кућног броја
пријави органу управе надлежном за комуналне послове
нестанак или оштећење таблице и да уплати новчана
средства, потребна за набавку нове таблице.
(6) Забрањено је неовлашћено постављање или
скидање табли са називом улица и тргова и таблица с
кућним бројевима.
IV – ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 35.
Под привременим заузимањем јавних површина у
смислу ове одлуке сматра се:
а) постављање привремених монтажних објеката – киоска,
б) постављање љетних башти уз угоститељске објекате,
в) постављање привремених монтажних објеката – гаража,
г) постављање жардињера и других посуда за декоративно
зеленило,
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д) постављање покретних објеката на точковима,
постављање тезги, расхладних уређаја, сталака, столова
за продају књига, часописа, цвијећа, штампе, разгледница,
сувенира, наочала, украсних предмета, бижутерије, лутрије,
те прехрамбених производа који се припремају на лице
мјеста (кокице, кестен, кукуруз, помфрит...) и слично,
ђ) постављање огласних витрина, паноа, огласних табли,
рекламних натписа и слично,
е) постављање грађевинских фасадних скела, депоновање
грађевинског и другог материјала и сировина, радних
машина (дизалица, кранова, мјешалица за бетон, секулари и
слично) и свако друго заузеће ради извођења радова,
ж) постављање реквизита и забавних радњи (рингишпил,
луна парк, циркусни шатори, клизалишта, дјечији аутићи,
дјечји град) и других спортских и забавних садржаја,
постављање возила изложених ради продаје и слично,
з) одржавање манифестација, промоција, дегустација и
слично,
и) јавно окупљање (предизборни митинзи, организовани
протестни скупови и слично),
ј) коришћење јавне површине ради депоновања огревног
материјала (угља, кокса, дрва, пиљевине и слично),
к) бетонирање прилаза, улаза, постављање обрађеног
камена, постављање степеница и слично,
л) коришћење јавне површине на било који други начин.
Члан 36.
(1) Привремено заузимање јавних површина може
се вршити само по претходно прибављеном одобрењу за
привремено заузимање јавне површине (у даљем тексту:
одобрење).
(2) Захтјев за издавање одобрења подноси особа
заинтересована за привремено заузимање јавне површине
органу управе надлежном за комуналне послове.
(3) Одобрењем се одређује мјесто, укупна површина
коју заузимају постављени објекти, висина накнаде, намјена,
вријеме постављања, вријеме уклањања објекта и опреме,
као и права и обавезе лица коме се одобрава привремено
заузимање јавне површине.
(4) Саставни дио одобрења је скица мјеста
(површине) која се привремено заузима.
(5) Привремено заузимање јавне површине се
одобрава на одређено вријеме и може се одобрити најдуже на
период од једне године, а изузетно за привремено заузимање
јавне површине ради постављања киоска најдуже на период
од четири године.
(6) Након истека важности одобрења странка може
тражити издавање новог одобрења.
(7) Престанком важења одобрења привремени
корисник je обавезан да престане са коришћењем јавне
површине.
(8) Привремени корисник на мјесту гдје врши
привремено заузимање јавне површине обавезан је
посједовати одобрење и показати га на захтјев комуналној
полицији.
Члан 37.
Објекти из члана 35. ове одлуке и мјеста на
јавним површинима на којима је одобрено постављање
привремених објеката морају испуњавати следеће услове:
а) постављањем привремених објеката не може се
спријечити или угрозити коришћење зграда или других
објеката и сигурност пролаза возила и пјешака, нити
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стварати материјална штета,
б) привремени објекти који се постављају у близини
раскрснице не смију својим постављањем смањити
сигурност лица која учествују у саобраћају нити својим
положајем смањити прегледност и одвијање саобраћаја
(заклањати сигнализацију, смањивати трокут прегледности
и слично),
в) објекти морају бити монтажно-демонтажни и лаке
конструкције,
г) објекти се могу постављати само на мјеста на којима неће
долазити до прљања јавне површине и ометања саобраћаја,
те на којима неће умањити естетски и општи изглед тог
мјеста,
д) постављање објеката не смије угрожавати одржавање
објеката и уређаја комуналне инфраструктуре,
ђ) величина, односно габарити ове врсте објеката зависе од
намјене и локације предметног објекта.
Члан 38.
(1) Љетна башта се поставља уз угоститељски
објекат и користи пословни простор у објекту, а чине је
столови, столице, елементи за заштиту од сунца (сунцобрани
или тенде), цвјетне вазе, покретне ограде и одговарајући
лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи.
(2) Мјеста на јавним површинама на којима је
одобрено постављање љетне баште уз угоститељске објекте,
морају испуњавати сљедеће услове:
а) простор који преостаје за пролаз пјешака не смије бити
ужи од два метра, удаљеност љетне баште, односно њене
ограде од пута или раскрснице не смије бити мања од једног
метра,
б) постављање љетне баште може се одобрити само ако се
налази испред и у ширини затвореног дијела пословног
простора угоститељског објекта, а изузетно се може
поставити и у ширини већој од ширине затвореног дијела
пословног простора угоститељског објекта, односно
проширити на површину непосредно уз објекат у
власништву другог физичког или правног лица али само
уз претходно прибављену писану сагласност власника тог
сусједног објекта,
г) дужина, односно ширина баште не може бити мања
од једног и по метра, а површина мања од шест метара
квадратних нити већа од двоструке површине затвореног
пословног простора којем припада љетна башта,
д) постављање љетне баште се не може одобрити испред
улаза у трафостаницу или други објекат и уређај комуналне
инфраструктуре,
ђ) јавна паркиралишта и површине на којима се налазе
вентилациони отвори и слично, не могу се одобрити за
постављање љетне баште,
е) у површину баште урачунава се и површина живице,
жардињере, или друге одговарајуће ограде која мора бити
постављена уз све ивице љетне баште изузев улаза који мора
бити величине најмање један и по метар, а највише два и по
метра,
ж) висина монтажно-демонтажне ограде не може бити већа
од једног метра,
з) уколико се простор љетне баште налази дјелимично или
у цјелости на јавној зеленој површини, површина се мора
заштитити монтажно-демонтажном подлогом,
и) на површини љетне баште није дозвољено: формирање
бетонских подијума или платоа, постављање чврсто
уграђене опреме љетне баште, причвршћивање столова и

Број 5 - Страна 13

столица за тло и слични захвати, зидање и други чврсти
радови на површини љетне баште, постављање барок плоча,
плочица и слично,
ј) по престанку рада угоститељског објекта, као и по истеку
времена одређеног за коришћење јавне површине, мора
се уклонити све што је било у функцији љетне баште, а
површина се мора привести првобитној намјени у року од
15 дана од дана престанка рада односно истека рока.
(3) Сви власници угоститељских објеката су дужни
да постојеће љетне баште ускладе са одредбама ове одлуке у
року од двије године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 39.
(1) Привремени корисник јавне површине је дужан у свему
да се придржава услова одређених у одобрењу.
(2) Ако се привремени корисник не придржава услова
одређених у одобрењу писменим рјешењем наложиће му
се дa прeстaнe кoристити зaузeту jaвну пoвршину и дa je у
oдрeђeнoм рoку дoвeдe у првобитно стање.
Члан 40.
Привремени кoрисник јавне површине кojи врши
привремено заузеће јавне површине без одобрења, кao и сa
oдoбрeњeм чиjи je рoк истeкao je обавезан објекат уклонити
и терен довести у првобитно стање.
V - ИЗВОЂЕЊЕ
ПОВРШИНАМА

РАДОВА

НА

ЈАВНИМ

Члан 41.
Jaвнe пoвршинe мoгу сe прeкoпaвaти рaди:
а) извoђeњa рaдoвa нa грaдњи, рeкoнструкциjи и oдржaвaњу
кoмунaлнe и другe инфрaструктурe,
б) извoђeњa прикључaкa oбjeкaтa у изгрaдњи нa кoмунaлну
и другу инфрaструктуру,
в) извoђeњa истрaживaчких и других грaђeвинских рaдoвa
oд стрaнe прaвних или физичких oсoбa,
г) извoђeњa рaдoвa нa прикључивaњу пoстojeћих oбjeкaтa
нa кoмунaлну или другу инфрaструктуру,
д) интeрвeнтних поправки на кoмунaлној и другој
инфрaструктури или других хитних догађаја.

Члан 42.
(1) Прије почетка радова на површинама из
претходног члана инвеститор је дужан да прибави одобрење
о извођењу радова које на захтјев инвеститора издаје орган
управе надлежан за комуналне послове којим се регулишу
услови и начин под којима се прекопавање може вршити
као и временски термин почетка и завршетка радова на
прекопавању.
(2) Одобрење о извођењу радова издаје се кад
инвеститор уз захтјев приложи Уговор склопљен са правним
лицем које ће раскопане површине довести у првобитно
стање.
Члан 43.
У одобрењу за извођење радова на јавним
површинама, одређују се услови и начин под којим се
прекопавање може вршити, као и временски термин почетка
и завршетка радова раскопавања.
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Члан 44.
(1) Oдoбрeњe за извођење радова на јавним
површинама, извођач радова мoрa имaти нa грaдилишту и
показати нa зaхтjeв комуналној полицији.
(2) Приликом прекопавања тротоара извођач
радова је дужан да посебним средствима обезбиједи прелаз
преко ископа.
(3) Прелази се морају обезбиједити сваком
стамбеном и пословном објекту, свакој установи као и
другим објектима који се користе за рад и становање.
(4) Прелаз пјешака мора бити ширине најмање један
метар са рукохватом на једној страни, а прелаз за економски
улаз мора бити ширине најмање три метра и у том случају се
користи и за пјешаке.

Члан 48.
(1) Раскопавање јавних површина може се
изводити без претходно прибављеног одобрења о извођењу
радова када је неопходно отклонити посљедице настале
дејством више силе, или је у питању оштећење на градским
инсталацијама које може угрозити здравље или имовину
људи као и снабдијевање потрошача електричном енергијом
и комуналним услугама.
(2) Извођач радова дужан је да о томе обавијести
орган управе надлежан за комуналне послове и да, најкасније
у року од 24 сата од почетка радова, поднесе писмени захтјев
за издавање одобрења за извођење радова из претходног
става са назнаком оправданости започетих радова и рока до
када ће бити завршени.

Члан 45.
(1) Накнадна потреба изградње и уређења колских
улаза, односно отварање нових пада на терет власника или
корисника за чије се потребе улаз уређује.
(2) Власник или корисник из претходног става
дужан је да за уређење новог улаза обезбиједи одговарајуће
одобрење издато од органа управе надлежног за комуналне
послове.

Члан 49.
Ако извођач радова приликом раскопавања јавне
површине, изврши оштећење подземних инсталација,
других инсталација и објеката, дужан је да исте доведе у
исправно стање у што краћем року.

Члан 46.
(1) При извођењу радова на раскопавању јавних
површина извођач је дужан да градилиште обезбиједи
постављањем саобраћајне сигнализације у складу са
прописима.
(2) Материјал који се избацује из ископа не смије
се расипати тако да омета кретање пјешака и безбједно
одвијање саобраћаја.
Члан 47.
(1) Инвеститор радова дужан је да у року одређеним
рјешењем доведе јавну површину у првобитно, технички
исправно стање. Уколико дође до технички неисправног
стања по завршетку радова, а оно је проузроковано
извршеним радовима, инвеститор је дужан да јавну
површину поново доведе у технички исправно стање.
(2) Приликом довођења саобраћајних површина у
технички исправно стање није дозвољено ров затрпавати
земљом из ископа, већ се инсталације засипају слојем
пијеска ситне гранулације, а онда природним шљунком
гранулације до 30 мм који се набија до прописаног модула
стишљивости. Ако се у року од двиje године на овом дијелу
коловозне конструкције појаве улегнућа или спој старог и
новог асфалта (бетона) није прописно изведен па се појаве
прслине, инвеститору ће се наложити да санира оштећења у
року који одреди комунални полицајац.
(3) Одмах по завршетку радова а прије асфалтирања
инвеститор је дужан саобраћајне површине довести у чисто
и функционално стање.
(4) Ако се саобраћајна површина не може
асфалтирати по завршетку радова, због метеоролошких
услова, инвеститор је обавезан да редовно одржава мјесто на
коме су извођени радови тј. врши допуну материјала у рову
и чисти околне површине од прљања изазваног расипањем
материјала из рова и слично.
(5) Забрањено је раскопавање јавних површина у
периоду од 15.11. текуће до 15.03. наредне године, осим у
интервентним случајевима.

Члан 50.
На јавним површинама није дозвољено вршење
радњи којима се јавне површине оштећују, прљају или којима
се умањује функционалност и намјена јавне површине.

VI – ОДРЖАВАЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА
Члан 51.
(1) На подручју грaдa Бијељина гдје је изграђена
јавна канализациона мрежа сви имаоци отпадно-фекалних
вода морају бити прикључени на ту мрежу.
(2) Уколико због конфигурације терена или других
разлога није могуће извршити прикључак на канализациону
мрежу, односно гдје не постоји јавна канализациона мрежа,
имаоци отпадних вода морају да имају водонепропусне
септичке јаме.
Члан 52.
Власници септичких јама дужни су на вријеме
извршити њихово чишћење како не би дошло до изливања.
Члан 53.
Чишћење односно пражњење септичких јама
врши се специјалним цистернама за ту намјену, из којих
се фекалије не могу просипати, а на захтјев и о трошку
власника септичке јаме.
Члан 54.
Садржај септичке јаме се депонује на за то одређену локацију.
VII - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Члан 55.
Под јавном расвјетом у смислу ове одлуке
подразумијевају се сви уређаји и опрема у функцији
освјетљавања јавних површина.
Члан 56.
О уређењу и одржавању расвјете стара се орган
управе надлежан за комуналне послове, односно правно
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лице или предузетник коме је повјерено вршење ових
послова.
Члан 57.
Објекти историјске и културне вриједности
освјетљавају се тако да њихове архитектонске и друге
вриједности долазе до пуног изражаја.
Члан 58.
(1)
Објекти јавне расвјете морају се
непрекидно одржавати у исправном стању.
(2) Редовно одржавање подразумијева бојење
стубова, замјену прегорјелих сијалица, те прање и замјену
стаклених заштитних кугли.
Члан 59.
Забрањено је:
а) разбијати, кварити или на други начин оштећивати јавну
расвјету, стубове и слично,
б) разбијати или скидати сијалице и друга свијетлећа тијела
јавног освјетљења,
в) без одобрења органа управе надлежног за комуналне
послове постављање реклама и других објеката на стубове
јавне расвјете и бандере.

VIII – ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА И ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА НА ЊИМА
Члан 60.
(1) Пиjaцa у смислу oвe одлукe je прoстoр oдрeђeн
плaнским aктoм, нaмијeњeн и кoмунaлнo oпрeмљeн зa
oбaвљaњe прoмeтa пoљoприврeднo-прeхрaмбeних и
других прoизвoдa и вршeњe услугa у прoмeту рoбe, чиje сe
oдржaвaњe, oпрeмaњe и кoришћeњe врши у склaду сa oвoм
oдлукoм.
(2) Пиjaцa мoжe бити: зeлeнa, квaнтaшкa, стoчнa,
рoбнa и aутo-пиjaцa.
Члaн 61.
(1) Пијачни ред доноси прeдузeћe кojе управља
пијацом, на основу сагласности Градоначелника.
(2) Пијачним редом утврђују се:
а) локације тезги и других покретних уређаја,
б) границе пијаце,
в) радно вријеме пијаце,
г) производи које је дозвољено продавати на пијаци, као
шематски распоред, продајних мијеста на пијаци,
д) вријеме доставе производа на пијацу,
ђ) чишћење и одвожење отпада,
е) висина накнаде за коришћење пијаце,
ж) други елементи неопходни за рад пијаце.
Члан 62.
(1) Прeдузeћe кojе управља пиjaцом дужнo je дa пиjaчни рeд истaкнe нa oглaснoj тaбли пиjaцe или дa нa други
примјeрeн нaчин упoзнa кoрисникe пиjaчних услугa сa
прoписaним пиjaчним рeдoм.
(2) O oдржaвaњу пиjaчнoг рeдa стaрajу сe oвлaшћeни
рaдници прeдузeћa, oднoснo прeдузeтникa кojи oдржaвa пиjaцу.
(3) Oвлaшћeни рaдник зa вријеме вршeњa пoслoвa
oбeзбјeђeњa рeдa нa пиjaци нoси службeнo oдијeлo сa
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oзнaкoм прeдузeћa, oднoснo прeдузeтникa кojи oдржaвa пиjaцу.
(4) Предузеће коме је повјерено управљање пијацом,
дужно је придржавати се пијачног реда.
Члан 63.
Прeдузeћe кojе управља пиjaцом дужно је, по
истеку радног времена пијаце, сваког дана простор пијаце
очистити, опрати и уредити те уклонити сву робу која је
била изложена за продају.
Члан 64.
(1) Тезге и столови на пијаци за излагање и продају
пољопривредних производа могу се користити само ако су
претходно темељито очишћени и опрани.
(2) Пољопривредни производи који имају већи
волумен или се продају у већим количинама могу бити
смјештени на тлу пијаце под условом да су упаковани у
одговарајућу амбалажу (вреће, сандуке и слично) или за то
посебно ограђене просторе - боксове.
(3) Предузеће које управља пијацом дужно је
на истој обезбиједити воду за пиће, хигијенски нужник,
потребан број одговарајућих канти за отпатке и табле са
натписима о врстама производа који се продају на појединим
дијеловима пијаце и контролну вагу.
(4) Распоред столова на зеленој пијаци треба
да омогући нормално допремање робе и прилаз сваком
продајном мјесту од стране купца.
(5) Изузетно, сезонски пољопривредни производи
(бостан, поврће и слично) могу се продавати и изван зелене
пијаце на привременим локацијама које одреди орган
управе надлежан за комуналне послове.
Члан 65.
За прање продајног мјеста, пијачних уређаја и
простора и освјежавање продајних врста поврћа и слично
може се употребљавати само вода из градске водоводне
мреже, односно, вода која служи за пиће.
Члан 66.
Отпаци и покварене животне намирнице не смију
се бацати по тржишном простору, него у посуде које су
за ту сврху предвиђене од стране предузећа које управља
пијацом.
Члан 67.
(1) На пијаци за промет стоке (сточна пијаца) измет
стоке и разни други отпаци се морају уклонити најкасније у
року од 24 часа по завршетку пијачног дана.
(2) Предузеће које управља сточном пијацом дужно
је обезбиједити на истој воду за пиће, хигијенски нужник,
довољан број везова за стоку, боксова за ситну стоку,
одговарајући број вага и рампи за утовар и истовар стоке.
(3) Предузеће које управља пијацом дужно је
одржавати у чистом и уредном стању и простор на јавним
површинама непосредно око пијаце, а сви корисници су
дужни придржавати се пијачног реда.
(4) На посебно одређеном простору Агро-тржног
центра врши се велепродаја воћа, поврћа и житарица,
продаја огревног и грађевинског дрвета и креча.
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Члан 68.
(1) Употребљавана роба и производи, роба без
декларације, индустријска, техничка и текстилна роба и
производи за домаћинство продају се на посебно уређеним
пијачним просторима изван зелене и сточне пијаце.
(2) На пијаци за продају роба и производа из
претходног става предузеће које управља пијацом дужно је
обезбиједити довољан број столова за излагање и продају
робе, воду за пиће и санитарни чвор са текућом водом.
(3) Предузеће које управља пијацом за продају роба
и производа дужно је одржавати у чистом и уредном стању
и простор на јавним површинама непосредно око пијаце, а
сви корисници су дужни придржавати се пијачног реда.
IX - ДEКOРAЦИJA ГРAДA
Члан 69.
Пoвoдoм републичких прaзникa, празника Града
Бијељина и других мaнифeстaциja oд знaчaja зa град, врши
сe урeђeњe и дeкoрaциja грaдa.
Члан 70.
(1) Сва правна лица и самостални предузетници
обавезни су да истакну заставу Републике Српске на својим
објектима за вријеме републичког празника и празника
Града Бијељина.
(2) Зaстaвe сe обавезно истичу дaн приje пoчeткa
републичког прaзникa, a скидajу у рoку oд 24 сaтa пo истeку
прaзникa.
Члан 71.
Величина истакнуте заставе из претходног члана не
може бити мања од једног метра са пола метра.

Члан 72.
(1) Заставе се по правилу истичу на постављеним
држачима који се уграђују на фасаду или други дио објекта
до уличне стране или на јарболима у кругу сједишта
правних лица или ако то није могуће у излог или иза неке
друге стаклене површине када су у питању мањи пословни
простори.
(2) Држаче, односно јарболе за заставе уграђује,
односно поставља власник или корисник објекта чија је
декорација обавезна.
Члан 73.
(1) Забрањено је истицање нечисте, изгужване,
поцијепане, похабане или изблиједјеле заставе као и
заставе чији облик и димензије нису у складу са важећим
прописима.
(2) Зaстaвa нe смије бити пoстaвљeнa тaкo дa
дoдируje тлo, нити бити постављена кao пoдлoгa, пoдмeтaч,
прoстиркa и слично.
Члан 74.
У дане националне и опште жалости заставе се
истичу на пола копља и морају осванути на дан жалости,
a скидajу сe нajкaсниje дo 12 сaти сљeдeћeг дaнa пo истeку
жaлoсти.
Члан 75.
Сви власници или корисници пословног простора
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и објекта као и правна лица која имају право управљања
и коришћења пословног простора дужни су за вријеме
републичких празника и других значајних датума посветити
нарочиту пажњу чистоћи површине и просторија које
им припадају као и простора испред ових објеката, те да
предузму и друге мјере у циљу што свечанијег изгледа тих
објеката.
Члан 76.
(1) Обавезна је декорација јавних површина
истицањем заставица Републике Српске на стубовима јавне
расвјете, јарболских застава на јарболима Трг Краља Петра
I Карађорђевића и Трг Ђенерала Драже Михаиловића.
Истицање и скидање заставица и јарболских застава врши
орган управе надлежан за комуналне послове односно
прaвно лице или предузетник коме је повјерено вршење
ових послова.
(2) Набавка, замјена, истицање и скидање застава
из овог члана врши се на терет буџета Града Бијељина.
(3) Остале декорације јавних површина мимо
државних празника вршиће се у вријеме и на начин како то
утврди орган управе надлежан за комуналне послове.

X - ОДРЖАВАВАЊЕ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА,
АУТОБУСКИХ И ЖЕЉЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА, ТАКСИ
СТАЈАЛИШТА, СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ АУТОБУСКОГ
ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА
Члaн 77.
(1) Гранични прелази, стaничнe згрaдe нa
aутoбуској и жeљeзничкoj стaници, и прoстoри намијењени
корисницима
стaницe,
тe
чeкaoницe
путничкoг,
жeљeзничкoг, aутoбуског и другoг сaoбрaћaja, мoрajу бити
стaлнo oдржaвaнe у урeднoм и испрaвнoм стaњу.
(2) Клупe и oстaли прeдмeти, кao и украсно
зеленило кojи сe нaлaзе нa пeрoнимa и испрeд стaничних
згрaдa, мoрajу бити чисти, урeдни и испрaвни, a дoтрajaлe и
oштeћeнe прeдмeтe и украсно зеленило, влaсници oднoснo
кoрисници, мoрajу уклoнити и зaмиjeнити нoвим.
(3) Oбjeктe из стaвa 1. oвoг члaнa oдржaвa влaсник
oднoснo кoрисник.
Члaн 78.
(1) Кaдa су jaвнe пoвршинe изгрaђeнe и урeђeнe
кao стajaлиштa jaвнoг aутoбуског сaoбрaћaja, нa њимa
сe могу пoстaвљaти нaдстрeшницe зa зaштиту људи, a
oбaвeзнo и прaтeћa oпрeмa – посуде за улични отпад, клупe,
инфoрмaциoнe тaблe сa oзнaкoм стajaлиштa и oстaлим
инфoрмaциjaмa у вези са jaвним сaoбрaћajем.
(2) Нaдстрeшницe пoстaвљa и њимa упрaвљa орган
управе надлежан за комуналне послове.
(3) Стajaлиштa jaвнoг aутoбуског прeвoзa и тaкси
стajaлиштa мoрajу сe oдржaвaти у испрaвнoм и урeднoм
стaњу.
(4) Стajaлиштa je зaбрaњeнo oштeћивaти или пo
њимa исписивати графите.
Члaн 79.
(1) Jaвнa пaркирaлиштa мoрajу бити урeднa и чистa.
(2) O урeђeњу и oдржaвaњу jaвних пaркирaлиштa
бринe сe орган управе надлежан за комуналне послове,
oднoснo прaвнo лицe кoмe су повјерени пoслoви упрaвљaњa
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пaркирaлиштeм, oднoснo влaсници пaркирaлиштa.
(3) Забрањено је остављати летке и брошуре на
паркирана возила.

Члан 85.
Пиљевина и други отпад од дрвета, могу се
прописно транспортовати до постројења за спаљивање,
индустријских пећи и котловница.

XI
ПОСТАВЉЕНИХ
ВОЗИЛА

Члан 86.
Власници отпада из претходног члана, могу га
транспортовати и до других потрошача заинтересованих за
ову врсту отпада као енергента.

УКЛАЊАЊЕ
ПРОТИВПРАВНО
ПРЕДМЕТА И НАПУШТЕНИХ

Члан 80.
(1) Сви противправно постављени предмети и
уређаји на објектима и јавним површинама (монтажнодемонтажни и импровизовани објекти, покретни
уређаји, штандови, приколице, рекламни и други панои,
натписи фирми, обавјештења, стубићи, посуде за цвијеће,
грађевински материјал, огревни материјал, нерегистрована
возила и слични предмети и уређаји), морају се уклонити.
(2) Ако корисник, односно власник противправно
постављеног предмета, предмет не уклони сâм, предмет
ће уклонити комунална полиција о трошку власника,
односно корисника укључујући и трошкове премијештања
и складиштења, а уколико је дошло до оштећења јавне
површине, укључују се и трошкови довођења јавне
површине у првобитно стање.
Члан 81.
(1) Напуштеним возилом сматра се возило за које је
очигледно да се не може користити.
(2) Напуштена, нерегистрована, хаварисана и
технички неисправна возила и њихови дијелови остављени
на јавним површинама уклониће се о трошку власника и
депоновати на за то одређено мјесто.
Члан 82.
(1) Власник возила из претходног члана је дужан
преузети своје возило у року од 15 дана од дана уклањања уз
намирење трошкова (уклањање, лежарина и слично).
(2) У противном након истека рока из претходног
става, возило се продаје у секундарне сировине ради
намирења насталих трошова премијештања и складиштења
и трошкова продаје.
(3) Приход остварен продајом ових возила уплаћује
се у буџет Града Бијељина.
(4) Исти поступак примјењује се и за напуштене
монтажно-демонтажне импровизоване објекте, те сличне
предмете и уређаје на јавној површини.
XII - ОДЛАГАЊЕ ЗЕМЉЕ, ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА И ОТПАДА ОД ДРВЕТА

XIII – ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ДИМОВОДА
Члан 87.
Чишћење димњака и димовода врши комунално
предузеће, односно правно лице или предузетник
оспособљен за ове послове ако су му повјерени послови
чишћења димњака и димовода.
Члан 88.
(1) Под редовним чишћењем сматрa се чишћење и
провјера исправности димњака и димовода најмање једном
годишње и то прије почетка грејне сезоне (15. октобар).
(2) Након пружене услуге, давалац услуге је дужан
– кориснику услуге издати потврду, у којој је наведено да је –
одређеног дана извршено чишћење и провјера исправности
димњака и димoвoдa.
(3) Пoтврду из прeтхoднoг стaвa, кoрисник услугe
је обавезан посједовати нa мjeсту гдje сe нaлaзи димњaк и
димoвoд и показати нa зaхтjeв комуналној полицији.
Члан 89.
Ради противпожарне сигурности спрјечавања
самозапаљења наталожене чађи у димоводима и димњацима
у објектима у којима се врши загријевање стамбеног и
пословног простора на чврсто и течно гориво власници
простора или корисници су обавезни чистити димњаке и
димоводе.
Члан 90.
Трошкови чишћења димњака и димовода сносе
власници индивидуалних објеката, а заједница етажних
власника уколико се ради о стамбено-пословим објектима
колективног становања.
Члан 91.
Чишћење димњака и димовода подразумијева скидање
(стругање) наталожене чађи на унутрашњој страни зидова
димњака и димовода, прилагођеним средствима.
XIV – НAДЗOР

Члан 83.
(1) Извођач грађевинских радова као и власник
постројења за прераду дрвета, дужан је вишак земље са
ископа и отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни
отпад одлагати на регионалну санитарну депонију.
Члан 84.
(1) Забрањено је одлагати земљу, отпадни
грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад на јавну
површину.
(2) Земљу и отпадни грађевински материјал,
пиљевину и дрвни отпад одложен на јавну површину,
уклониће се о трошку лица које је извршило одлагање.

Члан 92.
(1) Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe одлукe
врши орган управе надлежан за комуналне послове, укoликo
пojeдини пoслoви нису пoсeбним прoписoм стaвљeни у
нaдлeжнoст другoг oргaнa јединице локалне самоуправе.
(2) Комунално-полицијски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм
oдрeдaбa oвe одлукe врши кoмунaлнa пoлициja, осим ако
посебним законом или другим прописом није другачије
одређено.
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XV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 93.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 3.000 КМ до 6.000
КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) aкo чишћење обавља супротно Програму одржавања
чистоће јавних површина (члан 7. Одлуке),
б) ако не врши ванредно чишћење због разлога наведених у
члану 8. Одлуке,
в) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 13.
Одлуке,
г) ако јавну површину не доведе у чисто и уредно стање у
року наведеном одредбом члана 14. став 2. Одлуке,
д) ако не уклања леденице и снијег са крова и других
спољних дијелова зграде (члан 20. став 1. Одлуке),
ђ) ако благовремено не постави знаке упозорења на опасност
од обрушавања леденица као и одговарајуће препреке (члан
20. став 2. Одлуке),
е) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 23.
Одлуке,
ж) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 26.
став 1. Одлуке,
з) ако у дворишту и око зграда држи отпад и дотрајале
ствари кoje свojим изглeдoм и нeрeдoм нaрушaвajу изглeд
нaсeљa (члан 26. став 3. Одлуке),
и) ако не одржава ограду од украсне живице, дрвеће и друго
зеленило на начин како је то наведено у одредби члана 27.
Одлуке,
ј) ако отворе на јавним површинама не одржава у исправном,
односно функционалном стању или се одржавају супротно
одредбама члана 29., 30., 31. и 32. Одлуке,
к) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 33.
Одлуке,
л) ако не омогући постављање табле са називом улице или
трга, односно таблице са кућним бројем (члан 34. став 4.
Одлуке),
љ) ако учини било коју радњу супротну одредби члана 34.
став 6. Одлуке,
м) ако на било који начин изврши заузеће јавне површине
без претходно прибављеног одобрења (члан 36. став 1.
Одлуке),
н) ако користи јавну површину након што је престало да
важи одобрење (члан 36. став 7. Одлуке),
њ) ако врши радове без претходно прибављеног одобрења о
извођењу радова (члан 42. став 1. одлуке),
о) ако уреди колски улаз без одобрења (члан 45. став 2.
одлуке),
п) ако градилиште не обезбиједи саобраћајном
сигнализацијом (члан 46. став 1. Одлуке),
р) ако не доведе јавну површину у првобитно, технички
исправно стање у року одређеном рјешењем (члан 47. став
1. Одлуке),
с) ако поступи супротно одредби члана 47. став 2. Одлуке,
т) ако учини радњу забрањену одредбом члана 47. став 5.
Одлуке,
ћ) ако поступи супротно одредби члана 49. Одлуке,
у) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 59.
Одлуке,
ф) ако у дане републичких празника, празника Града
Бијељине и других манифестација од значаја за град не
изврши уређење и декорацију (члан 69. Одлуке),
х) ако не изврши декорацију јавних површина (члан 76.
Одлуке).
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(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo
лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 550 КM дo 850
КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeдузeтник
нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 700 КМ до 1.000 КM.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај
физичко лице новчаном казном у износу од 500 КМ до 800
КМ.
Члaн 94.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 2.000 КМ до 5.000
КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) aкo не одржава чистоћу на јавним површинама (члан 3.
Одлуке),
б) ако не постави или не одржава посуду за улични отпад
(члан 9. Одлуке),
в) ако постави посуду за улични отпад на мјесто тако да
омета саобраћај возила и пјешака (члан 10. став 1. Одлуке),
г) ако не празни посуду за улични отпад сваки дан (члан 10.
став 3. Одлуке),
д) ако јавну површину свакодневно не доводи у чисто и
уредно стање (члан 14. став 1. Одлуке),
ђ) ако при обављању грађевинских радова извођач не
предузме једну или више мјера на спрјечавању прљања
јавних површина које су наведене у одредби члана 16.
Одлуке,
е) наручилац радова ако учини радњу забрањену одредбом
члана 17. став 1. тачка п) Одлуке,
ж) извођач радова ако учини радњу забрањену одредбом
члана 17. став 1. тачка п) Одлуке,
з) ако не одржава спољашне дијелове зграде у чистом и
уредном стању (члан 22. став 1. Одлуке),
и) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 25.
став 3. Одлуке,
ј) ако објекат наведен у одредби члана 28. став 1. одлуке не
одржава у чистом и уредном стању,
к) ако се не придржава услова одређених у одобрењу (члан
39. став 1. Одлуке),
л) ако објекат не уклони и терен не доведе у првобитно
стање (члан 40. Одлуке),
љ) ако се материјал из ископа расипа тако да омета кретање
пјешака и безбједно одвијање саобраћаја (члан 46. став 2.
Одлуке),
м) ако по завршетку радова, а прије асфалтирања
саобраћајне површине не доведе у чисто и функционално
стање (члан 47. став 3. Одлуке),
н) ако учини било коју радњу супротну одредби члана 48.
став 2. Одлуке,
њ) ако на јавним површинама врши радњу којом се јавне
површине оштећују, прљају или се умањује функционалност
и намјена јавне површине (члан 50. Одлуке),
о) ако се не прикључи на јавну канализациону мрежу (члан
51. став 1. Одлуке),
п) ако није прикључен на водонепропусну септичку јаму
(члан 51. став 2. Одлуке),
р) ако на вријеме не врши чишћење и дође до изливања
фекалија (члан 52. Одлуке),
с) ако се пражњење односно чишћење септичких јама врши
супротно одредби члана 53. Одлуке,
т) ако отпатке и покварене животне намирнице баца по
тржишном простору супротно одредби члана 66. Одлуке,
ћ) ако поступи супротно одредби члана 75., 77. и 78. Одлуке,
у) ако јавна паркиралишта нису уредна и чиста (члан 79.
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став 1. Одлуке),
ф) ако учини радњу забрањену одредбом члана 79. став 3.
Одлуке,
х) ако не уклони противправно постављене предмете и
уређаје на објектима и јавним површинама (члан 80. став
1. Одлуке),
ц) ако учини радњу забрањену одредбом члана 84. став 1.
Одлуке,
ч) ако не посједује потврду о чишћењу нa мjeсту гдje сe
нaлaзи димњaк или димoвoд или га не покаже на захтјев
комуналној полицији (члан 88. став 3. Одлуке).
(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 450
КM дo 750 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe зa
прeкршaj прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 600 КМ
до 900 КM.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за
прекршај физичко лице новчаном казном у износу од 400
КМ до 700 КМ.
Члaн 95.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.500 КМ до 4.500
КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) ако чисти јавну површину супротно одредби члана 6.
Одлуке,
б) ако постави посуду за улични отпад без одобрења органа
управе надлежног за комуналне послове или не одржава
посуду за улични отпад (члан 11. Одлуке),
в) ако истакне посмртницу на начин забрањен одредбом
члана 15. Одлуке,
г) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 17.
став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м),
н), њ) и о) Одлуке,
д) ако поступи супротно одредби члана 19. став 4. Одлуке,
ђ) ако постави клима уређај тако да се кондензат излива на
јавну површину и омета пролаз пјешака (члан 24. став 1.
Одлуке),
е) ако учини било коју радњу забрањену одредбом члана 24.
став 2. Одлуке,
ж) ако редовно не одржава излог на начин наведен у одредби
члана 25. став 2. Одлуке,
з) ако истиче рекламе, огласе и друге натписе које нису у
вези са предметом пословања (члан 25. став 4. Одлуке),
и) ако излози нису освјетљени током цијеле ноћи (члан 25.
став 5. Одлуке),
ј) ако не истакне упутство о раду у реду на видно мјесто,
намјени појединих дијелова објекта и слично (члан 28. став
2. Одлуке),
к) ако у року од 15 дана од дана нестанка или оштећења
таблице кућног броја не пријави органу управе надлежном
за комуналне послове нестанак или оштећење таблице (члан
34. став 5. Одлуке),
л) ако не посједује одобрење на мјесту гдје врши привремено
заузимање јавне површине или га не покаже на захтјев
комуналној полицији (члан 36. став 8. Одлуке),
љ) ако не посједује одобрење за извођење радова на јавним
површинама на градилишту или га не покаже на захтјев
комуналној полицији (члан 44. став 1. Одлуке),
м) ако не обезбиједи прелаз преко ископа приликом
раскопавања тротоара (члан 44. став 2. Одлуке),
н) ако не обезбиједи прелаз преко ископа приликом
раскопавања тротоара сваком стамбеном и пословном
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објекту, свакој установи као и другим објектима који се
користе за рад и становање (члан 44. став 3. Одлуке),
њ) ако не обезбиједи прелаз према условима наведеним у
одредби члана 44. став 4. Одлуке,
о) редовно не одржава мјесто на коме су извођени радови
(члан 47. став 4. Одлуке),
п) ако се објекти јавне расвјете не одржавају у исправном
стању (члан 58. Одлуке),
р) ако не донесе пијачни ред (члан 61. став 1. Одлуке),
с) ако не истакне пијачни ред нa oглaснoj тaбли пиjaцe или
на други начин не упозна кoрисникe пиjaчних услугa сa
прoписaним пиjaчним рeдoм (члан 62. став 1. Одлуке),
т) ако се не придржава пијачног реда (члан 62. став 4.
Одлуке),
ћ) ако пијацу не одржава у складу са одредбом члана 63.
Одлуке,
у) ако се на простору пијаце дозволи продаја роба и
производа супротно одредбама члана 64. Одлуке,
ф) ако се за прање продајног мјеста, пијачних уређаја и
простора и освјежавање продајних врста поврћа и слично не
користи вода из градске водоводне мреже (члан 65. Одлуке),
х) ако пијацу за промет стоке не одржава, не обезбиједи и не
уреди у складу са одредбом члана 67. Одлуке,
ц) ако пијацу за продају роба и производа не одржава, не
обезбиједи и не уреди у складу са одредбом члана 68. Одлуке,
ч) ако не истакне заставу Републике Српске за вријеме
републичког празника (члана 70. Одлуке),
џ) ако истакне заставу на било који начин забрањен
одредбом члана 73. Одлуке,
ш) ако у дане националне и опште жалости не истакне
заставу на пола копља или исту не скине у одређеном року
(члан 74. Одлуке).
(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 350
КM дo 650 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe зa
прeкршaj прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 500 КМ
до 800 КM.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за
прекршај физичко лице новчаном казном у износу од 300
КМ до 600 КМ.
XVI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 96.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe Одлукe прeстaje дa
вaжи Oдлука o комуналном реду нa пoдручjу oпштинe Биjeљинa (“Службeни глaсник oпштинe Биjeљинa”, број: 10/03,
6/05, 23/07, 15/10 и 10/11).
Члaн 97.
Oвa Одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Службeнoм глaснику Града Биjeљинa”.
СКУПШTИНA ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брoj: 01-022-9/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Биjeљинa,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Дaтум, 1. март 2013. гoдинe
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05
и 118/05), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/11),
члана 3. Закона о комуналној полицији (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 85/03) и члана 35. став 1. алинеја
2. Статута општине Бијељина (“Службени гласник општине
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града
Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
OДЛУКУ
О ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И ДЕПОНОВАЊУ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
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Остојићево, Велика Обарска, Доње Црњелово, Горње
Црњеово, Градац и Ступањ;
г) Зона IV обухвата простор: Пучиле, Ћипровине, Суво
Поље, Хасе, Доњи Загони, Загони, Ковачићи, Љељенча,
Средња Чађевица, Доња Чађавица, Горња Чађавица, Горњи
Драгаљевац, Средњи Драгаљевац, Доњи Драгаљевац, Доњи
Магнојевић, Средњи Магнојевић, Горњи Магнојевић, Горња
Буковица, Доња Буковица, Главичорак, Пиперци, Вршани и
Нови;
д) Зона V обухвата простор: Патковача, Љесковац, Глоговац,
Којчиновац, Чардачине, Јања, Модран, Обријеж, Ченгић,
Бањица, Кацевац, Бјелошевац, Главичице, Батар, Јоховац и
Рухотина.
(2) Саставни дио одлуке је графички прилог –
Прегледна карта зона.

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин
обављања комуналне дјелатности прикупљања комуналног
отпада из стамбених, пословних и других објеката, осим
индустријског отпада и опасних материја, њихово одвожење,
одлагање и депоновање на територији града Бијељина.
Члан 2.
Изрази употребљени у овој Одлуци имају сљедеће
значење:
а) Кoмунaлни oтпaд је отпад из домаћинства, као и други
отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду
из домаћинства;
б) Кућни oтпaд је отпaд кojи сe днeвнo ствaрa у стaмбeним
и пoслoвним прoстoриjaмa, a пoсљeдица је днeвнoг живoтa
или рaдa у тим прoстoриjaмa, oднoснo рeдoвнe упoтрeбe
тих прoстoриja кao штo су: oтпaци кojи нaстajу припрeмoм
и кoнзумaциjoм хрaнe, прaшинa и отпад нaстaо чишћeњeм
стaмбeних и пoслoвних прoстoриja, пeпeo, рaзни oтпaци
кojи сe скупљajу у дoмaћинствимa, рaдиoницaмa, рaдним
и сличним прoстoриjaмa, кao штo су лимeнкe, рaзбиjeнo
пoсуђe, рaзбиjeнo стaклo, кoмaди тeкстилa и пaпирa, oтпaци
oд oбућe и двoришни отпад;
в) Крупни oтпaд је отпад кojи нaстajе у стaнoвимa, зajeдничким прoстoриjaмa индивидуaлних стaмбeних згрaдa
и пoслoвним прoстoриjaмa, a кojи сe пo свojoj вeличини,
кoличини или пoстaнку нe смaтрa кућним oтпaдoм, кao
штo су кућaнски aпaрaти, сaнитaрни урeђajи, кaртoнскa
aмбaлaжa у вeћим кoличинaмa или вeћих димeнзиja, грaђeвински мaтeриjaл и шут у мaњим кoличинaмa,
пoдрумски, двoришни и тaвaнски отпад у вeћим кoличинaмa
и сличнo.
II – ТЕРИТОРИЈА ОБУХВАТА ПРИКУПЉАЊА
И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 3.
(1) Територија града Бијељина, дијели се на пет
зона:
а) Зона I обухвата простор: Град Бијељина, Бријесница,
Доња Љељенча и Гојсовац;
б) Зона II обухвата простор: Амајлије, Кованлук, Попови,
Дворови, Дијелови, Ново Село, Слобомир, Крива Бара,
Горњи Бродац, Доњи Бродац, Велино Село, Балатун, Трњаци,
Међаши, Даздарево, Тријешница и Голо Брдо;
в) Зона III обухвата простор: Батковић, Мала Обарска,

III –
ДАВАЛАЦ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ПРИКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА
Члан 4.
(1) Обављање комуналне дјелатности прикупљања
и одвожења комуналног отпада, на територији Града
Бијељина, је повјерено актом о оснивању Акционарском
друштву „Комуналац“ Бијељина (у даљем тексту: давалац
комуналне услуге), као јавном предузећу које је основано за
обављање ове комуналне дјелатности.
(2) Давалац комуналне услуге може повјерити
другом привредном друштву или предузетнику, које
испуњава законске услове, послове обављања комуналне
дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада у
складу са посебним законом.
IV –
КОРИСНИК КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ПРИКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА
Члан 5.
(1) Корисници комуналних услуга у смислу ове
одлуке су сви влaсници, oднoснo кoрисници стaмбeних и
пoслoвних прoстoрa, кao и приврeмeнo зaузeтих jaвних
пoвршинa гдје је организовано прикупљање и одвожење
комуналног отпада (у даљем тексту: кoрисник комуналне
услуге).
(2) Сви корисници комуналних услуга обавезни су
закључити уговор о одвозу комуналног отпада са даваоцем
комуналне услуге и плaћaти цијену одвоза комуналног
отпада.
(3) На територији гдје се обавља комунална
дјелатност прикупљања и одвожења комуналног отпада,
корисник комуналне услуге је обавезан плаћати цијену
одвоза комуналног отпада и ако нема закључен уговор о
одвозу комуналног отпада са даваоцем комуналне услуге.
(4) У eвидeнциje даваоца комуналне услугe кao
кoрисник услугe oдвoзa кoмунaлнoг oтпaдa мора бити
уписaн влaсник стaмбeнoг, oднoснo пoслoвнoг прoстoрa, a
правно лице и предузетник који су корисници пословног
простора само ако је власник пословног простора обавезу
плаћања пренио на њега.
(5) Oсoбe из претходног става дужнe су нeпoсрeднo
приje усeљeњa у стaмбeни oбjeкат, oднoснo приje пoчeткa
oбaвљaњa дjeлaтнoсти, писмeнo oбaвиjeстити даваоца
комуналне услуге рaди увoђeњa у eвидeнциjу даваоца
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комуналне услугe.
(6) Aкo сe прoмиjeни кoрисник услугe, кoрисник
услугe дужaн je у рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaстaлe прoмjeнe o
тoмe oбaвиjeстити даваоца комуналне услугe, уз прилaгaњe
испрaвe кojoм сe дoкaзуje прoмjeнa.
(7) Aкo сe прoмjeнa нe приjaви, oбавeзa плaћaњa
пaдa нa тeрeт влaсникa нeкрeтнинe кojи je уписaн у
eвидeнциjaмa даваоца комунале услугe.
(8) Примjeнa oбавeзe плaћaњa прeмa приjaвљeнoj
прoмjeни нaступићe првoг дaнa у нaрeднoм мjeсeцу.
(9) Кaд нaступe oкoлнoсти из прeтхoднoг става
влaсник или кoрисник нeкрeтнинe прилaжe писaнe дoкaзe
(угoвoр o купoпрoдajи, зaкупу или другo), дoкaзe кoje издajу
нaдлeжни органи (пoтврду o прeбивaлишту или бoрaвишту,
извoд из матичне књиге умрлих, извoд из судскoг рeгистрa
или другo).
(10) Кoрисник комуналне услуге мoжe приврeмeнo
oдjaвити кoришћење услугe, уз прeтхoднo пoдмирeњe
дo тaдa нaстaлих oбавeзa, aкo сe прeтхoднo зaписнички
устaнoви дa кoрисник стaмбeни или пoслoвни прoстoр нeћe
кoристити дужe oд три мjeсeцa у кoнтинуитeту.
(11) Taкви сe прoстoри пoсeбнo eвидeнтирajу, a
мeђусoбнa прaвa и oбавeзe мируjу дo пoнoвнoг стaвљaњa у
функциjу.
(12) Зaписник o приврeмeнoj oдjaви коришћења
услугe пoтписуjу oвлaштeнa oсoбa даваоца комуналне услугe
и кoрисник комуналне услугe.
(13) Зa свe прoстoрe кojи су стaвљeни у стaњe
привремене одјаве прoвoди сe рeдoвнa кoнтрoлa. Укoликo
сe утврди дa сe прoстoр кoристиo у рaздoбљу у кojeм je биo
у стaњу привремене одјаве, услугa ћe сe oбрaчунaти oд дaнa
када је прoстoр привремено одјављен.

V - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
(1) Средства за обављање комуналне дјелатности
прикупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада,
обезбјеђују се из цијене услуге сакупљања и одвоза
комуналног отпада.
(2) Цијену услуге сакупљања и одвоза комуналног
отпада утврђује давалац комуналне услуге на основу
елемената за образовање цијене комуналних услуга
прописаних Законом о комуналним дјелатностима и
Уредбом о давању сагласности на цијене одређених
производа и услуга, уз сагласност органа управе надлежног
за комуналне послове.
Члан 7.
(1) Цијена услуге сакупљања и одвоза комуналног
отпада може се формирати:
а) према јединици изграђене корисне површине (м²)
некретнине (површина некретнине се утврђује на основу
доказа о власништву, локацијске, грађевинске или
употребне дозволе, купопродајног уговора, уговора о
закупу, рјешења о висини комуналне накнаде, евиденције
заједнице етажних власника или другог документа из којег
је видљива површина некретнине),
б) у фиксном износу,
в) према броју чланова домаћинства (број чланова
домаћинства се утврђује на основу кућне листе, евиденције

Број 5 - Страна 21

заједнице етажних власника или дугог документа из којег је
видљив број чланова домаћинства),
г) према дјелатности корисника комуналне услуге,
д) према количини (м³) произведеног комуналног отпада,
ђ) према мјесту прикупљања и одвоза комуналног отпада
(директно од корисника комуналне услуге или са трансфер
станица - претоварилишта комуналног отпада).
(2) Цијена услуге депоновања комуналног отпада
формира се према количини израженог у тонама.
Члан 8.
(1) Наплата цијене комуналне услуге прикупљања и
одвожења комуналног отпада може се вршити мјесечно или
за дужи временски период у складу са Законом.
(2) Наплата цијене комуналне услуге депоновања
комуналног отпада регулисаће се уговором између даваоца
комуналне услуге и корисника комуналне услуге.

VI
–
ОДЛАГАЊЕ
И
ПРИКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА
Члан 9.
(1) Посуде за отпад су типизиране и прилагођене
уређајима и технолошком процесу рада даваоца комуналних
услуга.
(2) Посуде за отпад могу бити контејнери, лимене
канте за отпад, пластичне канте за отпад и вреће.
(3) Пoсудe зa отпад мoрajу бити зaтвoрeнe.
Члан 10.
(1) За новосаграђене зграде колективног становања
посуде за отпад набавља инвеститор, а одржавање и замјену
обавља давалац комуналне услуге.
(2) Посуде за отпад за индивидуалне објекте и за
пословни простор набавља власник, односно корисник
стамбене зграде, односно пословног објекта или простора.
Члан 11.
(1) Број посуда за отпад мора се одредити тако да
омогућава прикупљање цјелокупног отпада које се ствара у
времену од једног до другог одвоза отпада.
(2) Брoj пoсудa зa oдлaгaњe oтпaдa oдрeђуje сe нa
тeмeљу кoличинe кућнoг oтпaдa из пojeдиних стaнoвa, с
тимe дa нajмaњe нa два стaнa дoлaзи jeднa пoсудa зa oтпaд,
oднoснo нa осам стaнoвa jeдaн кoнтejнeр капацитета 1,1 м³.
Члан 12.
(1) Мјесто за смјештај посуда за одлагање отпада
за новосаграђене зграде колективног становања дужан је
да одреди орган управе надлежан за просторно уређење
приликом издавања одобрења за грађење.
(2) Ако мјесто за посуду за одлагање отпада није
одређено на начин прописан претходним ставом, мјесто
одређује орган управе надлежан за комуналне послове.
Члан 13.
(1) Одржавање и замјену посуда за отпад у
стамбеним зградама колективног становања обавља давалац
комуналне услуге.
(2) Одржавање и замјену посуда за отпад у
индивидуалним стамбеним зградама и пословном простору
обавља власник, односно корисник стамбене зграде,

Број 5 - Страна 22

Службени гласник Града Бијељина

05. март 2013.

односно пословног објекта или простора.

и које поставља давалац комуналне услуге.

Члан 14.
Простор за смештај посуда код објеката колективног
становања, предузећа и установа мора бити ограђен,
заштићен од разношења отпадних материја и приступачан
комуналном возилу.

Члан 20.
(1) Под селекцијом отпада подразумева се
сакупљање и одвајање отпада по врсти и одлагање у посебне
посуде.
(2) Селекција отпада се врши као примарна и
секундарна.
(3)
Под
примарном
селекцијом
отпада
подразумијева се одвајање отпада непосредно на мјесту
његовог настајања, односно сакупљања.
(4) Под секундарном селекцијом отпада подразумијева
се одвајање отпада по врстама на депонијама.

Члан 15.
(1) Из стамбених и пословних објеката са територије
Града отпад се одвози најмање једном седмично, а из центра
Града, одређеног просторним или урбанистичким планом,
отпад се одвози свакодневно.
(2) Накнада за ванредан одвоз из претходног става
пада на терет имаоца отпада.
VII
–
КОМУНАЛНОГ
СРЕДИНАМА

ОДЛАГАЊЕ И
ОТПАДА
У

ПРИКУПЉАЊЕ
ВАНУРБАНИМ

Члан 16.
(1) У ванурбаним срединама корисник одлаже
комунални отпад у контејнере који су постављени на мјеста
одређена од стране мјесне заједнице уз претходну сагласност
даваоца комуналне услуге.
(2) У случају спора коначну локацију посуде за
одлагање отпада и број посуда за отпад одређује орган
управе надлежан за комуналне послове .
(3) Максималана удаљеност између корисника
и мјеста наведеног у ставу 1. овог члана може бити један
километар.
(4) При одређивању мјеста мора се водити рачуна
о следећем: плато на коме се поставља контејнер мора бити
избетониран, не смије се реметити режим саобраћаја, мора
се заштитити животна средина, посуде се не смију налазити
на чвориштима подземних инсталација (вода, канализација,
ПТТ, електоводови, гас итд).
(5) Набаку, одржавање и замјену посуда из става 1.
овог члана врши давалац комуналне услуге.
Члан 17.
Изузетно, у ванурбаним срединама давалац комуналне
услуге може вршити прикупљање и одвоз комуналног
отпада директно од корисника.
VIII – КРУПНИ ОТПАД
Члан 18.
(1) Крупни отпад давалац комуналне услуге одвози
према Програму oдвoзa кoмунaлнoг oтпaдa (у дaљeм тeксту:
Прoгрaм), а најмање два пута годишње, о чему се корисници
услуга обавјештавају на подобан начин.
(2) Имаоци крупног отпада могу у току цијеле
године да крупни отпад одвезу на регионалну санитарну
депонију у властитој режији или да овај посао повјере
даваоцу комуналних услуга уз накнаду за извршене услуге.
IX – СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА
Члан 19.
Корисници комуналних услуга су дужни вршити
селекцију комуналног отпада приликом сакупљања и
одлагања отпада у посуде за отпад које имају посебне ознаке,

X – ДИВЉА ОДЛАГАЛИШТА
Члан 21.
(1) Дивље одлагалиште представљају отпадне
материје одложене на јавној или другој површини, супротно
закону, овој одлуци и другим прописима.
(2) Забрањено је стварање дивљих одлагалишта на
цијелој територији града Бијељина.
(3) Лице које депонује отпад на дивљем одлагалишту
дужно је да по рјешењу комуналне полиције очисти дивље
одлагалиште у цјелости.
(4) Уклањање отпада са дивљих одлагалишта врши
се на терет лица која су депоновала отпад, уколико су
позната.
(5) Уколико се не може утврдити ко је извршио
депоновање отпада, уклањање ће извршити правно лице
или предузетник с којим након спроведног поступка јавне
набавке, орган управе надлежан за комуналне послове
закључи уговор.
(6) Након уклањања дивљег одлагалишта
обавезно је обезбиједити предметну локацију од даљег
неконтролисаног одлагања отпада на одговарајући начин.
XI – РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА
Члан 22.
(1) Обављање комуналне дјелатности пријема
и депоновања комуналног отпада, на територији града
Бијељина повјерени су ЈП „ЕКО-ДЕП“ ДОО Бијељина,
као јавном предузећу које је основано за обављање ове
комуналне дјелатности.
(2) Нa регионалној санитарној депонији могу се
одлагати све врсте отпада које су прописане дозволом
за управљање отпадом издатог од стране надлежног
министарства.
Члан 23.
У циљу заштите и одржавања регионалне санитарне
депоније забрањен је:
а) улаз на регионалну санитарну депонију неовлашћеним
лицима,
б) одлагање отпада изван регионалне санитарне депоније и
ван радног времена,
в) вађење, раскопавање и одношење отпада са регионалне
санитарне депоније,
Члан 24.
Давалац комуналне услуге које
регионалном санитарном депонијом је дужан:

управља
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а) да одржава путеве у оквиру регионалне санитарне
депоније,
б) да eксплoaтaциjу и oдржaвaњe регионалне санитарне
дeпoниje oргaнизуje тaкo дa сe oбeзбиjeдe прoписaн квaлитeт
и oбим услугa,
в) да oбjeктe кao и мaшинe и oпрeму нeoпхoдну зa нoрмaлaн
рaд регионалне санитарне дeпoниje, рeдoвнo oдржaвa и
рeмoнтуje.
XII
УСЛУГЕ

–

ОБАВЕЗЕ

ДАВАОЦА

КОМУНАЛНЕ

Члан 25.
Давалац комуналних услуга је дужан:
а) да најкасније до 15. децембра у години за наредну годину
сачини Програм,
б) да одвози отпад у складу са Програмом,
в) да сакупљени отпад одлаже на регионалну санитарну
депонију,
г) да сакупљене рециклабилне компоненте из типских
посуда или врећа преузме и упути на рециклажу,
д) да сакупљени отпад транспортује у затвореном возилу,
контејнеру или на други начин како би се спријечило
расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара или истовара,
ђ) да износи посуде за отпад,
е) да уклања кабасти отпад, у складу са програмом, као и
да по позиву корисника комуналних услуга сакупи од
корисника отпад (свих врста који се могу депоновати) уз
посебну надокнаду,
ж) да по истресању отпада врати посуде за отпад на мјесто
одакле их је преузео,
з) да при одвожењу отпада, не подиже прашину, не ствара
буку, не оштећује посуде за смеће, просторије и површине
на којима се оне налазе или кроз које се отпад износи,
расуто смеће одмах покупи и уклони,
и) да посуде за отпад на јавним површинама одржава у
исправном стању, по потреби набавља нове,
ј) да свакодневно врши прање возила за одвоз отпада и
најмање једном седмично изврши дезинфекцију возила и
контејнера који се користи за одвоз и прикупљање отпада и
води прописану евиденцију о извршеној дезинфекцији,
к) да кориснике комуналне услуге редовно, путем средстава
јавног информисања или на други погодан начин (службена
интернет страница и слично), обавјештава о Програму,
л) привремено ускрати одвожење смећа кориснику ако не
посједује одговарајуће посуде за смеће,
љ) придржава се утврђеног реда првенства у пружању
комуналних услуга у случају више силе.
XIII – ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ
Члан 26.
Корисник комуналних услуга је дужан:
а) да обезбиједи да простор на коме се налазе посуде за
отпад буде приступачан и омогућава одвожење oтпaдa,
б) да комунални отпад одлаже искључиво у посебне типске
посуде које се постављају на одговарајућим мјестима у
објекту или изван објекта, тако да могу бити доступни за
одвожење,
в) да приликом одлагања отпада не оставља отворен
поклопац на посуди за отпад,
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г) да врши селекцију отпада ради рециклаже на локацијама
на којима су створени услови за селекцију отпада,
д) да посуде и кесе за одлагање комуналног отпада и
издвојених компоненти чува у оквиру своје грађевинске
парцеле,
ђ) да обезбиједи несметан приступ посудама за отпад
радницима даваоца комуналних услуга према Програму,
е) да посуде за отпад oдржaвa у урeднoм и чистoм стaњу и да
исте дeзинфикује нajмaњe двa путa гoдишњe,
ж) да пепео одлаже у посебне посуде.
Члан 27.
Забрањује се:
а) остављање посуда за отпад ван дворишта или ван мјеста
одређених за то,
б) у посуде одлагати прeдмeтe и мaтeриje кojи мoгу
eксплoдирaти, зaпaлити пoсуду или прeдстaвљaти oпaснoст
зa раднике кojи сaкупљajу или трeтирajу oтпaд,
в) бацање отпада мимо посуде за отпад,
г) у пoсудe зa кoмунaлни oтпaд oдлaгaти тeкућe или
пoлутeкућe твaри, лeшинe живoтињa, aкумулaтoрe, oтпaд из
клaoницa, мeсницa и рибaрницa, кaбaсти oтпaд, грaђeвински
oтпaд и oпaсни oтпaд,
д) одлагање и изношење кућног отпада у непрописним
посудама, картонским кутијама, папирним врећама и
слично,
ђ) држање посуда за отпад у ходницима и другим заједничим
просторијама,
е) бацање и остављање кућног отпада у посуде за улични
отпад,
ж) уништавање, оштећивање и превртање посуда за отпад
постављеним на јавним површинама,
з) истовар и избацивање отпада изван јавне депоније,
и) бацање горућих предмета у посуде за отпад,
ј) спаљивање комуналног отпада,
к) држање отворених сметлишта изузев регионалне
санитарне депоније,
л) остављање амбалаже и других отпадака испред
продавнице на тротоарима и другим јавним површинама,
љ) бацање кућног, крупног и уличног отпада и индустријских
отпадака по јавним површинама и у корита водотока и
канала,
м) проливање и испуштање прљаве воде на улице и јавне
површине,
н) испуштање отпадних вода, депоновање и истовар
штетних материјала, отпада било које врсте по јавним,
уређеним и неуређеним површинама и обалама водотока и
канала,
њ) убацивати картонску амбалажу и друге кабасте предмете
у канале за отпад у стамбеним објектима,
о) у кoнтejнeрe зa oдвojeнo сaкупљaњe oдлaгaти други oтпaд,
oсим oтпaдa зa кojи су нaмиjeњeни,
п) свако пребирање и прекопавање по отпаду који је
одложен у посуду за отпад.
XIV – НAДЗOР
Члан 28.
(1) Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe одлукe врши
орган управе надлежан за комуналне послове, укoликo
пojeдини пoслoви нису пoсeбним прoписoм стaвљeни у
нaдлeжнoст другoг oргaнa управе.
(2) Комунално-полицијски нaдзoр нaд спрoвoђeњeм
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oдрeдaбa oвe одлукe врши кoмунaлнa пoлициja, осим ако
посебним законом или другим прописом није другачије
одређено.
XV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 2.000 КМ до 5.000
КМ кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
а) ако врши послове прикупљања и одвожења комуналног
отпада на територији града Бијељина које му нису повјерене
на начин наведен у одредби члана 4. ове Одлуке,
б) ако примјењује цијену комуналне услуге на коју орган
управе надлежан за комуналне послове није дао сагласност
(члан 6. став 2. ове Одлуке),
в) ако не набави посуду за отпад (члан 10. став 2. ове Одлуке),
г) ако не набави одговарајући број посуда за отпад (члан 11.
ове Одлуке),
д) ако не одреди мјесто сходно одредби члана 12. ове Одлуке,
ђ) ако не одржава или не замијени посуду за отпад (члан 13.
ове Одлуке),
е) ако простор за смјештај посуде није ограђен, заштићен од
разношења отпадних материја и приступачан комуналном
возилу (члан 14. ове Одлуке),
ж) ако се отпад одвози супротно одредби члана 15. ове
Одлуке,
з) ако одлаже комунални отпад ван контејнера (члан 16.
став 1. ове Одлуке),
и) ако одреди локацију за контејнер супротно одредби члана
16. став 3. ове Одлуке,
ј) ако постави контејнер супротно одредби члана 16. став 4.
ове Одлуке,
к) ако не врши набавку, одржавање и замјену посуда (члан
16. став 5. ове Одлуке),
л) ако поступа супротно одредби члана 18. став 1. ове
Одлуке,
љ) ако не врши селекцију сходно одредби члана 19. ове
Одлуке,
м) ако лице депонује отпад на дивље одлагалиште (члан 21.
став 2. ове Одлуке),
н) ако не очисти дивље одлагалиште у цијелости након
истека рока наведеног у рјешењу (члан 21. став 3. ове
Одлуке),
њ) ако одлаже отпад супротно одредби члана 22. став 2. ове
Одлуке,
о) ако учини радњу забрањену одредбом члана 23. ове
Одлуке,
п) ако учини било коју радњу супротно одредбама члана 24.
став 1. тачка а), б) и в) ове Одлуке,
р) ако учини било коју радњу супротно одредбама члана 25.
став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л) и љ) ове
Одлуке,
с) ако учини било коју радњу супротно одредбама члана 26.
став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ), е) и ж), ове Одлуке,
т) ако учини било коју радњу забрањену одредбама члана
27. став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ),
м), н), њ) о) и п) ове Одлуке.
(2) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 500
КM дo 900 КM.
(3) Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe зa
прeкршaj прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 600 КМ
до 1.000 КM.
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(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за
прекршај физичко лице новчаном казном у износу од 400
КМ до 800 КМ.
XVI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 30.
Корисници комуналних услуга који дo дaнa
ступaњa нa снaгу oвe Одлукe нису у евиденцији даваоца
комуналне услуге, дужни су о томе писмeнo oбaвиjeстити
даваоца комуналне услуге нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд
дaнa ступaњa нa снaгу oвe Одлукe.
Члaн 31.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Службeнoм глaснику Града Биjeљинa”.
СКУПШTИНA ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Брoj: 01-022-8/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Биjeљинa,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Дaтум, 1. март 2013. гoдинe

На основу члана 40. став 1. и 2. Закона о заштити
од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број:
71/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној 1. марта 2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Оснива се Територијална ватрогасна јединица
Бијељина (у даљем тексту: Територијална ватрогасна
јединица), као посебна унутрашња организациона јединица
Административне службе Града Бијељина (у даљем тексту:
Административна служба).
Члан 2.
Територијална
ватрогасна
јединица
је
професионална ватрогасна јединица за подручје Града
Бијељина.
Члан 3.
Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне
јединице су:
- обављање законом утврђених дјелатности професионалних
ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25),
- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од
пожара које су у функцији благовремености и повећања
ефикасности ватрогасне интервенције,
- гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених
пожаром и елементарним непогодама,
- спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом
заштите од пожара Града Бијељина,
- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним
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ситуацијама,
- остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу
са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12),
- врши обуку радника и провјеру знања из области заштите
од пожара код послодаваца, на основу закљученог уговора
(дјелатност: 85.59 - остало образовање),
- врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме,
- врши превентивне послове из области заштите од
пожара и испитивање ручних и превозних апарата за
гашење почетног пожара односно пуњења и сервисирања
ватрогасних апарата и испитивање хидрантске мреже
(дјелатност: 71.20 - техничко испитивање и анализа),
- обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама.
Члан 4.
(1) Територијалном ватрогасном јединицом
руководи старјешина Територијалне ватрогасне јединице
кога именује Градоначелник, на основу спроведеног јавног
конкурса.
(2) За старјешину Територијалне ватрогасне
јединице може бити именовано лице које, поред општих
услова предвиђених законом, има најмање вишу стручну
спрему или завршене студије првог циклуса и најмање
180 ЕЦТС бодова, техничког смјера и које испуњава друге
посебне услове предвиђене општим актом о организацији
и систематизацији радних мјеста у Административној
служби.
(3) Старјешина Територијалне ватрогасне јединице
може имати замјеника који испуњава услове предвиђене
законом и општим актом о организацији и систематизацији
радних мјеста у Административној служби.
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Бијељини у регистарском улошку број: И -5721.
(2) Приједлог за покретање поступка брисања
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина, у складу
са ставом 1. овог члана, поднијеће досадашњи старјешина
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина.
Члан 9.
(1) Даном брисања из судског регистра престаје
рад Професионалне ватрогасне јединице, а Град Бијељина
преузима запослене, имовину, права и обавезе досадашње
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина.
(2) Даном брисања из судског регистра разрјешава
се старјешина Професионалне ватрогасне јединице
именован рјешењем Скупштине општине Бијељина број: 01111-143/11 од 04. октобра 2011. године као и Управни одбор
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина именован
рјешењем Скупштине општине Бијељина, број: 01-111145/11 од 04. октобра 2011. године, ако судском одлуком не
буде другачије ријешено.
(3) Град Бијељина је правни сљедбеник досадашње
Професионалне ватрогасне јединице Бијељина.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Професионалне ватрогасне
јединице Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 05/04, 8/04 и 27/11).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 5.
Средства за финансирање рада Територијалне
ватрогасне јединице обезбјеђују се у буџету Града као и из
прихода које оствари Територијална ватрогасна јединица
вршењем услуга у складу са законом и овом Одлуком, из
других намјенских средстава за ову јединицу те из других
извора, у складу са законом и актима органа Града.
Члан 6.
(1) У складу са општим актом о организацији
и систематизацији радних мјеста у Административној
служби, распоређивање запослених у Територијалној
ватрогасној јединици врши Градоначелник, у складу са
законом и другим прописима.
(2) Права, обавезе и одговорности запослених у
Територијалној ватрогасној јединици остварују се у складу
са законом, колективним уговором и општим актима који се
примјењују на запослене у Административној служби.
Члан 7.
У року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке, Градоначелник ће ускладити опште акте
о организацији и систематизацији радних мјеста у
Административној служби, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 8.
(1) На основу ове Одлуке извршиће се брисање
из судског регистра Професионалне ватрогасне јединице
Бијељина која је уписана код Окружног привредног суда у

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-7/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 11. Закона о социјалној заштити (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 37/12) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
4. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И УСЛУГАМА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о проширеним правима и услугама
у области социјалне заштите (у даљем тексту: Одлука)
утврђују се проширена права и услуге у области социјалне
заштите која нису утврђена Законом о социјалној заштити.
Члан 2.
Социјална заштита се обезбјеђује лицима која су
неспособна за рад, која немају довољно средстава за живот
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и сродника који по закону имају обавезу и у могућности
су да им обезбједе издржавање и која имају пребивалиште
односно боравиште, законом признато као пребивалиште,
на подручју града Бијељина.
У изузетним случајевима, права из ове Одлуке
може остварити и лице коме је усљед посебних околности
потребна социјална заштита јер се нашло у стању социјалне
потребе (због сиромаштва, дуготрајне незапослености,
ратних страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације,
претрпљене елементарне непогоде, смрти једног или
више чланова породице, дуготрајног лијечења или других
непредвидивих околности) под условом да то право не могу
остварити по неком другом основу.
Члан 3.
Проширена права и услуге из ове Одлуке
реализује ЈУ Центар за социјални рад Бијељина самостално
или у сарадњи са другим институцијама, невладиним
организацијама и сл..
II КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Корисници социјалне заштите, у смислу ове Одлуке,
су лица која се налазе у стању социјалне потребе, и то:
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8. Једнократна помоћ у натури
9. Услуге јавне кухиње
10. Право на здравствено осигурање
11. Накнада трошкова сахране.
1. Помоћ у збрињавању корисника новчане помоћи
Члан 6.
ЈУ Центар за социјални рад, у оквиру својих
могућности, а у складу са годишњим Програмом рада, води
бригу о стамбеним потребама корисника новчане помоћи у
дијелу:
- привременог стамбеног збрињавања,
- изградње стамбених објеката,
- адаптације неусловног стамбеног простора (кров, под,
струја, вода и слично),
- опремања стамбених објеката,
- плаћања трошкова одржавања.
Члан 7.
Задовољење стамбених потреба корисника утврђује
се у складу са Правилником о рјешавању стамбених питања
корисника социјалне заштите на подручју града Бијељина
који доноси директор ЈУ Центра за социјални рад Бијељина.
2. Заштита ученичког стандарда

1. дијете:
- без родитељског старања,
- са сметњама у развоју,
- чији је развој ометен породичним приликама,
- жртва насиља,
- жртва трговине дјецом,
- са друштвено неприхватњивим понашањем,
- изложено социјaлно ризичним понашањима,
-коме је због посебних околности потребна социјана
заштита;
2. пунољетно лице:
- материјално необезбјеђено и за рад неспособно лице,
- старије, без породичног старања,
- са друштвено негативним понашањем,
- жртва злоупотребе психоактивних супстанци,
- жртва насиља у породици,
- жртва трговине људима и
- коме је због посебних околности потребна социјална
заштита.
III ПРОШИРЕНА ПРАВА И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТИ
Члан 5.
Проширена права и услуге социјалне заштите у
смислу ове Одлуке су:
1. Помоћ у збрињавању корисника новчане помоћи
2. Заштита ученичког стандарда
3. Право на накнаду за смјештај у властиту породицу
4. Обезбјеђење огрева, одјеће и обуће
5. Субвенционирање комуналних трошкова
6. Помоћ за школовање дјеце из социјално угрожених
породица
7. Помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања
установа или хранитељских породица

Члан 8.
Дјеца корисника новчане помоћи, дјеца под
старатељством и дјеца која се школују под посебним
условима, имају право на трошкове превоза од куће до
школе. Ово право остварују под условом да је удаљеност
између школе и куће већа од 4 километра.
У основним школама гдје раде школске кухиње,
право на бесплатно кориштење кухиње имају дјеца
корисника новчане помоћи.
Горе поменуте категорије дјеце имају право на
накнаду за набавку уџбеника и школског прибора једанпут
у току године.
3. Право на накнаду за смјештај у властиту породицу
Члан 9.
Право на накнаду за смјештај у властиту породицу
признаје се лицу које испуњава сљедеће услове:
- да је неспособност за самосталан живот наступила прије
15-те године живота
- да не могу бити обухваћени васпитно образовним
процесом
- да је, према налазу и мишљењу Првостепене стручне
комисије за процјену потреба и усмјеравања дјеце и
омладине са сметњама у развоју, а у складу са чланом
3. Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце
и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник
Републке Српске“ број 117/12), утврђена потпуна зависност
од помоћи и његе другог лица.
Члан 10.
Накнада за смјештај у властиту породицу утврђује
се у процентуалном износу од 20% од основице, коју чини
разлика цијене смјештаја у установу социјалне заштите
за лица која потпуно зависе од помоћи другог лица, коју
рјешењем утврђује Министарство здравља и социјалне
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заштите Републике Српске на почетку сваке године и
учешћа у трошковима смјештаја корисника права, према
Закону о социјалној заштити и обвезника издржавања у
складу са Правилником о учешћу у трошковима смјештаја
у установу који доноси Министраство здравља и социјалне
заштите.
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Члан 11.
Усклађивање висине накнаде за смјештај у властиту
породицу и ревизија права врши се на почетку сваке године,
након што Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске утврди мјесечну цијену услуга за смјештај
корисника у установу социјалне заштите.

утврди да не посједују имовину и приходе од којих се могу
издржавати остварују право на помоћ у збрињавању.
Ова помоћ подразумијева пружање мјесечне новчане
накнаде која је одређена у висини новчане помоћи утврђене
Законом о социјалној заштити за појединца, као и свих
других проширених права и услуга из социјалне заштите,
која се, у складу са овом Одлуком, признају корисницима
новчане помоћи.
Помоћ подразумијева и услуге социјалног и педагошкопсихолошког рада.
Ово право остварује се најдуже 1 годину од дана престанка
права на смјештај у установу социјалне заштите или у
хранитељску породицу.

4. Обезбјеђење огрева, одјеће и обуће

8. Једнократна помоћ у натури

Члан 12.
Корисници новчане помоћи имају право на до 3
м/3 огревног дрвета годишње.
За набавку и дистрибуцију огревног дрвета
задужује се ЈУ Центар за социјални рад Бијељина.

Члан 17.
Лица корисници новчане помоћи и лица у стању социјалне
потребе остварују право на једнократну помоћ у натури
под условом да ову помоћ не могу остварити на други
начин (хуманитарна помоћ, донације, преко Општинске
организације Црвеног крста или на неки други начин).
Помоћ се додјељује два пута годишње и састоји од
хигијенског и прехрамбеног пакета.
Вриједност помоћи се утврђује на почетку године у складу
са планираним буџетским средствима.

Члан 13.
Дјеца корисници новчане помоћи имају право на
помоћ за набавку одјеће и обуће, највише два пута годишње,
у износу који је, за појединца, утврђен Законом о социјалној
заштити.

9. Услуге јавне кухиње
Лица из става 1. овог члана, ово право остварују
под условом да се овај вид помоћи не може обезбиједити
на други начин (хуманитарна помоћ, преко Општинске
организације Црвеног крста и сл.).
5. Субвенционирање комуналних трошкова
Члан 14.
Корисници новчане помоћи имају право на
мјесечну субвенцију:
- за утрошену електричну енергију у износу од 120 KWh,
- за потрошњу воде у износу од 3 м3 воде по члану
породичног домаћинства
- за одвоз смећа у висини цијене коштања одвоза смећа на
подручју града Бијељина.
Права из става 1. овог члана се остварују под условом да се
иста не могу остварити по неком другом основу.
6. Помоћ за школовање дјеце из социјално угрожених
породица

Члан 18.
Услуге јавне кухиње остварују корисници права на новчану
помоћ и друга лица у стању социјалне потребе под сљедећим
условима;
- да укупни мјесечни приходи породичног домаћинства не
прелазе износ најниже пензије у Републици Српској;
- да немају радно способне чланове породичног домаћинства
и
- да нису у могућности или немају услове да сами спремају
оброке.
Члан 19.
Права и услуге утврђене у члану 5. ове Одлуке обезбјеђиваће
се у складу са Програмом рада ЈУ Центра за социјални рад
за текућу годину.
У немогућности реализације Програма рада,
Центар ће права из претходног става обезбјеђивати по
приоритету.
10. Право на здравствено осигурање

Члан 15.
Дјеца корисници новчане помоћи, ако се до
пунољетства нису оспособили за самосталан живот и
налазе се на редовном школовању, имају право на помоћ за
школовање.
Помоћ се одређује у висини трошкова смјештаја и исхране у
студентским и ђачким домовима у мјесту школовања.

Члан 20.
Право на здравствено осигурање на терет Буџета
Града, а у складу са Законом о здравственом осигурању,
имају лица са пребивалиштем на подручју Града која по
другом основу не могу остварити ово право.
Одлуку о признавању права на здравствено осигурање
доноси надлежно одјељење Административне службе Града.

7. Помоћ у збрињавању пунољетних лица након напуштања
установа или хранитељских породица

11. Накнада трошкова сахране

Члан 16.
Лица, за која се, након престанка права на смјештај
у установу социјалне заштите или хранитељску породицу,

Члан 21.
У Буџету Града обезбјеђују се средства за накнаду
трошкова сахране за сљедећа умрла лица:
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1. кориснике новчане помоћи по Закону о социјалној
заштити,
2. лица умрла на територији Града Бијељина са непознатим
пребивалиштем или непознатим идентитетом,
3. лица са пребивалиштем на подручју Града која немају
сроднике који су, у складу са законом, била дужна да их
издржавају, или имају сроднике који нису у могућности
сносити трошкове сахране.
Градоначелник ће у року од 3 мјесеца од дана ступања
на снагу ове Одлуке донијети Правилник о условима и
поступку остваривања права на накнаду трошкова сахране.

IV УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОШИРЕНИХ
ПРАВА И УСЛУГА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 22.
Проширена права и услуге из члана 5. ове Одлуке,
остварују се у складу са условима предвиђеним овом
Одлуком и Законом о социјалној заштити.
V
ПОСТУПАК
ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОШИРЕНИХ ПРАВА И УСЛУГА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 23.
Право на социјалну заштиту остварује се у складу са
Законом о социјалној заштити, овом Одлуком и Законом о
општем управном поступку (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 13/02).
VI НАДЗОР НАД СТРУЧНИМ РАДОМ
Члан 24.
Надзор над радом Центра за социјални рад у
области социјалне заштите врши се у складу са Законом о
социјалној заштити.
VII
ФИНАНСИРАЊА

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ

СРЕДСТАВА

Члан 25.
Средства за остваривање права која су утврђена
овом Одлуком обезбјеђују се у буџету Града Бијељина.
VIII НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 26.
Лице коме је признато право из ове Одлуке, дужно
је пријавити сваку промјену која је од утицаја на обим и
даље кориштење стеченог права (смрт корисника, престанак
школовања и др.) у року од 8 дана од дана настанка промјене.
Члан 27.
Корисник, односно носилац права по овој Одлуци
који не поступи у складу са одредбом претходног члана
ове Одлуке дужан је да надокнади штету коју је имао орган
на чији терет је вршена исплата или признање наведеног
права од дана када је кориснику требало престати право, у
складу са прописима о облигационим односима и Законом
о социјалној заштити.

IX
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Члан 28.
Центар за социјални рад Бијељина је дужан да
спроведе поступак преиспитивања права из ове Одлуке за
све кориснике у року од 2 мјесеца од дана ступања на снагу
исте.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о проширеним правима и услугама у области
социјалне заштите број: 01-022-12/10 од 10.02.2010. године
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 2/2010)
и чланови 14., 15., 16., 17., 18., 19. и 20. Одлуке о заштити
социјално угроженог становништва број: 01-022-20/04
од 29. априла 2004. године (,,Службени гласник општине
Бијељина“, број: 05/04).
Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
примјењиваће се од 01.01.2013. године.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-6/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 54. и 67. Закона о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
– отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске, број: 46/04, 53/04 и 20/07), члана 30.
алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
2. став 1. и 2. Уредбе о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено
– отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске, број: 43/07, 73/08 и 18/11) и члан 35.
алинеја 12. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, брoј: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УЧЕШЋУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У КУПОВИНИ
СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОРОДИЦЕ
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ
ОД І ДО IV КАТЕГОРИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се учешће Града
Бијељина у куповини тридесеттри стамбене јединице за
породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде од І
до IV категорије заједно са Министарством рада и борачко
инвалидске заштите, укупне површине 1.572,20 m² по
цијени од 1.098,00КМ/ m², чија је укупна цијена са ПДВ-ом
1.726.220,70 КМ.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
Републике Српске ће финансирати куповину стамбених
јединица, из става 1. овог члана, са 80%, односно са
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1.380.976,56 КМ, док учешће Града Бијељина износи 20% од
укупне цијене, тј. 345.244,14 КМ.
Плаћање ће се извршити у два дијела и то: први дио
10%, односно 172.622,07 КМ, исплатиће се из буџета Града
Бијељина за 2013. годину, а други дио такође 10%, односно
172.622,07 КМ исплатиће се из буџета Града Бијељина за
2014. годину.
Члан 2.
Наведене стамбене јединице се купују ради
стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида у Граду Бијељина.
Члан 3.
У складу са чланом 1. ове Одлуке биће
потписан трипартитни уговор чији потписници ће бити
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Град
Бијељина и одабрани понуђач, којим ће бити регулисани
међусобни односи, начин плаћања и друга права и обавезе у
складу са законом.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да у име Града Бијељина закључи Уговор о купопродаји
тридесеттри стана које се налазе у стамбеном објекту у
Улици Српске Добровољачке Гарде број 122, насеље Пет
језера, који је изграђен на парцели означеној као к.ч. број
1319/32, зграда број 1, уписана у лист непокретности број
2626/1 к.о. Бијељина Село, укупне површине 1.572,20 m²,
по структури четири двособна, двадесетшест једнособних
и три гарсоњере, са Министарством рада и борачкоинвалидске заштите Републике Српске и одабраним
продавцем станова “MD Perić Company” д.о.о. Бијељина, по
добијеном одобрењу Правобранилаштва Републике Српске
, Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина.”
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-022-5/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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I
За начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
у Административној служби Града Бијељина, именује се:
- ПРЕДРАГ ЈОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 01-111-88/12 од 7. децембра 2012.
године, на основу којег Јовић Предрагу престаје дужност
в.д. начелника Одјељења за привреду и пољопривреду у
Административној служби Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-33/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) , члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За начелника Одјељења за финансије
Административној служби Града Бијељина, именује се:

у

- МИЛОРАД СОФРЕНИЋ, дипломирани економиста
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење број: 01-111-89/12 од 7. децембра 2012. године,
на основу којег Софренић Милораду престаје дужност в.д.
начелника Одјељења за финансије у Административној
служби Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-35/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. годинe
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06) Скупштина Града
Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је

05. март 2013.

да важи Рјешење број: 01-111-86/12 од 7. децембра
2012. године, на основу којег Вујовић Бојани престаје
дужност в.д. начелника Одјељења за просторно уређење у
Административној служби Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За начелника Одјељења за друштвене дјелатности у
Административној служби Града Бијељина именује се:
- СЛАВКО БАШИЋ, магистар економије
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 01-111-91/12 од 7. децембра 2012.
године, на основу којег Башић Славку престаје дужност
в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности у
Административној служби Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-37/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-40/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За начелника Одјељења за општу управу у
Административној служби Града Бијељина, именује се:
- НАДА СТЈЕПАНОВИЋ, дипломирани правник
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење број: 01-111-90/12 од 7. децембра 2012. године,
на основу којег Стјепановић Нади престаје дужност в.д.
начелника Одјељења за општу управу у Административној
служби Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За начелника Одјељења за просторно уређење у
Административној служби Града Бијељина именује се:
- ИГОР ОСТОЈИЋ, дипломирани правник
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-44/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник

05. март 2013.
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општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-49/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

I
За начелника Одјељења за инспекцијске послове у
Административној служби Града Бијељина, именује се:
- МИЛОРАД ДЕСПОТОВИЋ,
геодезије

дипломирани инжењер

II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 01-111-92/12 од 7. децембра 2012.
године, на основу којег Јовановић Драгану престаје
дужност в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове
у Административној служби Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

На основу члана 18. став (2) Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА “ДВОРОВИ” ДВОРОВИ
1. ПЕТАР МАТИЋ из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора ЈУ Бања „Дворови“
Дворови, због окончања поступка јавне конкуренције за
избор директора.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-46/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) , члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 58. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06) Скупштина Града
Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За
начелника
Комуналне
полиције
Административној служби Града Бијељина именује се:

у

- РАДЕНКО ЛУКИЋ, дипломирани економиста
II
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење број: 01-111-94/12 од 7. децембра 2012.
године, на основу којег Ђукић Миодрагу престаје дужност
в.д. начелника Комуналне полиције у Административној
служби Града Бијељина.

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-57/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
члана 18. став (2) и (3а) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор
и именовањe органа у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/03), члана 8. став 2.
Одлуке о организовању Јавне установе Бања “Дворови”
Дворови (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/94
и 4/08) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), а након
разматрања Извјештаја Комисије за избор директора и
чланова Управног одбора ЈУ Бања „Дворови” Дворови,
Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној
дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
БАЊА „ДВОРОВИ” ДВОРОВИ
1. ПЕТАР МАТИЋ, именује се за директора Јавне
установе Бања “Дворови” Дворови.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-58/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. марта 2013. године

На основу члана 16. став (1) Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је

05. март 2013.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ
1. За чланове Управног одбора Јавне установе Бања
„Дворови“ Дворови, именују се:
1)
2)
3)
4)
5)

Драгослав Перић
Сања Радовановић
Анђелка Спасојевић
Славко Лукић
Драган Спасојевић

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности
чланови Управног одбора ЈУ Бања „Дворови“ Дворови, због
окончања поступка јавне конкуренције, и то:
1)
2)
3)
4)
5)

Драган Спасојевић
Драгослав Перић
Стојанка Николић
Анђелка Спасојевић
Славко Лукић

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-56/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина,
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03),
члан 16. став (1) и (6) Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор
и именовањe органа у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/03), члана 8. став 2.
Одлуке о организовању Јавне установе Бања “Дворови”
Дворови (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 2/94
и 4/08) и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), а након
разматрања Извјештаја Комисије за избор директора и
чланова Управног одбора Јавне установе Бања “Дворови”
Дворови, а на предлог Градоначелника Скупштина Града
Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је

Број: 01-111-55/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина,
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

На основу члана 16. став (1) Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности
чланови Управног одбора ЈУ Центар за културу „Семберија“
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције, и то:
1) Смиља Наћић
2) Здравко Згоњанин
3) Душанка Новаковић
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-53/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

На основу члана 16. став 1. и 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
8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач

05. март 2013.

Службени гласник Града Бијељина

Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/03) и члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05, 6/05 и 6/06), а након разматрања Извјештаја Комисије
за избор чланова Управног одбора ЈУ Центар за културу
„Семберија“ Бијељина, а на предлог Градоначелника,
Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној
дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. За чланове Управног одбора ЈУ Центар за културу
„Семберија“ Бијељина, именују се:
1) Душанка Новаковић
2) Драгана Митровић
3) Аида Хаџић
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-54/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. марта 2013. године
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На основу члана 16. став 1. и 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
8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 5/03), и члана 35. Статута општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
5/05, 6/05 и 6/06), а након разматрања Извјештаја Комисије
за избор чланова Управног одбора ЈУ СКУД „Семберија“
Бијељина, а на предлог Градоначелника, Скупштина Града
Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. За чланове Управног одбора ЈУ СКУД „Семберија“
Бијељина, именују се:
1) Радивоје Дакић
2) Светлана Глишић
3) Драган Мркајић
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 16. став (1) Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СКУД
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности
чланови Управног одбора ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина,
због окончања поступка јавне конкуренције, и то:
1) Слободан Трифковић
2) Вера Рашинац
3) Светлана Глишић
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-51/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина,
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-52/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број:
106/09), члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06, Скупштина Града
Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Дома здравља Бијељина, због истека мандата, и то:
1) Мирослав Дмитрук
2) Даринка Тодић
3) Гордана Благојевић
4) Драгица Стевић
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05. март 2013.

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-50/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

Број: 01-111-48/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина,
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина (
„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и
6/06), Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној
дана 1. марта 2013. године, донијела је

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
9. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/03 ) и члана 35. Статута општине
Бијељина ( „Службени гласник општине Бијељина“, број:
5/05, 6/05 и 6/06 ), Скупштина Града Бијељина на својој 4.
сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности чланова Управног
одбора Аграрног фонда општине Бијељина, због истека
мандата, и то:
1) Лазар Авакумовић
2) Лазар Михајловић
3) Драган Вуковић
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-47/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске („
Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16.
став 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на 4.
сједници одржаној дана 1. марта 2013. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Аграрног фонда општине Бијељина, именују се:
1) Нада Лучић
2) Драган Вуковић
3) Драгиша Живановић

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Туристичке организације општине Бијељина и чланова
Управног одбора Аграрног фонда општине Бијељина
именују се :
1. Предраг Новаковић
2. Милан Бујиновић
3. Мирсад Шабић
4. Тамара Кањерић
5. Јасна Абдулахагић
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12) Скупштини града упућује приједлог кандидата за
чланове Управног одбора на разматрање и доношење акта
за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-45/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

05. март 2013.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
1. ДРАГО ЂУРИЋ из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Дјечијег вртића
„Чика Јова Змај“ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
1. АДМИР ГОДУШЕВИЋ из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-30/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина,
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-28/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, донијела је

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. став
1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
5. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
БИЈЕЉИНА

1. За вршиоца дужности члана Управног одбора
Дјечијег вртића „Чика Јован Змај“ Бијељина, именује се :

1. За вршиоца дужности директора Дјечијег вртића
„Чика Јова Змај“ Бијељина, именује се:

2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

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

- СТАНОЈКА ЈАЊИЋ

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-31/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-29/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина (
„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07
и 109/12 ), члана 35. Статута општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и члана
9. став 2. Одлуке о оснивању Агенције за мала и средња
предузећа општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 1/06, 27/07 и 27/11), Скупштина Града
Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА МАЛА И
СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Града Бијељина

1. ВУЈАДИН ПОПОВИЋ, разрјешава се дужности
директора Агенције за мала и средња предузећа општине
Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

05. март 2013.

4) Нела Митровић
5) Цвијетин Вилотић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-34/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 35. Статута општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
1. За вршиоца дужности директора Агенције за
мала и средња предузећа општине Бијељина, именује се:
- СЛАВИША ЈОВАНОВИЋ
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-36/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. став
1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
5. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Дома здравља Бијељина, именују се:
1) Мирослав Дмитрук
2) Стевица Марковић
3) Јелена Петровић

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-42/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Бијељина (
„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
1. Разрешавају се дужности чланова Управног
одбора Туристичке организације општине Бијељина, због
истека мандата, и то:
1) Јефто Софренић
2) Данијел Филиповић
3) Нада Матић
4) Милорад Спасојевић
5) Владимир Шавија
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-41/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
16. став 1. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 35.
Статута општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града
Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана 1. марта 2013.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

05. март 2013.

Службени гласник Града Бијељина

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора
Туристичке организације општине Бијељина, именују се:
1) Саша Јокић
2) Драгана Јовановић
3) Данијел Филиповић
4) Дејан Савић
5) Милорад Тодоровић
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-39/13
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бијељина,
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 1. март 2013. године
Драган Ђурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-43/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
9. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
Скупштина општине Бијељина („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/03) и члана 35. Статута општине
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој 5.
сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора Дома
здравља Бијељина и члана Управног одбора Дјечијег вртића
„Чика Јова Змај“ Бијељина (представник Савјета родитеља)
именују се:
1. Драгана Љубојевић
2. Предраг Новаковић
3. Љубица Млађеновић
4. Драгиша Живановић
5. Амир Мусић
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12), Скупштини града упућује приједлог кандидата за
чланове Управног одбора на разматрање и доношење акта

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана
10. а у вези са чланом 4. Одлуке о утврђивању критерија
за избор и именовања органа у јавним предузећима
и установама чији је оснивач Скупштина општине
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/03) и
члана 35. Статута општине Бијељина „Службени гласник
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина
Града Бијељина на својој 4.сједници одржаној дана 1. марта
2013. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
I
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Управни одбор се именује 5 (пет) чланова.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор утврђује пословну политику, доноси
Статут, усваја извјештаје о пословању и годишњи обрачун;
одлучјује о кориштењу средстава у складу са законом;
доноси пословник о раду и обавља друге послове који су
утврђени законом и Статутом.
III М А Н Д А Т
Чланови Управног се именују на период од 4 (
четири ) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању чланови Управног одбора не
заснивају радни однос.

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.
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Службени гласник Града Бијељина

• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.

05. март 2013.

X ОБЈАВЉИВАЊЕ

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

• 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.

Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок ће
се рачунати од дана објављивања у дневним новинама
„ПРЕСС“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

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)
и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење
о држављанству (не старије од шест мјесеци), личну
карту, извод из матичне књиге рођених, диплому, изјаву
о испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.
Конкурса и изјаву о непостојању сукоба интереса.
Увјерење да канидат није осуђиван – кандидати који су
рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити
увјерење. За канидате рођене у Републици Српској, а који
уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем код надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија
за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-26/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
10. а у вези са чланом 4. Одлуке о утврђивању критерија
за избор и именовања органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/03) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
4. сједници одржаној дана 1. марта 2013. године, расписала
је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
У Управни одбор се именују 3 (три) члана.

II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор утврђује пословну политику,
доноси Статут, усваја извјештаје о пословању и годишњи
обрачун; одлучјује о кориштењу средстава у складу са
законом; доноси пословник о раду и обавља друге послове
који су утврђени законом, Статутом и Одлуком о оснивању.

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.

III М А Н Д А Т

Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:

Актом о именовању чланови Управног одбора не
заснивају радни однос.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.

Чланови Управног се именују на период од 4 (четири)
године.
IV С Т А Т У С

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,

05. март 2013.

Службени гласник Града Бијељина
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• 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.

X

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок ће
се рачунати од дана објављивања у дневним новинама
„ПРЕСС“.

• 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)
и Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) .
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-27/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
10. а у вези са чланом 4. Одлуке о утврђивању критерија
за избор и именовања органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина општине („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/03) и члана 35. Статута
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Града Бијељина на својој
5. сједници одржаној 1. марта 2013. године, расписала је

VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној
копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о држављанству
(не старије од шест мјесеци), личну карту, извод из матичне
књиге рођених, диплому, изјаву о испуњавању општих
услова из тачке V алинеја 3. и 4. Конкурса и изјаву о
непостојању сукоба интереса.
Увјерење да канидат није осуђиван – кандидати који су
рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити
увјерење. За канидате рођене у Републици Српској, а који
уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем код надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија
за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
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“.

ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 5 (пет) чланова из реда оснивача.

II

ОПИС ПОСЛОВА

Управни одбор утврђује пословну политику
установе; доноси Статут, усваја извјештаје о пословању
и годишњи обрачун; одлучјује о кориштењу средстава у
складу са законом; доноси пословник о раду и обавља друге
послове који су утврђени законом и Статутом.
III

МАНДАТ

Чланови Управног одбора из тачке II именују се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању чланови Управног одбора не
заснивају радни однос. Чланови Управног одбора остварују
право на накнаду у складу са Одлуком о накнадама за
рад чланова управних и надзорних одбора у државним
предузећима од локалног интереса (“Службени гласник
општине Бијељина “, број: 3/96 и 2/98 ).
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
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• 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.

05. март 2013.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Конкурс ће бити објављен у дневним новинама
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и
„Службеном гласнику Града Бијељина“.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
• висока (VII степен) или виша ( VI степен),
• 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)
и Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) .
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној
копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о држављанству
(не старије од шест мјесеци), личну карту, извод из матичне
књиге рођених, изјаву о испуњавању општих услова из
тачке V алинеја 3. и 4., диплому.
Увјерење да канидат није осуђиван – кандидати који су
рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити
увјерење. За канидате рођене у Републици Српској, а који
уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем код надлежног Центра јавне безбједности.
Увјерење о општој здравственој способности доставиће
кандидат 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
објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.

Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок
ће се рачунати од дана објављивања у дневним новинама
„ПРЕСС“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-38/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. године

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), а
у вези са чланом 63. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 119/08 ) и члана 10. а у вези са члана 3. и 4. Одлуке о
утврђивању критерија за избор и именовања органа у јавним
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина
општине ( „Службени гласник општине Бијељина“, број:
5/03) и члана 35. Статута општине Бијељина ( „Службени
гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06),
Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној 1.
марта 2013. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА

I

ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
У Управни одбор се именује 1 ( један ) члан, представник
Савјета родитеља установе.

II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор доноси статут и друге опште
акте, одлучује о пословању, разматра и усваја извјештај
о пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада
и финансијски план, одлучује о коришћењу средстава у
складу са законом, доноси пословник о раду и обавља и
друге послове који су предвиђени законом, стаутом и актом
о оснивању Установе.
III М А Н Д А Т

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на
адресу:

Члан Управног одбора из тачке II именује се до истека
мандата осталих чланова Управног одбора

05. март 2013.
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IV С Т А Т У С
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 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

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
• висока (VII степен) или виша (VI степен),
• познавање проблематике у дјелатности којом се бави
правни субјект,
• познавање садржаја и начина рада органа управљања,
• доказани резултати рада на ранијим пословима.

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама
„ПРЕСС“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и
„Службеном гласнику Града Бијељина“.
Ако конкурс не буде истовремено објављен, рок ће
се рачунати од дана објављивања у дневним новинама
„ПРЕСС“.

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
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) и
Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ).
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној
копији:
биографију о кретању у служби, Увјерење о држављанству
(не старије од шест мјесеци), личну карту, извод из матичне
књиге рођених, изјаву о испуњавању општих услова из
тачке VI алинеја 3. и 4., диплому.
Увјерење да канидат није осуђиван – кандидати који су
рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити
увјерење. За канидате рођене у Републици Српској, а који
уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем код надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија
за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавијештени.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: 01-111-32/13
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган
Ђурђевић, с.р.
Датум, 1. март 2013. 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 члана 4 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СЗП-09/13
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, шифра:
ШИФРА: СЗП-09/13
II
За потребе Службе заједничких послова вршиће се јавна
набавка услуга:
Интервентно и превентивно одржавањеинформационог
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система за наплату комуналне накнаде током 2013.године
III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
средстава
за
реализацију
јавне
набавке
је
7.000,00 КМ. Средства у износу од 5.250,00 КМ се обезбјеђују
из буџета за 2013.годину и 1.750,00 КМ из буџета за 2014.
годину са буџетске ставке: ‘’Остали непоменути расходи’’
економски код 419700; потрошачка јединица 0005240.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачки
поступак без објављивања обавјештења о набавци са Д.О.О.
‘’ГИС СОФТ’’ Брчко.
V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
VI
Предвиђени рок за реализацију услуга је годину
дана од дана потисивања овог Уговора.
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 град Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-35/13
Бијељина
Датум: 1. март 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

05. март 2013.

Града Бијељина током 2013.године ”, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО Радио и телевизија „Слобомир“ Бијељина
2. ДОО „Astra media“-ТВ Арена, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да ниједна од примљених понуда није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога
што листови понуде нису увезани у једну фасциклу
чврстим повезом или сложени у једну фасциклу, увезани
јемствеником који је овјерен печатом (тачка 4.2. тендерске
документације).
III
Поступак се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став
1 тачка б) подтачка 2) Закона о јавним набавкама БиХ, јер
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у
року од пет дана од дана пријемa исте.
Приговор се подноси писмено, а може се изјавити
и на записник код овог органа.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-20/13
Бијељина,
Датум: 1. март 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ССГ-01/13

На основу члана 43. става 1. алинеје 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 52. Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста у
Административној служби Града Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 26/08, 3/09, 4/09, 17/09,
19/09, 22/09, 32/09, 2/10, 18/10, 25/10, 14/12 и „Службени
гласник Града Бијељина“, број: 16/12, 17/12, 20/12 и 22/12)
и члана 3. Упутства о провођењу поступка редовне
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 14/09), Градоначелник
Града Бијељина, дана 05.03.2013. године, д о н о с и

I
У поступку јавне набавке услуга путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци:
„Телевизијско снимање и преношење сједница Скупштине

ОДЛУКУ
о провођењу поступка редовне анализе организације
и систематизације радних мјеста у Административној
служби Града Бијељина

На основу члана 14 .Закона о Граду Бијељина
(‘’Сл.гласник РС’’, број:70/12),члана 72. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 и 42/05), члана
38. Закона о јавним набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број:
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана
41. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07, 13/11,1/13),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :

05. март 2013.
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I
Овом Одлуком покреће се поступак за процјену
интерне организације Административне службе Града
Бијељина.
Поступак процјене врши се за поједине
организационе јединице Административне службе
Града Бијељина које су поднијеле приједлоге у погледу
преиспитивања адекватности систематизације послова и
радних мјеста у тим организационим јединицама.
II
Поступак процјене интерне организације у
Административној служби Града Бијељина, вршиће Радно
тијело за анализу организације и систематизације радних
мјеста, у складу са Упутством о провођењу поступка редовне
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина, именовано
рјешењем Градоначелника Града Бијељина.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1- 284/13
Бијељина,
Датум: 05.03.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. и члана
5. Упутства о провођењу поступка редовне анализе
организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 14/09), а у складу са
чланом 52. Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у Административној служби Града Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 26/08),
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радног тијела за провођење поступка редовне
анализеорганизације и систематизације радних мјеста у
Административној служби Града Бијељина
I
У Радно тијело за провођење поступка редовне
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби Града Бијељина именују се:
1.Драган Вујић, савјетник Градоначелника Града Бијељина,
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2.Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду,
3.Начелник Одјељења за просторно уређење,
4.Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине,
5.Начелник Одјељења за финансије,
6.Начелник Одјељења за друштвене дјелатности,
7.Начелник Одјељења за инспекцијске послове,
8.Начелник Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,
9.Начелник Одјељења за општу управу,
10.Секретар Скупштине Града Бијељина,
11.Руководилац Службе заједничких послова,
12.Предсједник Градске Комисије за комасацију,
13.Руководилац Службе за јавне набавке, инвестиције и
надзор,
14.Начелник Комуналне полиције,
15.Шеф Одсјека за информационе технологије,
16.Шеф Одсјека за послове мјесних заједница,
II
Радно тијело има задатак да спроводи поступак
редовне анализе организације и систематизације радних
мјеста у Административној служби Града Бијељина у
складу са Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста у Административној служби Града
Бијељина и Упутством о провођењу поступка редовне
анализе организације и систематизације радних мјеста у
Административној служби општине Бијељина.
III
Овим Рјешењем стављају се ван снаге претходна
Рјешења о именовању Радног тијела за провођење поступка
редовне анализе организације и систематизације радних
мјеста у Административној служби општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина” број 14/09 и 17/11).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-3/13
Бијељина,
Датум: 04.03.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ) и члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и
6/05) Градоначелник Града Бијељина, дана 4. марта 2013.
године д о н и о ј е :
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ
ДОСАДАШЊЕГ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА И
НОВОИМЕНОВАНОГ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Комисија за спровођење поступка
примопредаје дужности између досадашњег Начелника
Одјељења и новоименованог Начелника Одјељења за
инспекцијске послове у Административној служби Града
Бијељина, у следећем саставу:
1.
2.
3.

05. март 2013.

и новоименованог Начелника Комуналне полиције у
Административној служби Града Бијељина, у следећем
саставу:
1. Боро Новаковић,
2. Дејан Благојевић,
3. Боса Бојичић.
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак
примопредаје дужности између дасадашњег Начелника и
новоименованог Начелника Комуналне полиције и о томе
сачини Записник који је дужна доставити Градоначелнику,
најкасније до 7. марта 2013. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Драган Јовановић,
Драган Јовић,
Зоран Перић.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак
примопредаје дужности између дасадашњег Начелника
Одјељења и новоименованог Начелника Одјељења за
инспекцијске послове и о томе сачини Записник који је
дужна доставити Градоначелнику, најкасније до 7. марта
2013. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-277/13
Бијељина
Датум, 4. март 2013.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ) и члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и
6/05 ) Градоначелник Града Бијељина, дана 4. марта 2013.
године д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ
ДОСАДАШЊЕГ НАЧЕЛНИКА И НОВОИМЕНОВАНОГ
НАЧЕЛНИКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Комисија за спровођење поступка
примопредаје дужности између досадашњег Начелника

Број: 02-014-1-279/13
Бијељина
Датум, 4. март 2013.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04,
42/05 и 118/05 ) и члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и
6/05 ) Градоначелник Града Бијељина, дана 4. марта 2013.
године д о н и о ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ПРИМОПРЕДАЈЕ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ
ДОСАДАШЊЕГ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА И
НОВОИМЕНОВАНОГ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Комисија за спровођење поступка
примопредаје дужности између досадашњег Начелника
Одјељења и новоименованог Начелника Одјељења за
просторно уређење у Административној служби Града
Бијељина, у следећем саставу:
1.
2.
3.

Бојана Вујовић,
Драгана Павловић,
Марија Савић.

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак
примопредаје дужности између дасадашњег Начелника

05. март 2013.

Службени гласник Града Бијељина

Одјељења и новоименованог Начелника Одјељења за
просторно уређење и о томе сачини Записник који је дужна
доставити Градоначелнику, најкасније до 7. марта 2013.
године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-278/13
Бијељина
Датум, 4. март 2013.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43., а у вези са члановима 60.,
147. став 2. и 151. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 51. Статута општине Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05
и 6/06), Градоначелник Града Бијељина дана 04.03.2013.
године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАСТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
РАЗРЈЕШАВА СЕ дужности В.Д. начелника
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине у Административној служби Града
Бијељина.
- ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ – на лични захтјев, због
тога што се именовани налази паралелно на три значајне
функције и тиме не може квалитетно да обавља све ове
послове због временског ограничења.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-111-59/13
Бијељина,
Датум, 4. март 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 5 - Страна 45

Број 5 - Страна 46

Службени гласник Града Бијељина

05. март 2013.
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Службени гласник Града Бијељина
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