
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 16. март 2015. године  БРОЈ 5 / 2015

 На основу члана 22. став 1. тачка а) подтачка 2. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), 
члана 30. став 1. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка и) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, брoj: 8/13 
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 31. сједници 
одржаној дана 12. марта 2015. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ
НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 

I
 Овом Одлуком усваја се Процјена угрожености 
Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће.

II
 Саставни дио ове Одлуке је Процјена угрожености 
Града Бијељина од елементарне непогоде и друге несреће.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-15/15  
Бијељина,   
Датум, 12. март  2015. године

 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона о 
локалној самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 23. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13), а у вези са чланом 5. Правилника 
о начину израде, садржају и формирању докумената 
просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 69/13), члана 38. став (2) тачка е) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељинa”, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 31. сједници одржаној дана 12. 
марта 2015. године,  донијела је 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

“КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ” У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Усваја се Измјена регулационог плана „Кнез Иво од 
Семберије“ у Бијељини.

Члан 2.
 Измјена регулационог плана „Кнез Иво од 
Семберије“ у Бијељини садржи текстуални и графички 
дио.
 I) Текстуални дио Измјене регулационог плана 
„Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини састоји се од сљедећих 
поглавља:
 a. Уводни дио;
 b. Стање организације, уређења и коришћења 
простора;
 c. Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора;
 d. План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора;
 e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.

 II) Графички дио измјене плана састоји се од 
сљедећих графичких прилога: 
 1. Копија катастарског плана са карактеристикама 
физичке структуре Р=1:1000; 
 2. Извод из ревизије и измјене урбанистичког 
плана Града Бијељине-план намјене површина Р=1:2000; 
 3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког 
плана Града Бијељине-границе регулационих планова 
Р=1:2000; 
 4. Извод из важећег регулационог плана “Кнез Иво 
од Семберије” - план просторне организације Р=1:1000; 
 5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2000;
 6. План просторне организације и вањско уређење 
Р=1:1000;
 7. Подела по блоковима Р=1:1000;
 8. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
 9. План парцелације Р=1:1000;
 10. План регулационих и грађевинских линија 
Р=1:1000; 
 11. Синхрон план (електро и ТТ инфраструктура, 
топлификација и гасификација) Р=1:1000; 
12. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000.

Члан 3.
 Носилац израде Измјене регулационог плана је 
било ј.п. “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. 
Бијељина, и исти су план израдили јануара 2015. године.

Члан 4.
 О провођењу ове Одлуке стараће се надлежни 
орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
просторног уређења - Одељење за просторно уређење 
Градске управе Града Бијељина. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-16/15            
Бијељина,                              
Датум, 12. март 2015. године                           

 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона о 
локалној самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 23. и 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 40/13), а у вези са чланом 5. Правилника 
о начину израде, садржају и формирању докумената 
просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“, 
брoj: 69/13), члана 38. став (2) тачка е) Статута Града Бијељине 
(“Службени гласник Града Бијељинa”, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 31. сједници одржаној дана 12. 
марта 2015. године,   донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

 “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3” У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Усваја се Измјена регулационог плана „Индустријска 
зона 3“ у Бијељини.

Члан 2.
 Измјена регулационог плана „Индустријска зона 3“ 
у Бијељини садржи текстуални и графички дио.
 I) Текстуални дио измјене регулационог плана 
„Индустријска зона 3“ у Бијељини састоји се од сљедећих 
поглавља:
 a. Уводни дио;
 b. Стање организације, уређења и коришћења 
простора;
 c. Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора;
 d. План организације, уређења и коришћења 
простора-пројекција изградње и уређења простора;
 e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.

 II) Графички дио измјене плана састоји се од 
сљедећих графичких прилога:
 1. Копија катастарског плана Р=1:1000; 
 2. Извод из ревизије и измене урбанистичког плана 
Града Бијељине - план намене површина Р=1:1000; 
 3. Извод из ревизије и измене урбанистичког плана 
града Бијељине - границе регулационих планова Р=1:1000; 
 4. Извод из важећег регулационог плана 
“Индустријска зона 3”, план просторне организације 
Р=1:1000; 
 5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:1000;
 6. План просторне организације Р=1:1000;
 7. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
 8. План парцелације Р=1:1000;
 9. План регулационих и грађевинских линија 
Р=1:1000; 

 10. Синхрон план-водовод, електроенергетска и ТК 
инфраструктура Р=1:1000; 
11. План заштите животне средине Р=1:1000.

Члан 3.
 Носилац израде Измјене регулационог плана је 
било ј.п. “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. 
Бијељина, и исти су приједлог плана израдили јануара 2015. 
године.

Члан 4.
 О провођењу ове Одлуке стараће се надлежни 
орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове 
просторног уређења - Одјељење за просторно уређење 
Градске управе Града Бијељине. 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-17/15 
Бијељина,                    
Датум, 12. март  2015. године                                                                          

 На основу члана 2. и 4. Закона о утврђивању  и  
преносу  права  располагања  имовином на јединице локалне 
самоуправе (“Службени гласник Републике  Српске”, 
број: 70/06), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка ј) 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 31. сједници 
одржаној дана 12. марта 2015. године,  донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРЕНОСУ ПРАВА  КОРИШТЕЊА, ТРАЈНОГ 

ПРАВА КОРИШТЕЊА И ПРАВА СВОЈИНЕ НА ГРАД 
БИЈЕЉИНА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ОЗНАЧЕНИМ 

КАО К.Ч. БРОЈ 3661/1 У  К.О. БИЈЕЉИНА 2

Члан 1.
 Преноси се право  кориштења, трајно право 
кориштења на земљишту и право својине на објекту са 
Музеја Семберије Бијељина на Град Бијељина, који је 
оснивач Музеја Семберије Бијељина,  на  непокретностима 
означеним као:

 - к.ч. број 3661/1, зв. ‘’Ул. Карађорђева’’, у нарави 
зграда културно-умјетничког информисања површине 395 
м2 и земљиште уз зграду културе и умјетности површине 
186 м2, што чини укупну површину од 581 м2, уписана у 
листу непокретности број 780 к.о. Бијељина 2 у којем је као 
корисник уписан  Музеј Семберије Бијељина са дијелом 1/1, 
а што одговара парцели означеној као к.ч. број 3661/1, зв. 
‘’Ул. Карађорђева’’, у нарави зграда културно-умјетничког 
информисања површине 395 м2 и земљиште уз зграду 
културе и умјетности површине 186 м2, што чини укупну 
површину од 581 м2, уписана у з.к. улошку број 757 к.о. 
Бијељина 2 у којем је општина Бијељина уписана са правом 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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располагања са дијелом 1/1, и Музеј Семберије Бијељина са 
трајним правом кориштења са дијелом 1/1, и к.ч. број 3661/1 
Е1, у нарави зграда културно-умјетничког информисања 
површине 395 м2 уписана у з.к. улошку број 11671 к.о. 
Бијељина 2 у којем је Музеј Семберије Бијељина уписана са 
правом својине са дијелом 1/1.

Члан 2.
 Право својине на објекту, трајно право кориштења 
на земљишту и  право  кориштења из члана 1. ове Одлуке  
преноси се без накнаде.

Члан 3.
 У  Земљишнокњижној  канцеларији  у  Бијељини, 
на некретнинама из члана 1. ове Одлуке, извршиће се упис 
права  својине и трајног права кориштења у корист Града 
Бијељина, са дијелом 1/1.

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

Члан 4.
 Град Бијељина се обавезује да ће предметне 
непокретности посебном одлуком прогласити добром од 
општег интереса за Град Бијељина, које ће се истом одлуком 
дати на управљање Музеју Семберије Бијељина. 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-18/15   
Бијељина,                 
Датум, 12. март 2015. године                                                             

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2) 
тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13) и члана 7. Одлуке о поступку 
давања у закуп станова на којима не постоји станараско 
право, а право располагања има Град Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 21/14), Скупштина Града 
Бијељина на 31. сједници одржаној дана 12. марта 2015. 
године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ ЈУ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА СТАМБЕНОГ 

ПРОСТОРА У К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељује се ЈУ Центар за социјални 
рад Бијељина на кориштење, ради стамбеног збрињавања 
социјално угрожених лица, једнособан стан у улици Николе 
Тесле број 18/1 у Бијељини, означен као:

- к.ч. број 2439/0 Е 17, у нарави једнособан стан, површине 
28 м2, уписан у з.к. уложак број 12916 к.о. Бијељина 1, у 
ком је СШЦ Радна заједница Бијељина уписана са правом 
располагања са дијелом 1/1, а што одговара некретнинама 
означеним као к.ч. број 2439, зв. ‘’Блед’’, у нарави стамбено-
пословна зграда површине 1018 м2, уписана у листу 
непокретности број 6047 к.о. Бијељина 1, у ком је у А1 листу, 
у подулошку број 17, уписан једнособан стан, површине 28 
м2, ознаке ПР, у ком је СШЦ Радна заједнница Бијељина 
уписана као носилац права на посебном дијелу зграде са 
дијелом 1/1. 

 Град Бијељина је носилац права располагања на 
стану у државној својини из члана 1. став 1. ове Одлуке, који 
се налази у улици Николе Тесле број 18/1 у Бијељини, а на 
основу правоснажног рјешења Министарства за избјеглице 
и расељена лица Републике Српске број 18.03-3-4-АЛ-
1314/11 од 28.05.2013. године.  
 
 Стан се даје на кориштење на период од 5 (пет) 
година, без накнаде.

Члан 2.
 ЈУ Центар за социјални рад Бијељина се обавезује 
да надлежном одјељењу  Града Бијељина, подноси извјештај 
о смјештају социјално угрожених лица у  предметни стан.

Члан  3.
 ЈУ Центар за социјални рад Бијељина се обавезује 
да непокретност дату на  кориштење, користи у складу са 
Законом.

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

Број: 01-022-19/15    
Бијељина,                       
Датум,  12. март 2015. године                                              

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 
(2) тачка ј) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града 
Бијељина на 31. сједници одржаној дана 12. марта 2015. 
године,  донијела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РУШЕЊУ 

ОБЈЕКАТА – ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЈУ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА СА ДНЕВНИМ 
ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Члан 1.
 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ 
Центар за социјални рад Бијељина број 01-014.10-10/15 од 
02. 03. 2015. године којом се одобрава рушење објеката ЈУ 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Центар за социјални рад Бијељина у улици Потпоручника 
Смајића број 18, означених као:
 - к.ч. број 4319/0 Е1, у нарави пословна зграда 
у ванпривреди, површине 194 м2, пословна зграда у 
ванпривреди, површине 214 м2 и пословна зграда у 
ванпривреди, површине 70 м2, што чини укупну површину 
од 478 м2, к.ч. број 4320/0 Е1,  у нарави стамбена зграда, 
површине 72 м2 и двособан стан, површине 48 м2, што чини 
укупну површину од 120 м2, и к.ч. број 4321/0 Е1, у нарави 
стамбена зграда површине 58 м2, све уписане у з.к. уложак 
број 6195 к.о. Бијељина 2, у ком је ЈУ Центар за социјални 
рад Бијељина уписана са правом располагања са дијелом 
1/1, а који објекти се налазе на парцелама означеним као 
к.ч. број 4319/0, у нарави пословна зграда у ванпривреди, 
површине 194 м2, пословна зграда у ванпривреди, површине 
214 м2, пословна зграда у ванпривреди, површине 70 м2 и 
двориште површине 264 м2, што чини укупну површину од 
742 м2, к.ч. број 4320/0,  у нарави стамбена зграда, површине 
72 м2 и двориште површине 300 м2, што чини укупну 
површину од 372 м2, и к.ч. број 4321/0, у нарави стамбена 
зграда површине 58 м2, све уписане у матични з.к. уложак 
број 758 к.о. Бијељина 2, у ком је уписано право располагања 
у корист Скупштине општине са дијелом 1/1 и трајно право 
кориштења у корист ЈУ Центар за социјални рад Бијељина 
са дијелом 1/1, а што одговара некретнинама означеним 
као к.ч. број 4319, у нарави пословна зграда у ванпривреди, 
површине 194 м2, пословна зграда у ванпривреди, површине 
214 м2, пословна зграда у ванпривреди, површине 70 м2 и 
двориште површине 264 м2, што чини укупну површину од 
742 м2, к.ч. број 4320,  у нарави стамбена зграда, површине 
72 м2 и двориште површине 300 м2, што чини укупну 
површину од 372 м2, и к.ч. број 4321, у нарави стамбена 
зграда површине 58 м2, уписаним у листу непокретности 
број 781 к.о. Бијељина 2, у ком је у А1 листу, у подулошку број 
1, на парцели означеној као к.ч. број 4319 уписана пословна 
зграда у ванпривреди, површине 194 м2, ознаке ПР, пословна 
зграда у ванпривреди, површине 214 м2, ознаке ПР и 
пословна зграда у ванпривреди, површине 70 м2, ознаке ПР, 
што чини укупну површину од 478 м2, на парцели означеној 
као к.ч. број 4320 уписана стамбена зграда, површине 72 м2, 
ознаке ПР и двособан стан, површине 48 м2, ознаке ПР, што 
чини укупну површину од 120 м2, и на парцели означеној 
као к.ч. број 4321 уписана стамбена зграда површине 58 
м2, ознаке ПР, у ком је као корисник уписана ЈУ Центар 
за социјални рад Бијељина са дијелом 1/1, ради изградње 
објекта социјалне заштите – Центар за социјални рад са 
Дневним центром за дјецу са псоебним потребама.   

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-20/15
Бијељина,         
Датум, 12. март 2015. године

 На основу  члана 3. став 1. Закона о гробљима 
и погребној дјелатности Републике Српске  (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 31/13), члана 30. став 1. 

алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13) и члана 6. став 
2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ‘’Градско 
гробље’’ д.о.о. Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 19/14), Скупштина Града Бијељина на 31. сједници 
одржаној дана 12. марта 2015. године,   донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ЈКП ‘’ГРАДСКО 

ГРОБЉЕ’’ Д.О.О. БИЈЕЉИНА НА УПРАВЉАЊЕ, 
КОРИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА, 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о давању ЈКП ‘’Градско гробље’’ д.о.о. 
Бијељина на управљање, кориштење и одржавање земљишта, 
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре 
власништво Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 02/15), члан 1. став 1. тачка 1. подтачка 1. Ц) 
мијења се и гласи: 

 ‘’Наплаћени приходи А.Д. ‘’Комуналац’’ Бијељина 
по основу управљања и одржавања гробља од момента 
потписивања споразума између А.Д. ‘’Комуналац’’ Бијељина 
и ЈКП  ‘’Градско гробље’’ д.о.о. Бијељина’’.

Члан 2.
 Члан 1. став 1. тачка 2. подтачка 2.Б) мијења се и 
гласи:
 ‘’Наплаћени приходи А.Д. ‘’Комуналац’’ Бијељина 
по основу управљања и одржавања гробља од момента 
потписивања споразума између А.Д. ‘’Комуналац’’ Бијељина 
и ЈКП ‘’Градско гробље’’ д.о.о. Бијељина’’.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-21/15       
Бијељина,                            
Датум, 12. март 2015. године                                       

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  и члана 38. став 
(2) тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 08/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 
31. сједници одржаној дана 12. марта 2015. године, донијела је

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

ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У 
ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Одлуци о утврђивању висине закупнине за 
пословне просторе у власништву Града Бијељина („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 37/08, 8/09, 5/10) и 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13 и 16/13) 
послије члана 3б. додаје се нови члан 3ц. који гласи:

 “Члан 3 ц.

 За пословне просторе за које је потребна адаптација 
да би се привели намјени,  према процјени ЈП „Дирекција 
за изградњу и развоја града“, утврђени износ би се закупцу  
признао путем закупнине што би се регулисало  у Уговору о 
закупу пословног простора.“

II
 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 
30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о утврђивању 
висине закупнине за пословне просторе у власништву Града 
Бијељина.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-22/15  
Бијељина,
Датум: 12. март 2015. године                                                

 На основу члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 2. и 7. 
Закона о комуналним таксама (‘’Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 4/12) и члана 38. став (2), тачка з) Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 31. сједници одржаној 
дана 12. марта 2015. године,  донијела је

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

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама (‘’Службени 
гласник општине Бијељина’’, број: 6/12 и ‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 13/13, 27/13 и 5/14), у 
Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју Града 
Бијељина, у Тарифном броју 1. у тачки а), б) ,в), г), д), з), л), 
и), н) и њ) на крају тачке додаје се ‘’напомена’’  која гласи:
          
 ‘’НАПОМЕНА:
 Комунална такса утврђује се сразмјерно времену 
коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у 
једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.’’ 

Члан 2.
 У Тарифном броју 1. у тачки ж), и), ј), љ), м) и о), на 
крају тачке додаје се ‘’напомена’’ која гласи:
        
 ‘’НАПОМЕНА:
 Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења 
којим се утврђује таксена обавеза у укупном износу за 
одобрени период.’’ 

Члан 3.
  У Тарифном броју 1. у тачки ђ) и е), на крају тачке 
додаје се ‘’напомена’’ која гласи:
        
 ‘’НАПОМЕНА:
 Комунална такса плаћа се унапријед за период 
утврђен рјешењем, у року од 15 дана од дана пријема 
рјешења.’’
      

Члан 4.
 У Тарифном броју 1, у тачки к) став 1. мијења се и 
гласи:
           
 ‘’1. За постављање и кориштење рекламних медија 
на јавној површини, комунална такса за рекламирање 
сопствених производа, услуга и дјелатности утврђује се на 
годишњем нивоу, по м2 рекламне површине сразмјерно 
површини сваке рекламне стране, како слиједи:

 -до 1м2
једнострани------------------------    60 КМ
двострани--------------------------   126 КМ
 -од 1м2 до 2м2
једнострани------------------------   120 КМ
двострани--------------------------   180 КМ
 -од 2м2 до 4м2
једнострани------------------------   360 КМ
двострани--------------------------   504 КМ
 -од 4м2 до 8м2
једнострани------------------------   450 КМ
двострани--------------------------   636 КМ
 -од 8м2 до 15м2
једнострани------------------------   900 КМ
двострани--------------------------  1080 КМ
 -од 15м2 до 30м2
једнострани------------------------  1350 КМ
двострани--------------------------  1620 КМ
 -од 30м2 до 50м2
једнострани------------------------  2025 КМ
двострани--------------------------  2430 КМ
 -преко 50м2  
једнострани-----------------------   3036 КМ
двострани--------------------------  3645 КМ
      
 У тачки к) овог тарифног броја, послије става 2, 
додаје се нови ст. 3. и 4. који гласе:

 ‘’3. За постављање рекламе на другим површинама 
- на површинама у приватном власништву, комунална 
такса умањује се за 50% од прописане комуналне таксе за 
јавну површину.
 4. Комунална такса из тачке к) овог тарифног 
броја, утврђује се рјешењем Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине Градске 
управе Града Бијељина сразмјерно времену коришћења 
површине за постављање рекламе, а плаћа се унапријед 
за период утврђен рјешењем, у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења.’’

Члан 5.
 У Тарифном броју 2, у тачки а), на крају тачке 
додаје се ‘’напомена’’ која гласи:
        

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 ‘’НАПОМЕНА:
 Комунална такса се утврђује рјешењем Одјељења за 
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе Града Бијељина и плаћа се унапријед 
тромјесечно.’’
     
 Тачке  б),  в),  г),  д),  ђ),  е)  и  ж), овог тарифног броја 
бришу се.

Члан 6.
 У Тарифном броју 2, послије тачке ј) у напомени 
додаје се тачка 3. која гласи:
         
 ‘’Комунална такса из тачке з), и) и ј) утврђује се 
рјешењем Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина,а 
плаћа се у року од 15 дана од дана пријема рјешења.’’

Члан 7.
 У Тарифном броју 3, додаје се нови став 2. који 
гласи:
           
 ‘’Комунална такса утврђује се рјешењем за тражени 
период уз приложен доказ да је за тражени период унапријед 
плаћена такса.’’

Члан 8.
 Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 
30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о комуналним 
таксама.
             

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’. 
       
 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-23/15
Бијељина,                          
Датум, 12. март 2015. године 

 На основу члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 63. став 2. и став 7. 
Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 89/13) и члана 38. став (2), тачка з) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
08/13, 27/13), Скупштина Града Бијељина на 31. сједници 
одржаној дана 12. марта 2015. године,  донијела је

О Д Л У К У
О РЕГУЛИСАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.
 Овом  одлуком  утврђује  се  висина  и  начин  
плаћања  накнада  прописаних чланом 63. став 2. тачке в), 
д), ђ), е) и ж) Закона о јавним путевима.

Члан 2.
 Уплата накнада, из ове одлуке, врши се на жиро – 

рачун Града Бијељина, по унапријед издатом упутству и то у 
року од 15 дана од дана пријема одобрења.

Члан 3.
 1) Накнада за ванредни превоз за теретна возила која 
врше доставу робе на подручју града, плаћа се за период од 6 
мјесеци у износу од:
 - до 3,5 тона укупне носивости ..................... 40,00 КМ
 - до 6 тона укупне носивости ....................... 60,00 КМ
 - до 15 тона укупне носивости ...................... 80,00 КМ
 - изнад 15 тона укупне носивости ............. 100,00 КМ

 2) За давање сагласности за локацију, изградњу 
прикључака и уређење колског прилаза, на локалном, 
некатегорисаном путу и улици у насељу: 
 - за физичка лица, СТР, СЗР и СУР ............ 50,00КМ
 - за правна лица (привремени објекти, стамбено-
пословни објекти, изградња пољопривредних објеката) ...........
........................................................................................ 250,00 КМ

 3) За давање сагласности за полагање 
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, 
ПТТ, електро-инсталација) кроз труп пута и путне објекте:
 - са прекопом трупа локалног или некатегорисаног 
пута ................................................................................... 300,00КМ
 - са прекопом трупа градске улице ............. 400,00КМ
 - са подбушивањем трупа локалног или 
некатегорисаног пута ...................................................... 50,00КМ
 - са подбушивањем трупа градске улице .... 100,00КМ
 - разни прикључци за стамбене објекте ....... 50,00КМ
 - разни прикључци за пословне објекте ..... 100,00КМ
 
 4) За давање сагласности за коришћење каналица, које 
су постављене у поступку изградње канализационог система, 
за прикључење инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 
ПТТ, електро и др. инсталације) .........................................................
.............................................. 50,00 КМ/м1

 5) За давање сагласности за прелазак далековода 
изнад локалног и некатегорисаног пута ................. 100,00 КМ

 6) За давање сагласности за полагање 
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, 
ПТТ, електро-инсталација) паралелно са осовином пута на 
подручју града (катастарске општине Бијељина 1, Бијељина 2 
и Бијељина Село):
 - у асфалтном дијелу коловоза по м1 ............ 7,00 КМ
 - у банкини и макадамском дијелу коловоза по м1 .......
........................................................................................... 1,00 КМ
 - у путном појасу по м1 .................................... 0,50 КМ 
 - у тротоару са бехатон коцкама по м1 ......... 3,00 КМ

 7) За давање сагласности за полагање 
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, 
ПТТ, електроинсталација) паралелно са осовином пута на 
подручју сеоских мјесних заједница:
 - у асфалтном дијелу коловоза по м1 ............ 3,00 КМ
 - у банкини и макадамском дијелу коловоза по м1 .......
............................................................................................ 0,50 КМ

Члан 4.
 Накнада, из члана 3. тачаке 3), 6) и 7) се не плаћа се 
у случају изградње водоводног прикључка на породични 
стамбени објекат.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 5.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’. 

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-24/15
Бијељина, 
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона 
о  локалној   самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. став 2. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласнк Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члан 38. став (2) тачка б) Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 31. сједници, 
одржаној  дана 12. марта 2015. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 
оснивању Аграрног фонда општине Бијељина са одредбама 
позитивних прописа.
 Аграрни фонд Града Бијељина (у даљем  тексту: Фонд) 
је правни сљедник Аграрног фонда општине Бијељина и ступа 
у сва права и преузима обавезе Аграрног фонда општине 
Бијељина.
 Аграрни фонд општине Бијељина основан је Одлуком 
Скупштине општине Бијељина и уписана је у судски регистар 
код Основног суда у Бијељини Рјешење број: 080-0-РЕГ-08-
000361 (1-6447 број регистарског улошка регистрационог суда) 
од 10.06.2008. године.

 II ПРАВНИ СТАТУС

Члан 2.
 У правном промету са трећим лицима Фонд иступа у 
своје име и за свој рачун, самостално и без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима 
Фонд одговара цјелокупном својом имовином.
За обавезе Фонда Оснивач одговара до висине својих средстава 
које је усмјерио из буџета за пословање Фонда.

 III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ФОНДА

Члан 3.
 Фонд ће пословати под називом „Аграрни фонд Града 
Бијељина“. 
 Сједиште Фонда је у Бијељини, у улици Милоша 
Обилића бр.51 А.

 IV  ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 4.
 Фонд обавља сљедеће дјелатности:
 64.20 - Дјелатност финансијских холдинг друштава,
 64.30 - Трустови,фондови и слични финансијски 

субјекти,
 64.99 - Остале финансијске услужне дјелатности 
осим осигурања и пензионих              Фондова, д.н., 
 84.13 - Регулисање и допринос успјешном пословању 
привреде,
 82.99 - остале пословне помоћне дјелатности, д.н.

Члан 5.
 Фонд у обављању регистрованих дјелатности 
усмјерава своје активности на остваривање сљедећих 
циљева и задатака:
 - организовање, развој и унапређење пољопривреде 
на подручју Града Бијељина,
 - рурални развој на подручју Града Бијељина,
 - прикупљање, распоређивање и усмјеравање 
средства,
 - подстицање, помоћ и повезивање разних 
облика производне сарадње између лица која се баве 
пољопривредом.

 V СРЕДСТВА ЗА РАД ФОНДА

Члан 6.
 Средства за рад Фонда обезбјеђује Оснивач у 
буџету.
 Средства за рад Фонда обезбјеђују се поред буџета 
Оснивача и из буџета Републике Српске, приступних 
фондова Европске уније, донација, спонзорства домаћих и 
страних правних и физичких лица, прихода које оствари 
обављањем послова из своје надлежности и других извора 
у складу са законом.

Члан 7.
 Средства Фонда за буџетску годину распоређују се:
 - за развој и унапређење пољопривредне 
производње и рурални развој,
 - на основу Програма и Правилника Фонда 
усвојеног од стране Оснивача,
 - на средства за финансирање,функционисања 
Фонда.

 VI ОРГАНИ ФОНДА

Члан 8.

 Органи фонда су: Управни одбор и директор.
 УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА 

Члан 9.
 Управни одбор Фонда има предсједника и два 
члана.
 Управни одбор Фонда именује и разрјешава 
Скупштина Града на приједлог Градоначелника, након 
проведеног поступка јавне конкуренције.
 Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, с тим што чланови могу бити разријешени дужности 
и прије истека мандата у случајевима прописаним овом 
Одлуком.

Члан 10.
 Управни одбор има сљедећа права и дужности:
 1. доноси Статут,
 2. одлучује о пословању Фонда,

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 3. разматра и усваја Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун,
 4. доноси Програм рада и финансијски план,
 5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
Законом и Статутом Фонда,
 6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и 
Статутом.

Члан 11.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су сљедећи:

 - 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.

Члан 12.
 Критеријуми за разрjешење чланова Управног 
одбора су сљедећи:

 - истек мандата на који су именовани,
 - неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и 
Програма рада од стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком,
 - неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице,
 - оставка већине чланова Управног одбора,
 - нередовно одржавање сједница Управног одбора.

 ДИРЕКТОР ФОНДА

Члан 13.
 Директора на основу претходно проведеног 
поступка јавне конкуренције и приједлога Комисије за 
избор, именује Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године, и по 
истеку мандата може бити поново именован у складу са 
процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком.
Директор може бити разријешен дужности и прије истека 
мандата у случајевима  прописаним ово Одлуком.
 Директор и запослени у Фонду не могу бити 
чланови Управног одбора.
 

Члан 14.
 Директор има сљедећа права и дужности:

 1. представља и заступа Фонд без ограничења,
 2. организује и руководи радом Фонда,
 3. предлаже акте које доноси Управни одбор,
 4. извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење,
 5. стара се и одговара за законитост рада и 
коришћење и располагање имовином Фонда, 
 6. обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

Члан 15.
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи:

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

Члан 16.
 Директора разрјешава Скупштина Града у следећим 
случајевима:

 - истек мандата на који је именован,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од 
стране Скупштине Града,
 - пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.

 VII  ОПШТИ АКТИ ФОНДА

Члан 17.
 Општи акти Фонда су: Статут, Правилник и друга 
општа акта.
 Статут је општи акт Фонда, којим се ближе одређује 
дјелокруг рада и унутрашња организација Агенције, 
надлежност органа, заступање и представљање права, 
обавезе и одговорности запослених, начин организовања 
послова и друга питања од значаја за рад Фонда и доноси се 
уз предходно прибављену сагласност Оснивача.

 VIII ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 18.
 У складу са Статутом, обављање појединих стручних 
послова из своје надлежности, Фонд може повјерити другим 
правним и физичким лицима, уз сагласност Оснивача.

 IX   ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД ФОНДА

Члан 19.
 У складу са Законом и овом Одлуком оснивач путем 
својих органа даје сагласност на Статут Фонда, именује 
и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје 
сагласност на годишњи Програм рада и финансијски план 
и разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун и даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији радних мјеста.
 Надзор над законитошћу рада и пословања  Фонда 
врши надлежни орган управе, у складу са Законом и актима 
Оснивача.
 Фонд обезбјеђује реализацију Програма развоја и 
унапређења пољопривреде и руралног развоја на подручју 
Града Бијељина, као и реализацију осталих развојних 
планова и аката Града који се односе на дјелатности Фонда.

Члан 20.
 Директор Фонда поднијеће надлежном 
регистрационом суду приједлог за упис промјена података 
у регистарском улошку овог правног субјекта, у складу са 
овом Одлуком.
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Члан 21.
 Надлежни орган Фонда ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе Статута са 
овом Одлуком.

Члан 22
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Аграрног фонда Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 19/13 и 23/13).

Члан 23.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-25/15
Бијељина,                       
Датум, 12. март 2015. године                                                   

 На основу члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 12. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 38. став 
2. тачка џ) Статута Града Бијељинa (“Службени гласник 
Града Бијељина“, брoj: 8/13 и 27/13), члана  7. Закона о 
класификацији дјелатности  Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 66/13), те Уредбе о 
класификацији дјелатности Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 8/14) и  Уредбе о увођењу 
конвертибилне марке као средства плаћања („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 28/97), Скупштина Града 
Бијељина на својој  31. редовној сједници одржаној дана 12. 
марта 2015. године донијела је

О Д Л У  К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

Члан 1.
 У Одлуци о организовању Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 2/94, 4/08 и 5/14) (у даљем тексту: Одлука) 
члан 1. мијења се и гласи:
 „Град Бијељина организује Јавну установу Бања 
„Дворови“, Дворови (у даљем тексту: Бања „Дворови“).“

Члан 2.
 Члан 3. мијења се и гласи:
 „Сједиште Бање „Дворови“, Дворови је у Дворовима 
у  улици Карађорђева број 100.“

Члан 3.
 Члан 6. мијења се и гласи:
 „Дјелатност Бање „Дворови“:
 - 55.10 хотели и сличан смјештај;
 - 55.20 одмаралишта и остали смјештаји за краћи 
одмор;
 - 55.30 кампови и простор за камповање;  
 - 56.10 дјелатност ресторан и услуге доставе хране;

 - 56.30 дјелатност припрема и послуживање пића
 - барови (бар)
 - бифеи (пивнице)
 - кафане (кафе-бар, кафе-посластичарница);
 - 56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања 
(доставе) хране 
 - 93.11 рад спортских објеката;
 - 49.39 остали копнени превоз путника и др.;
 - 49.41 друмски превоз робе;
 - 01.11 гајење житарица(осим пиринча), махунарки 
и сјемења уљарица;
 - 01.19 гајење осталих једногодишњих усјева;
 - 01.13 гајење поврћа, диња,лубеница корјенастог и 
гомољастог поврћа;
 - 36.00 прикупљање, пречишћавање и снабдијевање 
водом;
 - 42.21 изградња цјевовода за течности и гасове;
 - 10.89 производња осталих прехрамбених 
производа д.н.;
 - 10.11 прерада и конзервисање меса;“

Члан 4.
 Члан 7. мијења се и гласи:
 „ Вриједност државног капитала (Средства 
оснивача) износи 5.195.449,88 КМ (конвертибилних 
марака), која је утврђена конверзијом и валоризацијом на 
дан 31.12.2000. године.”

Члан 5.
 Члан 12  мијења се и гласи :
 ,,Управни одбор :
 а) доноси Статут Установе,
 б) одлучује о пословању Установе,
 ц) разматра  извјештај о пословању установе и 
годишњи буџет,
 д) доноси програм рада и финансијски план 
Установе,
 е) одлучује о расподјели добити и статутарним 
резервама,
 ф) одлучује о коришћењу средстава,у складу са 
законом и статутом Установе,
 г) одлучује о статусним промјенама и промјени 
правне форме јавне Установе у неку од правних форми 
привредног друштва, уз сагласност оснивача,
 х) врши друге послове утврђене актом о оснивању 
и Статутом Установе.“

Члан 6.
 Члан 15. мијења се и гласи:
 „Сва права, обавезе и одговорности радника у Бањи 
„Дворови“ остварују се на основу Закона о раду и других 
позитивних прописа.“

Члан 7.
 Члан 16. мијења се и гласи:
 „Скупштина Града даје сагласност на годишњи 
програм рада и финансијски план установе,
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун установе.
Градоначелник даје сагласност на Статут установе и на акт о 
организацији и систематизацији радних мјеста.“

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 8.
 Ступањем на снагу ове Одлуке Јавна установа Бања 
„Дворови“ дужна је да усклади Статут и друга општа акта 
Јавне установе Бања „Дворови“ са одредбама ове Одлуке.

Члан 9.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина.“

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-26/15       
Бијељина,                                
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 71/12), члана 30. став 1. алинеја 10. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка и) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 31. сједници 
одржаној дана  12. марта 2015. године донијела је 

П Л А Н
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 
И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

I
 Средства прикупљена по основу уплата привредних 
друштава и других правних лица који имају сједиште и 
обављају дјелатност на територији Града Бијељина која су 
обрачуната и уплаћена у корист буџета Града Бијељина, 
у складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12) користе 
се за намјену утврђену овим Планом.

II
 Расположива средства:

 Планирају се прикупити следећа средства:
 - обрачунате и уплаћене накнаде за реализацију 
посебних мјера заштите од пожара у складу са чланом 81. 
Закона о заштити од пожара.
 - Укупно планирана средства 500.000,00 КМ 

III
 План утрошка:

 Средстава прикупљена на основу обрачунате и 
уплаћене накнаде у корист буџета Града Бијељина усмјерит 
ће се на следећи начин :                                                                                     
 -  набавка ватрогасног возила са зглобно-
телескопском корпом за гашење пожара и спасавање људи 
на објектима са максималним дохватом на висини од 32 
метра 480.000,00  КМ  
 - Набавка заједничке ватрогасне опреме (цријева, 
млазнице, опрема за техничке интервенције, радио уређаји 
и др. ват.опремe) 20.000,00 КМ

IV
 Наведена средства су планирана од прихода 
противпожарне заштите.

V
 Овај План ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-27/15
Бијељина,
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 35. став (2) Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 30. став 
1. алинеја 10. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“ број: 8/13, 27/13), Скупштина Града 
Бијељина на 31. сједници одржаној дана 12.  марта 2015. 
године, донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО 

ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ И 

ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ

I
 Овим Програмом се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине 
за пољопривредно земљиште у својини Републике.

II
 Расположива средства:
 Планирају се прикупити сљедећа средства:
 - од промјене намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе 145.000,00 КМ
 - од закупа пољопривреног земљишта у својини 
Републике 15.000,00 КМ
 - Укупно планирана средства 160.000,00 КМ 

III
 План утрошка:
 Средстава прикупљених по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и 
прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у 
својини Републике, усмјерит ће се на следећи начин:
 - Одржавање примарних, секундарних и дијела 
терцијелних канала  145.000,00 КМ
 - Инвестиционо одржавање дијела терцијелне 
каналске мреже 15.000,00 КМ
 - Укупно за одржавање каналске мреже 160.000,00 
КМ

IV
 Наведена средства су планирана на ставци Средства 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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за санацију и одржавање водотокова и водопривредних 
објеката.

V
 Средства ће се дозначавати на рачун ЈП „ВОДЕ“ 
Бијељина, на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2015. 
годину и Захтјева ЈП „Воде“ а које ће на основу проведених 
поступка јавне набавке и плана радова иста реализовати.

VI
 ЈП „ВОДЕ“ обавезно је квартално извјештавати 
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и 
пољопривреду о утрошку средстава, а на крају године 
сачинити детаљан узвјештај који ће доставити Скупштини 
Града на усвајање као и наведеним одјељењима.

VII
 Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-28/15
Бијељина,
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 195. 
Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 50/06) и члана 38. став (2) тачка г) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 31. сједници одржаној 
дана 12. марта 2015. године, донијела је

П Р О Г Р А М
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД 
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

 1. УВОД

 Воде су добро од општег интереса, стога се овој 
проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања 
деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, 
осигурања правичног приступа водама, пружања заштите 
акватичних, полуакватичних и копнених екосистема,  
организовања одбране од поплава, као и предузимања 
осталих радњи везано за рационално и економично 
кориштење вода.
 Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада 
за захватање површинских и подземних вода, а јединица за 
обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање 
послова и задатака као и функционисање и одржавање 
некретнина и водних објеката од општег значаја за очување 
вриједности изграђених водних објеката и система, 
предузимање мјера јавног инвестирања и капитална 
изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из 
посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног 
водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне 
самоуправе и донација.

 2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ

 Посебне водне накнаде представљају приход на 
основу:
 а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за 
пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење минералних 
вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој 
рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне 
процесе, употреба воде за друге намјене за људску употребу.
 б) Накнаде за производњу електричне енергије.
 в) Накнада за заштиту вода и то: накнада коју 
плаћају власници транспортних средстава која користе 
нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за 
узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива.
 г) Накнада за вађење материјала из водотокова.
 д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада 
за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и 
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, 
пословних и других објеката.

 3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ 
ВОДНИХ НАКНАДА

 Приходи прикупљени на основу посебних водних 
накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне 
самоуправе и могу се користити за стручно-техничке 
послове односно: израду привремених планова управљања 
водама, припрему планова управљања водама, спровођење 
праћења стања вода, успостављање и рад информационог 
система, одржавање објеката у власништву јединица 
локалне самоуправе, спровођење превентивних активности 
у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних 
предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и 
система.
 Сходно горе наведеном, приходи прикупљени на 
основу посебних водних накнада намјенски ће се користити 
у 2015. години за сљедеће пројекте:

 I) Потребе Ј.П. “Воде” Бијељина

 а) Инвестиционо одржавање ХМС Семберија 
Бијељина (преостала сјеча шибља и    растиња) ... 30.000,00КМ

 б) Реконструкција пропуста на ХМС “Семберија” 
Бијељина (исток, запад) ............................................ 50.000,00КМ

 в) Снимање и измуљивање дијела примарних 
канала ХМС који доводе воду од  црпних станица (исток и 
запад) “Семберија” Бијељина ................................. 40.000,00КМ

 УКУПНО за потребе Ј.П. “Воде” Бијељина : ...............
.................................................................................... 120.000,00 КМ

 II) Потребе Градске управе  Града Бијељина
 
 а) Израда идејног рјешења и главног пројекта 
уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном 
путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 
км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода 
„Новог Насеља“ у Јањи .......................................... 250.000,00КМ

 б) Уклањање постојећег и изградња новог моста 
на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица – пут ка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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гробљу ......................................................................... 25.000,00КМ

 в) Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 
1000мм (6 метара) у МЗ Балатун – засеок Метеризи, на 
некатегорисаном путу ................................................ 8.000,00КМ  

 г)  Израда програма заштите изворишта воде за 
пиће „Грмић“ .............................................................. 35.000,00КМ

 д) Израда главног пројекта формирања протицајног 
профила корита ријеке Лукавац у дужини од око 7 километра 
и ријеке Гњице око 5 километара, односно од ушћа у ријеку 
Саву па узводно до иза магистралног пута Бијељина-Брчко 
....................................................................................... 50.000,00КМ
 
 ђ) „ Машинско или ручно чишћење дна канала 
„Дашница“ кроз градско подручје дужине 4 км два пута у 
току љетне сезоне“ и „Ручно или машинско кошење обале 
канала „Дашница“ кроз градско подручје у дужини од 4 
км четири пута у току сезоне“. Сав сакупљени отпадни 
материјал одвући на Регионалну санитарну депонију..... 
20.000,00 КМ

 е) Израда пројектно техничке документације – 
Израда главног пројекта на каналу МОК на локалном 
путу Л-17 (В.ОБарска-Грфадац-Ступањ) између мјесних 
заједница В.Обарска и Градац ............................... 10.000,00 КМ

 УКУПНО за потребе АСГ Бијељина: .. 398.000,00 КМ

 III) Допуна пројеката који су усвојени по ранијем 
Програму

 Поред напријед наведених пројеката, у 2015. 
години ће се реализовати и пројекти који су донесени 
према ранијим програмима и то пројекат под а) Изградња-
реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок 
Вујићи усвојен по Програму бр. 01-022-54/13 од 26.04.2013. 
године а на који је Министарство дало сагласност својим 
актом бр.12.07-5838/13 од 29.05.2013. године, пројекат под б) 
Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања Канал 
Ј-1-1-2 по Програму бр. 01-022-154/13 од 27.12.2013. године 
а на који је Министарство дало сагласност својим актом 
бр.12.07-337-62/14 од 10.02.2014. године и  пројекат под в) 
Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи 
у дужини од око 500 метара усвојен Програмом, бр. 01-022-
78/14 од 15.07.2014. године, о допуни програма о начину 
коришћења новчаних средстава прикупљених на основу 
прихода од посебних водних накнада за 2014. годину.

 а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња 
Чађавица, засеок Вујићи ........................................ 15.000,00 КМ
 б) Ископ канала који је већ започет у Новом насељу 
Јања Канал Ј-1-1-2 .................................................... 77.000,00 КМ
 в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ 
Ковачићи у дужини од око 500 метара .................. 5.000,00 КМ

 Напомена:
 За пројекат под тачком а) Изградња-реконструкција 
моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи, повећана су 
планирана средства за 15.000,00 КМ, обзиром да је ранијим 
програмом планирано такође 15.000,00 КМ, а што се кроз 
израду пројектне документације и процес јавне набавке 

показало недовољним.
За пројекат под тачком б) усвојен у предходном програму 
Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања у 
износу од 15.000,00 КМ, повећана су планирана средства за 
77.000,00КМ. Када су први пут усвојена средства од 15.000,00 
КМ која су предложена амандманом од стране одборника 
Скупштине Града, на самој сједници Града, у том моменту 
није прецизно дефинисан локалитет ископа. Накнадно је 
установљено да је приоритет ископ секундарног канала 
Ј-1-1-2 у дужини од око 909 м1 и да је за изградњу истог 
неопходан много већи износ од првобитно планираног.

 За Пројекат под тачком  в) Ископ, проширење и 
прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 
метара у износу од 10.000,00 КМ, повећана су планирана 
средства за 5.000,00 КМ, обзиром да се у процесу јавне 
набавке првобитан износ показао недовољним.

 УКУПНА вриједност пројеката по ранијем 
Програму износи ........ 97.000,00 КМ

 4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

 Средства прикупљена у буџет Града на име посебних 
водних накнада су намјенска и могу се користити на начин 
прописан Законом о водама и овим Програмом.

 Надзор и координацију над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем новца од посебних 
водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно 
Одјељење.
 
 Након скуштинског усвајања овај Програм биће 
објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.  
      
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-29/15
Бијељина,
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12 ), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13 ) Скупштина Града Бијељина 
на својој 31. сједници одржаној дана 12. марта  2015. године 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА

СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1. Разрјешава се дужности директора Музеја 
Семберије Бијељина,

 - мр Мирко Бабић,  на лични захтјев. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-18/15   
Бијељина,                                       
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 4. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) и члана 38. став 2. тачка аг) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 31. 
сједници одржаној дана 12. марта 2015. године донијела је 

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

МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1. За вршиоца дужности директора Музеја Семберије 
Бијељина именује се:

 -    МОМЧИЛО КОПРИВИЦА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-19/15   
Бијељина,                           
Датум, 12.март 2015. годин

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12 ), члана  30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) алинеја аг) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на  својој 31. 
сједници одржаној дана  12. марта 2015. године, донијела је 

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

 1. Разрјешава се дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Бања „Дворови“  Дворови 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-15/15 
Бијељина,
Датум, 12. март 2015. године     

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12 ), члана  30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) алинеја 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на  својој 31. сједници одржаној дана 12. марта 2015. године 
донијела је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ 

 1. За вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Бања „Дворови“ 
 Дворови именује се: 

 -   БРАНИСЛАВ АНТОНИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-16/15     
Бијељина,                         
Датум, 12. март 2015. године      

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12 ),  члана 12. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана  30. став 
1. алинеја 30. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 38. став 2. тачка аг) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 31. сједници одржаној дана                         
12. марта 2015. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. За чланове Управног одбора Дома здравља 
Бијељина, именују се:
  
 1) ЗОРАН ВАСИЋ
 2) ЖЕЉКО ГАЈИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  01-111-14/15     
Бијељина,                          
Датум, 12. март 2015. године    

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На   основу   члана  125.   Закона  о  основном   
образовању   и    васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 22. став 1. 
тачка в) и члана 22. став 1. тачка ђ) Правилника о избору 
и раду Школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 7/09 и 37/09)  и  члана 38. став (2) тачка 
аж) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 31. сједници одржаној дана  12. марта 2015. године 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ 
ЦРЊЕЛОВО БИЈЕЉИНА

 1. Разрјешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Свети Сава“ Црњелово, Бијељина:

 -  ЈОВИЦА РИКАНОВИЋ – представник локалне 
заједнице

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-23/15   
Бијељина,                      
Датум, 12. март 2015. године    

 На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 
3. став 2. тачка г) и члана 7. Правилника о избору и раду 
Школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 7/09 и 37/09)  и  члана 38. став (2) тачка аж) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 31. 
сједници одржаној дана  12. марта 2015. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ 
ЦРЊЕЛОВО  БИЈЕЉИНА

 1. За члана Школског одбора Основне школе „Свети 
Сава“ Црњелово, Бијељина, именује се:

 - МИЛОРАД ЛАЗИЋ – као представник локалне 
заједнице 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-24/15   
Бијељина,                            
Датум, 12. март 2015. године

 На основу члана 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03  и члана 38. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 31. 
сједници одржаној дана 12. марта 2015. године донијела је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ И  ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА 

СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор чланова Управног одбора Јавне 
установе Бања „Дворови“ Дворови и Директора Музеја 
Семберије Бијељина именују се: 

 1. Драгорад Васић, предсједник
 2. Самер Ел Цкехк, члан
 3. Ружица Стајић, члан
 4. Слађана Лекић, члан
 5. Гаврило Антонић, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да проведе поступак 
избора чланова Управног одбора ЈУ Бања „Дворови“ Дворови 
и Директора Музеја Семберије Бијељина у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и Законом о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12 ).

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-21/15     
Бијељина,                                      
Датум,  12. март 2015. године    

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 38. став 2. тачка п) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13) и члана 28. став 3. Пословника о критеријумима и 
поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научно – истраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
21/06, 27/07 и 22/09) Скупштина Града Бијељина на 31. 
сједници одржаној дана 12. марта 2015. године, донијела је

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

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНО – 
ИСТАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 

2014/2015. ГОДИНИ

I
 1. За чланове Комисије за провођење поступка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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одабира научно – истраживачких радова у академској 
2014/2015. години, који ће се финансирати из буџета Града 
Бијељина, именују се: 

 1) ЗОРАН ТРИФКОВИЋ
 2) ТОМО КОВАЧЕВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-22/15
Бијељина,
Датум, 12. март 2015. година

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ) и 
члана 38. став 2. Статута Града Бијељина ( „Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина 
Града Бијељина  р а с п и с у ј е 

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

 I    ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ  ( ДВА ЧЛАНА )  

 II   ОПИС ПОСЛОВА

 Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о 
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању 
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски 
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са 
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене 
актом о оснивању и статутом установе. 

 III   МАНДАТ    

 Члан из тачке I именује се до истека мандата раније 
именованих чланова Управног одбора Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови.

 IV  СТАТУС

 Актом о именовању члан Управног одбора не 
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује 
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању 
висине накнада за рад чланова управних и надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 
27/13) 

 V   ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 -да су држављани БиХ – Републике Српске,
 -да су старији од 18 година,
 -да нису отпуштени из државне службе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти  у  БиХ  
или  ентитета, три године прије објављивања  конкурса,
-да не служе казну, изречену од  стране Међународног суда 
за бившу Југославију  и   да нису под оптужбом тог Суда, а да 
се нису повиновали налогу да се пријаве пред  Судом (члан  
IX 1. Устава БиХ),
 -да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ

 -висока (VII степен) или виша ( VI степен) стручна 
спрема,,
 -познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави ЈУ Бања „Дворови“ Дворови,  
 -познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 -доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

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

 VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз  пријаву  на  конкурс  кандидати  су  дужни  
приложити доказе о испуњавању  општих и посебних 
услова, у оригиналу или овјереној копији:

 1.увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци), 
 2.извод из матичне књиге рођених, 
 3.диплому о завршеној високој или вишој стручној 
спреми, 
 4.својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
 6.биографију о кретању у служби,
 7.ако посједује, друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.

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

 Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  



Службени гласник Града БијељинаБрој 5 - Страна 16 16. март 2015.

кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју 
су навели у пријави.

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

 IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

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

 X    ОБЈАВА КОНКУРСА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-17/15                               
Бијељина,             
Датум, 12. март 2015. године 

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ) и 
члана 38. став 2. Статута Града Бијељина ( „Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина 
Града Бијељина  р а с п и с у ј е 

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

 I  ДИРЕКТОРА  МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ  БИЈЕЉИНА 

 II ОПИС ПОСЛОВА 

 1. Д и р е к т о р
 Директор заступа предузеће, одговара за 
законитост рада, организује и руководи процесом рада 
и пословање, предлаже основе пословне политике, 
програме рада и планове развоја, предлаже акта која 
доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора, 
потписује колективни уговор, доноси акт о организацији 
и систематизацији радних мјеста, одлучује о појединачним 
правима и обавезама, обавља и друге послове у складу са 
законом, општим актима и одлукама управног одбора.

 III М А Н Д А Т

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

 IV С Т А Т У С

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

 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.

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 • висока стручна спрема (VII/1 степен ) – 
археологије, етнологије, историје, историје умјетности, 
природних наука и конзервације.
 • најмање пет година радног искуства у струци,
 • посједовање руководних и оранизационих 
способности,
 • доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 • програм рада. 

 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, 118/05 и 98/13) .
 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 ), 
 - извод из матичне књиге рођених, 
 - својеручно потписане изјаве о испуњавању 

ПРЕДСЈЕДНИК 
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Драган  Ћурђевић, с.р.

  



Број 5 - Страна 17Службени гласник Града Бијељина16. март 2015.

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 17. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:39/14) 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У  -I
О ИЗМЈЕНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  ЈАВНИХ

НАБАВКИ  ЗА  2015. ГОДИНУ

I
 Врши се измјена Годишњег плана јавних набавки за 
2015.годину.

II
 Измјена Годишњег плана јавних набавки за 2015.
годину, врши се за Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине за набавке под редним 
бројем 12. и 14. из Плана јавних набaвки за 2015. годину. 
Измјена Годишњег плана јавних набавки у 2015. години је 
саставни дио ове Одлуке.

III
 Непосредни руководиоци организационих 
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за 
благовремено реализовање измјена Годишњег плана јавних 
набавки за 2015. годину, у складу са дјелокругом рада сваке 
организационе јединице.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће 
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-15/2015
Бијељина, 
Датум: 05. март 2015. године

општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса, 
 - диплому о завршеној високој стручној спреми VII 
степен, 
 - доказ о радном искуству у струци односно 
траженом степену образовања, 
 - увјерење о неосуђивању/некажњавању за 
кривична дјела на безусловну казну затвора од најмање 
шест мјесеци или кривична дјела која их чине неподобним 
за обављање послова директора ( не старије од три мјесеца) 
 - Програм рада. 

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

 XI РОК И МЈЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.
 О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.
 Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

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

 X  ОБЈАВЉИВАЊЕ 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-20/15  
Бијељина,                          
Датум,  12.03.2015. године                                                        

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-225/15
Бијељина                                                                             
Датум, 10. март 2015.године                                               

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-07/15
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга под 
шифром: СКП-07/15

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Прање саобраћајница  и тротоара  у Граду 
Бијељина 

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 35.000,00 КМ (НЕТО= 29.914,53 КМ). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2015.годину са буџетске ставке 
‘’ Финансирање комуналне потрошње , јавна хигијена и 
одржавање залених површина ‘’економски код 412800, 
потрошачка јединица 0005170. 

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

V
 Предметне услуге ће се извршавати у року од 
дана закључивања  Уговора  до 31.12.2015. године . 

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

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

 На основу члана 43. Закона локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13),  члана 2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Бијељина“,број: 
21/08), у складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 52/14), Градоначелник  Града 
Бијељина  д о н и о  ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске 
резерве у укупном износу од 19.959,02 КМ за плаћање 
радова по окончаној ситуацији ДОО „Призма“ Бијељина 
број: 10/15 од 05.03.2015.године ( изградња темеља за 
монтажне стамбене објекте у Балатуну ). 

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

Број: 02-014-1-240/15     
Бијељина                                                                             
Датум, 11. март 2015.године                                                

 На основу члана 43. Закона локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13),  члана 2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске 
резерве („Службени гласник општине Бијељина“,број: 
21/08), у складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 52/14), Градоначелник  Града 
Бијељина  д о н и о  ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средства буџетске 
резерве у укупном износу од 3.780,00 КМ на име помоћи 
општинама Соколац и Хан Пијесак (по 1.890,00 КМ )које 
су претпјеле велику штету проузроковану незапамћеним 
снежним падавинама. 

Члан 2.
 Средства у износу од по 1.890,00 КМ за сваку од 
наведених општина биће утрошена за куповину дизел 
горива ( по 1.000 л ).
 Наведене општине гориво ће преузети на 
бензинкој пумпи ДОО“Нешковић“ које се налазе на 
подручју њихове општине.
 ДОО“Нешковић“ Бијељина факурисаће преузете 
количине дизел горива Градској управи Града Бијељина. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 5 - Страна 20 16. март 2015.

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

Број: 02-404-40/15      
Бијељина                                                                                       
Датум, 10. март 2015. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 32. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
УСЛУГА, број: 02-404-23/15 од 10.02.2015.године

ШИФРА: Ф- 01/15 

I
 На основу Налога за покретање јавне набавке 
Одјељења за финансије  број: 02/4-40-2-260/15 од 09.03.2015. 
године врши се измјена члана IV Одлуке о приступању 
поступку јавне набавке роба број:02-404-23/15 од 10.02.2015.
године, шифрa: Ф-01/15: ‘’Пружање банкарских услуга’’.

II
 У члану  IV Одлуке о приступању поступку јавне 
набавке број:02-404-23/15 од 10.02.2015.године, врши се 
измјена и умјесто постојећег стајаће следеће:  

 ‘’ Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључивањм Оквирног споразума са више 
понуђача’’.
 

III
 Остале одредбе Одлуке број:02-404-23/15 од 
10.02.2015.године остају непромијењене.

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

Број:02-404-23/15
Бијељина, 
Датум: 13. март 2015. године                    

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 
и 42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени 

гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама 
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

ОДЛУКА
О   ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА БРОЈ:02-404-39/15 ОД 
09.03.2015.ГОДИНЕ ШИФРА: СЗП-03 (3Лот-а)/15

I
 На основу дописа  Службе заједничких послова  
број: 02/10-054-1-43/15 од 11.03.2015. године врши се 
измјена члана II Одлуке о приступању поступку јавне 
набавке роба број:02-404-39/15 од 09.03.2015.године, шифрa: 
СЗП-03 (3Лот-а)/15: Набавка свјежег и конзервираног воћа 
и поврћа, набавка хљеба и набавка свјежег јунећег меса и 
прерађевина за потребе јавне кухиње Града Бијељина. 

II
 У члану II Одлуке о приступању поступку јавне 
набавке роба ,врши се измјена назива Лота 1, умјесто 
постојећег стајаће следеће:

 “Лот 1 – Набавка свјежег и конзервираног  воћа , 
поврћа , и осталих  роба  за потребе  јавне кухиње Града 
Бијељина’’ 

III
 Остале  одредбе Одлуке број:02-404-39/15 од 
09.03.2015.године. остају  непромијењене.

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

Број:02-404-39/15
Бијељина, 
Датум: 12. март 2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке  СКП-03-п2/14
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-02/15
 

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.02.2015.године, а која се односи 
на набавку радова: “  Израда кућних бројева , огласних 
табли , табли упозорења , путоказа , заштитних стубића   
и саобраћајних знакова ‘’, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Призма“ Бијељина
 2.  ДОО „Радиша“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање,

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина                    13.923,00 КМ
 2. ДОО „Призма“ Бијељина             18.181,80 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 13.923,00 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 26 /15 од 
09.03.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал 
или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и 47. Закона 
о јавним набавкама БиХ,
 Уколико изабрани понуђач у горе наведеном 
року не достави тражену документацију уговорни орган у 
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ 
доставља предлог уговора  оном понуђачу  чија је понуда на 
ранг листи  одмах након  понуде најуспјешнијег понуђача.

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 

поступка, које је објављено у Сл.гласнику број:10/15 и 
Порталу јавних набавки дана 03.02.20145године а која се 
односи на набавку радова: “ Изградња водоводне мреже у 
мјесним заједницама на подручју града Бијељина ‘’,понуду је 
доствио следећи понуђач:

 1. АД „Водовод и канализација“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 - Понуђач је доставио неовјерене фотокопије 
употребних  дозвола број: ЗНР-221-2/14 за пумпу за 
црпање воде и број:172-1/14 за дизел електро агрегат што 
је у супротности са тачком 13.2.подтачка 2.2. тендерске 
документације, којом је прописано да је потребно 
приложити овјерену фотокопију употребне дозволе
 - Понуђач није доставио листу квалитета(референс 
листу) извршених радова у 2013.години, која садржи 
минимум 2 (два) завршена посла, са вриједностима, 
датумима и именима инвеститора, него је доставио потврду 
Градске управе Града Бијељина-Одјељења за стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине о успјешно 
реализована два посла у 2013.години, што је у супротности 
са тачком 13.2. подтачка 4.1.тендерске документације.

 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што  
ниједна од примљених понуда није прихватљива .

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 14 /15 од 
09.03.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-14 /15
Бијељина, 
Датум: 13. март 2015. године    

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
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форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 26/15
Бијељина 
Датум: 10. март 2015. године        

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,13/11), и Правилника о измјенама и 
допунама правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (“Службени гласник града Бијељина”, број:02/13 и 
20/14), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке ТВЈ-01/14
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка , које је објављено у Сл.гласнику број:1/15,3/15 и 
13/15 и Порталу јавних набавки дана:30.12.2014.,13.01.2015.и 
11.02.2015. године,а која се односи на набавку роба: “ Набавка 
комбинованог ватрогасног возила  за гашење водом, пјеном, 
прахом 8.000/1.000/500 са телескопском руком ‘’, понуде су 
доставили следећи понуђачи:
 1. ДОО  „Еко бел“ Трн, Лакташи
 2. ДОО „ Bexing“ Београд
 

II 
 Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да  понуда ДОО „Еко бел“ Трн,Лакташи није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што понуђач није доставио:
 - оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде у износу од 8.000,00 КМ како је предвиђено тачком 
28. тендерске документације и
 - технички нацрт- идејно рјешење по коме ће 
возило бити израђено, како је предвиђено у Обрасцу за 
цијену понуде(прилог бр. III тендерске документације).

 Понуда ДОО „Bexing“ Београд  у потпуности  
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума – економски 
најповољнија понуда са подкритеријумима: цијена-80 

бодова и гарантни рок за надоградњу-20 бодова,прихваћена 
понуда

 ДОО „Bexing“ Београд  са понуђеном цијеном у 
износу од: 688.452,16 КМ(без ПДВ-а) и гарантним роком 
72 мјесеца

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 159 /14 
од 09.03.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се 
може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa 
исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском 
пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404- 159/14
Бијељина 
Датум: 13. март 2015. године 

 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) , члана  19.  став 
1. тачка 4. Закона  о  систему  јавних  служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 
62. став 1. тачка м) Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник 
Града  Бијељина  д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА

 ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 

АГРАРНОМ ФОНДУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста Аграрног 
фонда Града Бијељина, број: 212/14 од 24.12.2014.године.

 2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина, број: 
83/14 од 24.02.2014.године и Мишљење Одјељења за 
привреду и пољопривреду Градске управе Града Бијељина, 
број: 02/1-3-1-56/15 од 26.02.2015. године налазе се у 
прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.
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 На основу члана 121. става 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/2013) Градоначелник Града 
Бијељина,  д о н о с и

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

СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС
 (на неодређено и одређено вријеме)

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 

I
 У Комисију за пријем службеника  у радни однос (на 
неодређено и одређено вријеме) по конкурсима објављеним 
у “Службеном гласнику  Републике Српске”,  број: 14  од 
27.02.2015. године, Градоначелник Града Бијељина именује:

 1. Новаковић Предраг, дипл. инг. пољопривреде - 
службеник Градске управе Града Бијељина  - предсједник
 2. Шутало Хермина, дипл. економиста, службеник 
Градске управе Града Бијељина - члан
 3. Благојевић Дејан, дипл, правник, службеник 
Градске управе Града Бијељина- члан
 4. Изић Мирсад, дипл. инг. архитектуре, са листе 
коју утврђује Скупштина Града - члан
 5. Перић Наталија,  магистар фармације, са листе 
коју утврђује Скупштина Града - члан

II
 Комисија има задатак да изврши контролу 
испуњавању услова кандидата по конкурсу те да провјери и 
утврди редослијед кандидата на основу стручне способности 
сходно члану 121. и члану 122. Закона о локалној самоуправи.

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

Број: 02-120-80/15 
Бијељина, 
Датум, 12.03.2015. године 

 На основу члана 21. став 5. Закона о  предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 119/18 и 1/12/) Начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности  Градске управе Града Бијељина, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА  УТВРЂИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСНИВАЊЕ И 
ПОЧЕТАК РАДА ЦЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ИГРЕ И 

ДРУЖЕЊА ДЈЕЦЕ У ОКВИРУ ТРЖНИХ ЦЕНТАРА И 
ОСТАЛИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2015. ГОДИНИ

I
 У Комисију  за утврђивање испуњености услова за 
оснивање и почетак рада центара за потребе игре и дружења 
дјеце у оквиру тржних центара и осталих привредних 
субјеката на подручју Града Бијељина у календарској 2015. 
години именују се:

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

Број: 02-014-1-239/14  
Бијељина,                                                                                  
Датум: 11. март 2015. године                                                   

 На основу члана 10. став 5) Закона о споменицима 
и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 28/12) и члана 62. тачка л) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13), Градоначелник града Бијељина д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕНИКЕ И

 СПОМЕН  - ОБИЉЕЖЈА

I
 У Комисију за споменике и спомен обиљежја 
и утврђивање листе споменика и спомен - обиљежја од 
великог значаја за Град Бијељину, именују се:

 1. Мирко Бабић, представник Музеја Семберије - 
предсједник
 2. Слободан Трифковић, представник Општинске 
борачке организације  - члан
 3. Љубиша Танацковић, представник Општинске 
организације породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Републике Српске - члан
 4. Петар Бобар, представник потомака и 
поштовалаца СУБНОР-а - члан
 5. Валентина Ристић, представник Одјељења за 
борачко-инвалидску и цивилну заштиту  -  члан

II
 Задатак комисије је да, утврди Листу споменика и 
спомен-обиљежја од великог значаја за Град Бијељину, да 
води Регистар споменика и спомен-обиљежја од великог 
значаја за локалну заједницу, да обавља све послове у вези 
са подизањем споменика и спомен-обиљежја, у интересу 
заштите и одржавања истих, дефинисане Законом о 
споменицима и спомен обиљежјима (“Службени гласник 
Републике Српске” број 28/12) и  Правилником о садржају 
и начину вођења регистра споменика и спомен-обиљежја 
ослободилачких ратова (“Службени гласник Републике 
Српске” број 81/12).

III
 Мандат Комисије је четири године. 
 Комисија ће се састајати једном мјесечно, а свака 
три мјесеца подносиће извјештај о раду Скупштини Града.

V
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

Број: 02-568-6/15       
Бијељина,
Датум: 10. март 2015. године
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 1. Александар Стефановић, предсједник,
 - Драгорад Васић, замјеник предсједника,
 2. Александар Ресановић, члан,
 - Радован Петровић, замјеник члана
 3. Радмила Гардашевић. члан,
 - Радинка Милановић, замјеник члана

II
 Задатак Комисија је да утврди испуњеност 
утврђених услова за оснивање и почетак рада центара за 
потребе игре и дружења дјеце у оквиру тржних центара и 
осталих привредних субјеката на подручју Града Бијељина 
у календарској 2015. години, те у том смислу предложи 
доношење одговарајућег акта.

III
 Уколико, из оправданих разлога, било који од 
чланова Комисије буде спријечен да учествује у раду 
Комисије, замијениће ће га други члан како је то одређено у 
тачки I овог Рјешења.

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

Број: 02/5-60-4/2015
Бијељина,
Датум, 10. март 2015.године

 На основу члана 51. став 1. тачка г) Пословника 
Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 13/13, 2/14 и 5/14) и члана 3. Одлуке о 
измјенaма и допунама  Одлуке о називима тргова и улица 
у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/15), Комисија 
за прописе Скупштине Града Бијељина на сједници одржаној 
дана 10. марта 2015. године, утврдила је пречишћен текст 
Одлуке о називима тргова и улица у Граду Бијељина и 
насељеним мјестима Јања и Дворови („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 8/89, 3/92, 4/92, 6/92, 5/94, 2/04 и 
23/10) и „Службени гласник Града Бијељина“, број:  8/13, 5/14 
и 2/15), у којима је назначен дан ступања на снагу наведених 
Одлука.
 Пречишћен текст Одлуке о називима тргова 
и улица у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања 
и Дворови чине: Одлука о називима тргова и улица у 
Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 8/89), 
Одлука о измјенaма и допунама Одлуке о називима тргова 
и улица у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и 
Дворови („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
3/92), Одлука о измјенaма и допунама Одлуке о називима 
тргова и улица у Граду Бијељина и насељеним мјестима 
Јања и Дворови („Службени гласник општине Бијељина“, 
број: 4/92), Одлука о измјенaма  Одлуке о називима тргова 
и улица у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и 
Дворови („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
6/92), Одлука о измјенама Одлуке о називима тргова и 
улица у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и 
Дворови („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
5/94), Одлука о измјенама Одлуке о називима тргова и улица 

у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 2/04), Одлука 
о измјенама и допунама Одлуке о називима тргова и улица 
у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 23/10), 
Одлука о измјенама Одлуке о називима тргова и улица 
у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13), Одлука о 
измјенама и допунама Одлуке о називима тргова и улица 
у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/14) и Одлука 
о измјенама и допунама Одлуке о називима тргова и улица 
у Граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/15) , у којима 
је означен дан ступања на снагу ових Одлука

О Д Л У К Е 
 О НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 

И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЈАЊА И ДВОРОВИ
(п р е ч и ш ћ е н  т е к с т)

 I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком одређује се поступак за одређивање 
имена улица и тргова, утврђују се имена улица и тргова и 
одређује начин обиљежавања улица и тргова као и зграда 
бројевима.

Члан 2.
 Називе тргова и улица одређује Скупштина Града, 
на приједлог Комисије коју образује својим посебним актом.

 Комисија из претходног става овог члана треба да 
одражава мултиетнички састав становништва у Граду.

 Стручне, административне, техничке и друге 
послове за потребе Kомисије обавља Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине Градске 
управе Града Бијељина.

 II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 а) Подручје Града Бијељине

Члан 3.
 1. ТРГ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА
 - обухвата простор оивичен објектима: Скупштине 
Града Бијељине, Бобар банке, Народне библиотеке „Филип 
Вишњић“, Робна кућа, дио улице Николе Тесле, Основни суд 
и ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина.

 2. ТРГ ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА
 - обухвата простор између улица Мајевичке, Меше 
Селимовића, Српске добровољачке гарде, Браће Гаврића, 
Војводе Степе и улица поред Електрона.

 3. УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА
 - почиње од Трга Краља Петра I Карађорђевића, а 
завршава се на раскршћу улица Војводе Степе и улице Кнез 
Иво од Семберије обухватајући и лијеву и десну страну.

 

НАЧЕЛНИК
Одјељења за друштвене дјелатности

Славко Башић, с.р
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 17. УЛИЦА ХАЈДУК СТАНКОВА
 - почиње од улице Галац, а завршава се код А.Д. 
„Водовод и канализација“ обухватајући лијеву и десну страну.

 18. УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
 - почиње од улице Галац, а завршава се на улазу у 
Градски стадион.

 19. УЛИЦА БАЛКАНСКА
 - почиње од улице Светозара Милетића, а завршава 
се код улице Галац обухватајући лијеву и десну страну.

 20. УЛИЦА МИЛЕШЕВСКА
 - почиње од улице Галац, крећући се полукружно 
лијевим краком излазећи поново на улицу Галац, док десним 
краком излази на улицу Светозара Милетића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 21. УЛИЦА СОФКЕ НИКОЛИЋ
 - почиње од улице Кнеза Милоша, а завршава се код 
улице др. Розе Папо обухватајући лијеву и десну страну.

 22. УЛИЦА СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА
 - почиње од улице Кнеза Милоша (поред Хотела), 
а завршава се код посљедњих изграђених кућа у овој улици 
обухватајући лијеву и десну страну.

 23. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
 - почиње од улице Карађорђева крећући се 
полукружно завршава се код посљедњих новоизграђених 
зграда (слијепа улица) обухватајући лијеву и десну страну.

 24. УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
 - почиње од раскршћа улица Карађорђева и Кнез 
Иво од Семберије, а завршава се на раскшћу улица Српске 
добровољачке гарде и Трга Ђенера Драже Михаиловића 
обухватајући лијеву и десну страну.

 25. УЛИЦА БРАЋЕ ГАВРИЋ
 - почиње од Трга Ђенерала Драже Михаиловића, 
завршава се код улице Војводе Степе обухватајући лијеву и 
десну страну.

 26. УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА
 - почиње од Трга Краља Петра I Карађорђевића, 
завшава се на раскршћу Трга Ђенерала Драже Михаиловића 
и улица Браће Гаврић и Мајевичке обухватајући лијеву и 
десну страну.
 
 27. УЛИЦА КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ
 - почиње од Трга Краља Петра I Карађорђевића, а 
завршава се код улице Мајевичка обухватајући лијеву и десну 
страну.

 28. УЛИЦА ЊЕГОШЕВА
 - почиње од Трга Краља Петра I Карађорђевића, а 
завршава се код улице Мајевичка обухватајући лијеву и десну 
страну.

 29. УЛИЦА МАЈЕВИЧКА
 - почиње од Трга Ђенерала Драже Михаиловића, 
а завршава се код улице Милоша Обилића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 4. УЛИЦА СРПСКЕ ВОЈСКЕ
 - почиње од раскршћа улица Жртава фашистичког 
терoра, 27. марта и Николе Тесле, а завршава се код насељеног 
мјеста Патковача обухватајући и лијеву и десну страну.

 5. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 - почиње од од раскршћа улица Змај Јове Јовановића 
и Гаврила Принципа, а завршава се на раскршћу улица 27. 
марта и Жртава фашистичког терора обухватајући лијеву и 
десну страну.

 6. УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 
 - почиње од раскшћа улица Змај Јове Јовановића и 
Николе Тесле, а завршава се на раскршћу улица Незнаних 
јунака и Филипа Вишњића.

 7. УЛИЦА АТИНСКА
 - почиње од улице Карађорђева, а завршава се код 
улице Жртава фашистичког терора обухватајући лијеву и 
десну страну.

 8. УЛИЦА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
 - почиње од раскршћа улица Карађорђева и Трга 
Краља Петра I Карађорђевића, а завршава се код улице 
Жртава фашистичког терора обухватајући лијеву и десну 
страну.

 9. УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Кнеза Милоша обухватајући само лијеву страну.

 10. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША
 - почиње од улице Карађорђева, а заврша се код 
раскршћа улица Галац и Потпоручника Смајића обухватајући 
и лијеву и десну страну.

 11. УЛИЦА ПОТПОРУЧНИКА СМАЈИЋА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се на 
раскршћу улица Кнеза Милоша и Галац обухватајући само 
десну страну.

 12. УЛИЦА БОГДАНА ЖЕРАЈИЋА
 - почиње од улице Потпоручника Смајића крећући 
се полукружно и излази на улицу Српске Војске обухватајући 
лијеву и десну страну.

 13. УЛИЦА СОКОЛСКА
 - почиње од улице Галац крећући се полукружно и 
излази на улицу Потпоручника Смајића обухватајући лијеву 
и десну страну.

 14. УЛИЦА НИКОЛЕ СПАСОЈЕВИЋА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се код 
улице Галац обухватајући лијеву и десну страну.

 15. УЛИЦА ЛОЗНИЧКА
 - почиње од раскршћа улица Галац и Краља Твртка, 
а завршава се код насељеног мјеста Патковача обухватајући 
лијеву и десну страну.

 16. УЛИЦА ДРИНСКА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се код 
улице Лозничке обухватајући лијеву и десну страну.
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 30. УЛИЦА СРПСКЕ ДОБРОВОЉАЧКЕ ГАРДЕ
 - почиње од Трга Ђенерала Драже Михаиловића, а 
завршава се код улице Мученика Романових обухватајући 
лијеву и десну страну и насеље одређено регулационим 
планом „Кнез Иво од Сембреије“ обиљежено блоковима ( 
блок 1., блок 2., блок 3., блок 4. и блок 5.).

 31. УЛИЦА ПУШКИНОВА
 - почиње од улице Српсе добровољачке гарде 
у облику потковице излазећи понова на улицу Српске 
добровољачке гарде обухватајући лијеву и десну страну.

 32. УЛИЦА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА
 - почиње од улице Мајевичка (од Џамије), а 
завршава се код улице Димитрија Туцовића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 33. УЛИЦА КРАЉА МИЛУТИНА
 - почиње од улице Мајевичка, а завршава се код 
посљедњих кућа у истој улици (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну.

 34. УЛИЦА ЦЕТИЊСКА
 - почиње од улице Арсенија Чарнојевића, а 
завршава се код улице Слободана Јовановића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 35. УЛИЦА СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА
 - почиње од улице Српсе добровољачке гарде (Ауто 
- мото друштво), а завршава се код улице Михајла Пупина 
обухватајући лијеву и десну страну.

 36. УЛИЦА ЖРТАВА ЈАДОВНОГ
 - почиње од улице Слободана Јовановића, а 
завршава се код улице Рачанска обухватајући лијеву и десну 
страну.

 37. УЛИЦА НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА
 - почиње од улице Жртава Јадовног, а завршава 
се код улице Михајло Пупин обухватајући лијеву и десну 
страну.

 38. УЛИЦА РУЂЕРА БОШКОВИЋА
 - почиње од улице Слободана Јовановића, а 
завршава се код улице Недељка Чабриновића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 39. УЛИЦА РАЧАНСКА
 - почиње од раскршћа улица Српске добровољачке 
гарде и Јована Дучића, а завршава се на раскршћу улица 
Димитрија Туцовића  и Комитска обухватајући лијеву и 
десну страну.

 40. УЛИЦА БЕОГРАДСКА
 - почиње од улице Рачанска, а завршава се код улица 
Димитрија Туцовића и Живојина Мишића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 41. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА 
 - почиње од улице Београдска крећући се 
полукружно излази на исту улицу обухватајући лијеву и 
десну страну.

 42. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
 - почиње од улице Београдска крећући се полукружно 
излази на исту улицу обухватајући лијеву и десну страну.

 43. УЛИЦА КНИНСКА
 - почиње од улице Београдска и завршава се на крају 
саобраћанице обухватајући лијеву и десну страну.

 44. УЛИЦА САВЕ МРКАЉА
 - почиње од улице Београдска, а завршава се код 
улице Димитрија Туцовића обухватајући лијеву и десну 
страну.

 45. УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА
 - почиње од улице Београдска, а завршава се код 
посљедњих кућа у истој улици (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну.

 46. УЛИЦА МАРКА КРАЉЕВИЋА
 - почиње од улице Лазе Лазаревића, а завршава се код 
посљедних кућа у истој улици (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну.

 47. УЛИЦА АРЧИБАЛДА РАЈСА
 - почиње од улице Димитрија Туцовића, а завршава 
се код посљедних кућа у истој улици (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 48. УЛИЦА МАРИЈЕ БУРСАЋ
 - почиње од улице Димитрија Туцовића, а завршава 
се код посљедних кућа у истој улици (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 49. УЛИЦА МОСКОВСКА
 - почиње од улице Рачанска, а завршава се код улице 
Српске добровољачке гарде обухватајући лијеву и десну 
страну.

 50. УЛИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА
 - почиње од раскршћа улица Мајевичка и Кнегиње 
Милице, а завршава се на раскршћу  улица Рачанска и 
Комитска обухватајући лијеву и десну страну.

 51. УЛИЦА СОЛУНСКА
 - почиње од улице Милоша Обилића, а завршава се 
код улице Димитрија Туцовића обухватајући лијеву и десну 
страну.

 52. УЛИЦА ЖИВОЈИНА МИШИЋА
 - почиње од улице Милоша Обилића (Жељезничка 
станица), а завршава се на раскршу  улица Димитрија 
Туцовића и Београдска обухватајући лијеву и десну страну.

 53. УЛИЦА ТОЛСТОЈЕВА
 - почиње од улице Живојина Мишића крећући 
се полукружно излазећи лијевим краком на исту улицу, а 
десним краком на улицу Димитрија Туцовића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 54. УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
 - почиње од улице Димитрија Туцовића, а завршава 
се код улице Живојина Мишића обухватајући лијеву и десну 
страну.
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 68. УЛИЦА 1. МАЈА
 - почиње од улице Душана Баранина, а завршава се 
код улице Цара Уроша обухватајући лијеву и десну страну.

 69. УЛИЦА ПРОФЕСОРА НИКОЛЕ МАЧКИЋА
 - почиње од улице Душана Баранина, а завршава се 
код улице 1. Маја обухватајући лијеву и десну страну.

 70. УЛИЦА СТЕВАНА КРЊИЋА
 - почиње од улице Душана Баранина, а завршава се 
код улице 1. Маја обухватајући лијеву и десну страну.

 71. УЛИЦА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
 - почиње од улице Душана Баранина, а завршава се 
код улице Цара Уроша обухватајући лијеву и десну страну.
 
 72. УЛИЦА 18. НОВЕМБРА
 - почиње од улице Бранка Радичевића, а завршава 
се код улице Бориса Пастернака обухватајући лијеву и десну 
страну.
 
 73. УЛИЦА СРЕМСКА
 - почиње код улице Милоша Обилића, а завршава 
се код улице Цара Душана обухватајући лијеву и десну 
страну.
 
 74. УЛИЦА ПЕРЕ СТАНИЋА
 - почиње од улице Душана Баранина, а завршава се 
на крају исте улице (слијепа улица) обухватајући лијеву и 
десну страну.
 
 75. УЛИЦА ЛАЗЕ КОСТИЋА
 - почиње од улице Незнаних јунака пролази поред 
трафо станице и завршава се на крају исте улице (слијепа 
улица) обухватајући лијеву и десну страну.

 76. УЛИЦА СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА
 - почиње од улице Незнаних јунака, а завршава се 
код улице Данка Кабиља Букија обухватајући лијеву и десну 
страну.

 77. УЛИЦА ЈЕРМЕНСКА
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава 
се код улице Незнаних јунака обухватајући лијеву и десну 
страну.

 78. УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА
 - почиње од раскршћа улица Гаврила Принципа 
и Незнаних јунака, а завршава се код моста на каналу 
„Дашница“ правцем према Тузли обухватајући лијеву и 
десну страну.

 79. УЛИЦА ВИДОВДАНСКА
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава 
се код улице Незнаних јунака обухватајући лијеву и десну 
страну.

 80. УЛИЦА ДАНИЛА КИША
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава 
се на крају исте (слијепа улица) обухватајући лијеву и десну 
страну.

 55. УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКА
 - почиње од улице Светозара Марковића, а 
завршава се код задњег  стамбеног објекта (слијепа улица).

 56. УЛИЦА САРАЈЕВСКА
 -почиње од улице Милоша Обилића, а завршава 
се код улице Светозара Марковића обухватајући лијеву и 
десну страну.

 57. УЛИЦА ПРЕБИЛОВАЧКА
 - почиње од улице Димитрија Туцовића, а завршава 
се код улице Солунска обухватајући лијеву и десну страну.

 58. УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВЕ ЈОВАНОВИЋА
 - почиње од раскршћа улица Гаврила Принципа и 
Николе Тесле, а завршава се на раскршћу улица Светог Саве 
и Милоша Обилића.

 59. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА
 - почиње од раскршћа улица Светог Саве и 
Змај Јовине, а завршава се код раскршћа улица Сремска, 
Живојина Мишића и Раје Бањичића обухватајући лијеву и 
десну страну.

 60. УЛИЦА РАЈЕ БАЊИЧИЋА
 - почиње од раскршћа улица Сремска, Живојина 
Мишића и Милоша Обилића, а завршава се код 
магистралног пута (обилазница Града Бијељина) пут према 
Великој Обарској обухватајући лијеву и десну страну.
 
 61. УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
 - почиње од улице Гаврила Принципа, а завршава се 
код улице Светог Саве обухватајући лијеву и десну страну.

 62. УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ
 - почиње од улице Књегиње Милице, а завршава се 
код улице Незнаних јунака.

 63. УЛИЦА НЕЗНАНИХ ЈУНАКА
 - почиње од раскршћа улица Гаврила Принципа 
и Филипа Вишњића, а завршава се код раскршћа улица 
Стефана Дечанског и Цара Уроша обухватајући лијеву и 
десну страну.
 
 64. УЛИЦА МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА
 - почиње од улице Светог Саве, а завршава се код 
улице Душана Баранина обухватајући лијеву и десну страну.

 65. УЛИЦА ПРОФЕСОРА БАКАЈЛИЋА
 - почиње код улице Мајора Драгутина Гавриловића, 
а завршава се код улице Незнаних јунака. 

 66. УЛИЦА ДУШАНА БАРАНИНА
 - почиње од раскршћа улица Незнаних јунака 
и Кулина Бана, а завршава се код улице Цара Уроша 
обухватајући само лијеву страну. 

 67. УЛИЦА ЦАРА УРОША
 - почиње од улице Душана Баранина, а завршава се 
на раскршћу улица Незнаних јунака и Стефана Дечанског 
обухватајући лијеву и десну страну.
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 81. УЛИЦА СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава се 
на крају исте улице (слијепа улица) обухватајући лијеву и 
десну страну.

 82. УЛИЦА БРАЋЕ СУБОТИЋ
 - почиње од улице Филипа Вишњића и лијево 
полукружно поново излази на улицу Филипа Вишњића 
обухватајући лијеву и десну страну

 83. УЛИЦА 27. МАРТА
 - почиње од раскршћа улица Николе Тесле, Српске 
војске и Жртава фашистичког терора, а завршава се код 
улице Филипа Вишњића обухватајући лијеву и десну страну.

 84. УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Нушићева обухватајући лијеву и десну страну.

 85. УЛИЦА НУШИЋЕВА
 - почиње од улице Гаврила Принципа,а завршава се 
код улице 27. Марта обухватајући лијеву и десну страну.

 86. УЛИЦА КРАЈИШКА
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава 
се на крају исте (слијепа улица) обухватајући лијеву и десну 
страну.

 87. УЛИЦА ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава се 
код улице 27. Марта обухватајући лијеву и десну страну.

 88. УЛИЦА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА
 - почиње од улице 27. Марта, а завршава се код 
улице Војводе Петра Бојовића обухватајући лијеву и десну 
страну.

 89. УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се код 
улице Ивана Горана Ковачића обухватајући лијеву и десну 
страну.

 90. УЛИЦА ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА
 - почиње од улице 27. Марта, а завршава се код 
улице Ђуре Даничића обухватајући лијеву и десну страну.

 91. УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се код 
улице Ђуре Даничића обухватајући лијеву и десну страну.

 92. УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се на 
крају саобраћајнице (слијепа улица) обухватајући лијеву и 
десну страну.

 93. УЛИЦА ГРАЧАНИЧКА
 - почиње од улице Ђуре Јакшића, а завршава се код 
улице Козарачка обухватајући лијеву и десну страну.

 94. УЛИЦА КОЗАРАЧКА
 - почиње од улице 27. Марта, а завршава се код 
улице Ђуре Даничића обухватајући лијеву и десну страну.

 95. УЛИЦА ЈОВАНА КРОНШТАТСКОГ
 - почиње од улице 27. Марта (код споменика) и 
поново излази полукружно на улицу 27. Марта обухватајући 
лијеву и десну страну.

 96. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
 - почиње од улице Козарачка (прва десно) и 
завршава се на крају исте (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну.

 97. УЛИЦА КАДИЊАЧА
 - почиње од улице Козарачка (друга десно), а 
завршава се накрају исте (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну.

 98. УЛИЦА САВСКА
 - почиње од улице Козарачка (трећа десно), а 
завршава се код улице Кадињача обухватајући лијеву и 
десну страну.

 99. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА
 - почиње од улице Ђуре Даничића, а завршава се 
код улице Баја Пивљанина обухватајући лијеву и десну 
страну.

 100. УЛИЦА ЛОПАРСКА
 - почиње од улице Српске војске, а завршава се код 
улице Војводе Петра Бојовића обухватајући лијеву и десну 
страну.

 101. УЛИЦА БАЈЕ СТАНИШИЋА
 - почиње од улице Ђуре Даничића, а завршава се 
код улице Војводе Петра Бојовића обухватајући лијеву и 
десну страну.

 102. УЛИЦА РУДАРСКА
 - почиње од улице Филипа Вишњића и завршава се 
код улице 27. Марта обухватајући лијеву и десну страну.

 103. УЛИЦА ПАНТЕЛИНСКА
 - почиње од улице Филипа Вишњића (мост на 
каналу „Дашница“), а завршава се на кружном току 
магистралног пута (обилазница Града Бијељина) правац 
Тузла обухватајући лијеву и десну страну.

 104. УЛИЦА КОМИТСКА
 - почиње од раскршћа улица Рачанска и Димитрија 
Туцовића, а завршава се на кружном току магистралног пута 
(обилазница Града Бијељина) правац Дворови обухватајући 
лијеву и десну страну.

 105. УЛИЦА КУЛИНА БАНА
 - почиње од раскршћа улица Незнаних јунака 
и Душана Барањина, узводно десном обалом канала 
„Дашница“ и завршава се код улице Пантелинска 
обухватајући десну страну.

 106. УЛИЦА УГЉЕВИЧКА
 - почиње од улице Јована Рашковића, а завршава 
се десним краком на крају исте (слијепа улица) и лијевим 
краком на крају исте улице (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну.
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 121. УЛИЦА ДОБРОВОЉАЧКА
 - почиње од улице Светозара Ћоровића, а завршава 
се на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.

 122. УЛИЦА СУТЈЕСКА
 - почиње од улице Светозара Ћоровића, а завршава 
се на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.

 123. УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА
 - почиње од улице Петра Кочића и иде десном 
обалом канала „Дашница“ до  краја насеља обухватајући 
десну страну.

 124. УЛИЦА СТЈЕПАН МИТРОВ ЉУБИША
 - почиње од улице Петра Кочића и иде лијевом 
обалом канала „Дашница“ до  краја насеља обухватајући 
лијеву страну.

 125. УЛИЦА ПЕТРА ЛУБАРДЕ
 - почиње од улице Петра Кочића и завршава се на 
крају насеља обухватајући лијеву и десну страну.

 126. УЛИЦА ШАБАЧКИХ ЂАКА
 - почиње од улице Раје Бањичића и иде поред пруге 
и завршава се код објекта Електродистрибуције обухватајући 
лијеву и десну страну.

 127. УЛИЦА СТУДЕНИЧКА
 - почиње од улице Солунска, а завршава се код улице 
Сарајевска  обухватајући лијеву и десну страну.

 128. УЛИЦА ВАСКА ПОПЕ
 - почиње од улице Раје Бањичића и завршава се на 
крају насеља обухватајући лијеву и десну страну.

 129. УЛИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА
 - почиње од улице Димитрија Туцовића и завршава се 
код улице Шабачких ћака на пружном прелазу обухватајући 
лијеву и десну страну.

 130. УЛИЦА СЕМБЕРСКИХ РАТАРА
 - почиње од улице Комитска, а завршава се на 
магистралном путу (заобилазница Града Бијељина) правац 
Батковић обухватајући лијеву и десну страну.

 131. УЛИЦА САВЕ ШУМАНОВИЋА
 - почиње од улице Семберских ратара, а завршава се 
на крају насеља обухватајући лијеву и десну страну.

 132. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
 - почиње од улице Душана Баранина, пресјеца улицу 
18. новембар, иде кружно кроз насеље у смјеру казаљке на 
сату и завршава се у улици Бранка Радичевића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 133. УЛИЦА ГЕТЕОВА
 - почиње од улице Цара Уроша, а завршава се код 
улице Сремске обухватајући лијеву и десну страну.

 134. УЛИЦА ВАСЕ ТОДОРОВИЋА
 - почиње од улице Светог Саве (код забавишта) 
и завршава се код улице Милоша Обилића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 107. УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА
 - почиње од улице Кулина Бана, а завршава се код 
улице Метохијска, обухватајући лијеву и десну страну.

 108. УЛИЦА  ЈУРИЈА ГАГАРИНА
 - почиње од улице Кулина Бана, а завршава се на 
крају саобраћајнице (слијепа улица) обухватајући лијеву и 
десну страну.

 109. УЛИЦА МАЧВАНСКА
 - почиње од улице Стефана Дечанског и завршава се 
код улице Данка Кабиља Букија.

 110. УЛИЦА ДАНКА КАБИЉА БУКИЈА
 - почиље од улице Стефана Дечанског, а завршава 
се код магистралног пута (заобилазница Града Бијељина) 
према Бријесници обухватајући лијеву и десну страну.

 111. УЛИЦА СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ
 - почиње од раскршћа улица Незнаних јунака и Цара 
Уроша и завршава се  код кружног тока заобилазнице Града 
Бијељина према Брчком обухватајући лијеву и десну страну.

 112. УЛИЦА ЂАКОНА АВАКУМА
 - почиње од улице Лазе Костића, а завршава се код 
улице Мачванска обухватајући лијеву и десну страну.
 
 113. УЛИЦА ЦЕРСКА
 - почиње од улице Лазе Костића, а завршава се код 
улице Мачванска обухватајући лијеву и десну страну.

 114. УЛИЦА ЈОСИФА ПАНЧИЋА
 - почиње од улице Лазе Костића, а завршава се на 
крају исте (слијепа улица)  обухватајући лијеву и десну 
страну.

 115. УЛИЦА МЕТОХИЈСКА
 - почиње од улице Кулина Бана и завршава се на 
раскршћу улица Јована Рашковића и Угљевичке.

 116. УЛИЦА ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ
 - почиње од улице Стефана Дечанског лијевим 
краком излази на улицу Душана Радовића, а десним краком 
на улицу Крушевачка обухватајући лијеву и десну страну.

 117. УЛИЦА ДУШАНА РАДОВИЋА
 - почиње од улице Стефана Дечанског, а завршава 
се на крају насеља Ковиљуше које је обиљежено улицама 
Душана Радовића од 1. до 8. обухватајући лијеву и десну 
страну.

 118. УЛИЦА БАЊАЛУЧКА
 - почиње од улице Стефана Дечанског, а завршава се 
на крају насеља  обухватајући лијеву и десну страну.

 119. УЛИЦА ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ
 - почиње од улице Светозара Ћоровића – задња 
саобраћајница лијево и завршава се код улице Јурија Гагарина 
обухватајући лијеву и десну страну.

 120. УЛИЦА ЈОВАНА РАШКОВИЋА
 - почиње од улице Светозара Ђоровића, а завршава 
се код улице Угљевичка обухватајући лијеву и десну страну.



Службени гласник Града БијељинаБрој 5 - Страна 30 16. март 2015.

 135. УЛИЦА БОШКА БУХЕ
 - почиње од улице Милоша Обилића преко пута 
улице Васе Тодоровића,  иде лијево кроз насеље, излази 
на канал „Дашница“ и десном страном канала завршава 
код улице Милоша Обилића обухватајући лијеву и десну 
страну.

 136. УЛИЦА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
 - почиње од улице Николе Тесле и код водоторња 
грана се лијевим краком према улици Саве Ковачевића, а 
десним краком према улици Нушићева обухватајући лијеву 
и десну страну.

 137. УЛИЦА ДОСТОЈЕВСКОГ
 - почиње од улице Филипа Вишњића, а завршава се 
на крају саобраћајнице (слијепи сокак) обухватајући лијеву 
и десну страну.

 138. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА
 - почиње од улице Баје Станишића и полукружно се 
завршава у истој улици обухватајући лијеву и десну страну.

 139. УЛИЦА ЦРВЕНОГ КРСТА
 - почиње од улице Војводе Петра Бојовића и у 
виду потковице поново се завршава у улици Војводе Петра 
Бојовића обухватајући лијеву и десну страну.

 140. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА
 - почиње од раскршћа улица Баје Станишића и 
Војводе Петра Бојовића и завршава се на магистралном 
путу (обилазница Града Бијељина) код Православног 
гробља обухватајући лијеву и десну страну.

 141. УЛИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ
 - почиње од улице Војводе Петра Бојовића, а 
завршава се код улице Милована Глишића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 142. УЛИЦА 8. МАРТА
 - почиње од улице Војводе Петра Бојовића, а 
завршава се код улице Ћирила и Методија обухватајући 
лијеву и десну страну.

 143. УЛИЦА БРАНКА МИЉКОВИЋА
 - почиње од улице Мика Боснић (са канала 
„Дашница“), а завршава се код улице Баја Пивљанина 
обухватајући лијеву и десну страну.

 144. УЛИЦА МИКА БОСНИЋ
 - почиње од раскршћа улица Филипа Вишњића 
и Пантелинске, иде узводно лијевом обалом канала 
„Дашница“ и завршава се на крају урбаног подручја 
обухватајући лијеву страну.

 145. УЛИЦА ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА
 - почиње од улице Пантелинска, иде узводно 
десном обалом канала „Дашница“ и завршава се на крају 
саобраћајнице обухватајући десну страну.

 146. УЛИЦА ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА
 - почиње од улице Илије Гарашанина пролази 
кроз Ново насеље и завршава се на крају саобраћајнице 
обухватајући лијеву и десну страну.

 147. УЛИЦА ПАРИСКЕ КОМУНЕ
 - почиње од улице Илије Гарашанина пролази 
кроз Ново насеље и завршава се на крају саобраћајнице 
обухватајући лијеву и десну страну.

 148. УЛИЦА СЛАВОНСКА
 - почиње од улице Илије Гарашанина, а завршава се 
на крају насеља (слијепа улица) обухватајући лијеву и десну 
страну.

 149. УЛИЦА КОСТЕ НОВАКОВИЋА
 - почиње од улице Илије Гарашанина пролази 
кроз Ново насеље и завршава се код улице Париске комуне 
обухватајући лијеву и десну страну.

 150. УЛИЦА МЛАДЕ БОСНЕ
 - почиње од раскршћа улица Српске Војске и 
Дринске, а завршава се на крају саобраћанице (слијепа 
улица) обухватајући лијеву и десну страну.

 151. УЛИЦА ВЛАДИКЕ ГАВРИЛА
 - почиње од улице Српске војске (десно прије О.Ш. 
„Јован Дучић“) и завршава се код улице Васе Пелагића 
обухватајући лијеву и десну страну.

 152. УЛИЦА ВАСЕ ПЕЛАГИЋА
 - почиње од улице Српске војске (десно прва 
саобраћајница иза О.Ш. „Јован Дучић“) и завршава се код 
улице Владике Гаврила обухватајући лијеву и десну страну.

 153. УЛИЦА ЛУЈА ПАСТЕРА
 - почиње од улице Војводе Петра Бојовића и 
завршава се на крају саобраћајнице (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 154. УЛИЦА ЈАКОВА МИЛОВИЋА
 - почиње од улице Војводе Петра Бојовића пролази 
кроз насеље и завршава се код улице Милована Глишића 
обухватајући лијеву и десну страну.

 155. УЛИЦА ТИРШОВА
 - почиње од улице Кнез Иво од Семберије и 
завршава се код улице Софке Николић обухватајући лијеву 
и десну страну.

 156. УЛИЦА ДР. РОЗЕ ПАПО
 - почиње од улице Кнез Иво од Семберије и 
завршава се код улице Тиршова обухватајући лијеву и десну 
страну.

 157. УЛИЦА ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА
 - почиње од улице Кнез Иво од Семберије и 
завршава се на крају насеља обухватајући лијеву и десну 
страну.

 158. УЛИЦА МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ
 - почиње од улице Кнез Иво од Семберије и у облику 
потковице поново излази на улицу Кнез Иво од Семберије 
обухватајући лијеву и десну страну.

 159. УЛИЦА ЖИЧКА
 - почиње од улице Кнез Иво од Семберије и иде до 
краја насеља обухватајући лијеву и десну страну.
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 173. УЛИЦА БОРЕ СТАНКОВИЋА
 - почиње од улице Димитрија Туцовића, а 
завршава се на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и 
десну страну. 

 174. УЛИЦА ВЛАДИМИРА ГАЋИНОВИЋА
 - почиње од раскршћа улица Рачанска и 
Димитрија Туцовића и завршава се на крају саобраћајнице 
обухватајући лијеву и десну страну. 

 175. УЛИЦА КРФСКА
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде, 
а завршава се на крају саобраћајнице (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 176. УЛИЦА БРАЋЕ ЈУГОВИЋ
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде 
и завршава се на крају саобраћајнице (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 177. УЛИЦА БАЊАНСКА
 - почиње од улице Подрињска, а завршава се на 
крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.

 178. УЛИЦА КРАЉА ТВРТКА
 - почиње од раскршћа улица Галац и Лозничка, а 
завршава се на крају урбаног подручја према Голом брду 
обухватајући лијеву и десну страну.

 179. УЛИЦА ЈОВАНА СКЕРЛИЋА
 - почиње од улице Српске војске и завршава се на 
крају саобраћајнице (слијепи сокак) обухватајући лијеву и 
десну страну.

 180. УЛИЦА СТАРИНЕ НОВАКА
 - почиње од улице Српске војске, два пута се ломи 
на лијево и десно и завршава се на крају саобраћајнице 
(слијепа улица) обухватајући лијеву и десну страну.

 181. УЛИЦА СТЈЕПАНА ТОМАШЕВИЋА
 - почиње од улице Баје Станишића и завршава 
се на крају саобраћајнице (слијепа улица) обухватајући 
лијеву и десну страну

 182. УЛИЦА БОГДАНА ЗИМОЊИЋА
 - почиње од улице 27. Марта и завршава се код 
улице 8. Марта обухватајући лијеву и десну страну.

 183. УЛИЦА БАЈЕ ПИВЉАНИНА
 - почиње од раскршћа улица Филипа Вишњића и 
27. Марта, а завршава се на крају саобраћајнице у правцу 
асфалтне базе обухватајући лијеву и десну страну.

 184. УЛИЦА БОЖИДАРА ЖУГИЋА
 - почиње од улице Пантелинска, а завршава се 
код улице Илије Гарашанина обухватајући лијеву и десну 
страну.

 185. УЛИЦА ДАНИЛА ИЛИЋА
 - почиње од улице Пантелинска (десно) и завршава 
се на крају саобраћајнице са изласком на улицу Јурија 
Гагарина обухватајући лијеву и десну страну.

 160. УЛИЦА УРОША ПРЕДИЋА
 - почиње од улице Кнез Иво од Семберије и 
завршава се на крају насеља обухватајући лијеву и десну 
страну

 161. УЛИЦА ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде и 
завршава се код улице Московска обухватајући лијеву и 
десну страну.

 162. УЛИЦА ПЕТРОВЕ ГОРЕ
 - почиње од улице Рачанска и завршава се код 
улице Војводе Радомира Путника обухватајући лијеву и 
десну страну.

 163. УЛИЦА СКЕНДЕРА КУЛЕНОВИЋА
 - почиње од улице Петрова Гора и завршава се код 
улице Московска обухватајући лијеву и десну страну.

 164. УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВА
 -почиње од улице Московска из правца А.Д. 
„Семберијатранспорт“, а завршава се код улице Војводе 
Радомира Путника обухватајући лијеву и десну страну.

 165. УЛИЦА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
 - почиње од улице Скендера Куленовића и 
завршава се код улице Хајдук Вељкова обухватајући лијеву 
и десну страну.

 166. УЛИЦА ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде 
и завршава се код улице Алексе Шантића обухватајући 
лијеву и десну страну.

 167. УЛИЦА ВУКОВАРСКА
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде и 
завршава се на крају насеља обухватајући лијеву и десну 
страну.

 168. УЛИЦА ХИЛЕНДАРСКА
 - почиње од улице Краља Драгутина, а завршава 
се код улице Петроградска обухватајући лијеву и десну 
страну.

 169. УЛИЦА КОСОВСКА
 - почиње од улице Краља Драгутина и завршава се 
на крају насеља обухватајући лијеву и десну страну. 

 170. УЛИЦА ДАВОРИНА ЈЕНКА
 - почиње од улице Краља Драгутина и завршава се 
на крају насеља обухватајући лијеву и десну страну.

 171. УЛИЦА КРАЉА ДРАГУТИНА
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде 
обухватајући лијеву и десну страну насеља ГТЦ, а завршава 
се код улице Мученика Романових обухватајући лијеву и 
десну страну.

 172. УЛИЦА ПЕТРОГРАДСКА
 - почиње од улице Московска ломи се под 
углом од 900 десно и завршава се код улице Хилендарска 
обухватајући лијеву и десну страну.
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 186. УЛИЦА ТРИФКА ГРАБЕЖА
 - почиње од улице Пантелинска (прва десно) 
и завршава се на крају саобраћајнице (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 187. УЛИЦА ТАНАСКА РАЈИЋА
 - почиње од улице Пантелинска (друга десно) и 
завршава се на крају саобраћајнице. 

 188. УЛИЦА ТЕОДОРА СОФРЕНИЋА
 - почиње од улице Пантелинска (трећа десно) 
и завршава се на крају саобраћајнице (слијепа улица) 
обухватајући лијеву и десну страну.

 189. УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА
 - почиње од улице Раје Бањичића прелази преко 
канала „Дашница“ креће се десним краком до улице 
Фрушкогорска, а једним краком до улице Крушевачка 
обухватајући лијеву и десну страну.

 190. УЛИЦА РАТКА ПЕРИЋА
 - почиње од улице Кулина Бана и завршава се на 
крају саобраћајнице (слијепи сокак) обухватајући лијеву и 
десну страну.

 191. УЛИЦА КОЛУБАРСКА
 - почиње од улице Кулина Бана и завршава се на 
крају саобраћајнице (слијепа улица) обухватајући лијеву и 
десну страну.

 192. УЛИЦА МАЈОРА МИЛАНА ТЕПИЋА
 - почиње од улице Незнаних јунака  преко пута ОШ 
„Кнез Иво од Семберије“ и завршава се на крају саобраћајнице 
(слијепа улица) обухватајући лијеву и десну страну.

 193. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА
 - почиње од раскршћа улица Стефана Дечанског, 
Незнаних јунака и Цара Уроша и завршава се код улице 
Крушевачка (насеља Интергај) обухватајући лијеву и десну 
страну.

 194. УЛИЦА СТАРОГ ВУЈАДИНА
 - почиње од улице Стефана Дечанског и завршава се 
на крају насеља (слијепа улица) обухватајући лијеву и десну 
страну.

 195. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ
 - почиње од улице Стефана Дечанског и завршава се 
на крају  насеља обухватајући лијеву и десну страну.
 
 196. УЛИЦА КОСОВКЕ ДЈЕВОЈКЕ
 - почиње од улице Стефана Дечанског и завршава 
се на крају насеља у правцу улице Јасеновачких мученика 
обухватајући лијеву и десну страну.

 197. УЛИЦА ЈАСЕНОВАЧКИХ МУЧЕНИКА
 - почиње од улице Брчанска пресјеца улицу 
Бањалучка и завршава се на крају насеља обухватајући лијеву 
и десну страну.

 198. УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА
 - почиње од улице Петра Кочића паралелна 
саобраћајница са улицом Фрушкогорском обухватајући 
лијеву и десну страну.

 199. УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА
 - почиње од краја улице Петра Кочића десним 
краком завршава се код улице Душана Радовића блок 8, а 
лијевим краком код улице Крушевачка обухватајући лијеву 
и десну страну.

 200. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА
 - почиње од улице Стефана Дечанског и завршава 
се код улице Данка Кабиља Букија обухватајући лијеву и 
десну страну.

 201. УЛИЦА 2. АПРИЛА
 - почиње од  Трга Ђенерала Драже Михаиловића и 
завршава се на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и 
десну страну.

 202. УЛИЦА 1. ДЕЦЕМБРА
 - почиње од улице Арсенија Чарнојевића и 
завршава се на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и 
десну страну.

 203. УЛИЦА МИТРА ТРИФУНОВИЋА УЧЕ
 - почиње од улице Арсенија Чарнојевића и 
завршава се на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и 
десну страну.

 204. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
 - почиње од улице Филипа Вишњића и завршава се 
на крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.

 205. УЛИЦА ТАКОВСКА
 - почиње од улице Раје Бањичића и завршава се на 
крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.

 206. УЛИЦА СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
 - почиње од улице Раје Бањичића и завршава се на 
крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.

 207. УЛИЦА ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ
 - почиње од улице Раје Бањичића и завршава се на 
крају саобраћајнице обухватајући лијеву и десну страну.
 
 208. УЛИЦА КНЕЗА ИВЕ ОД СЕМБЕРИЈЕ
 - почиње од раскрснице улица Карађорђеве и 
Војводе Степе и завршава се на крају саобраћајнице на 
раскршћу за Амајлије и Попове обухватајући лијеву и десну 
страну.

 209. УЛИЦА ГАЛАЦ
 - почиње од улице Кнеза Милоша, а завршава се 
на раскршћу улица Лозничка и Краља Твртка обухватајући 
лијеву и десну страну.

 210. УЛИЦА ПОДРИЊСКА
 - почиње од улице Српске добровољачке гарде иде 
полукружно у смјеру казаљке на сату десним  к р а к о м 
и завршава се код улице Бањанска, а другим краком се 
завршава на улици Српске  добровољачке гарде који 
је обиљежен блоком 1. обухватајући лијеву и десну страну.

 211. УЛИЦА МУЧЕНИКА РОМАНОВИХ
 - почиње од улице Комитска и завршава се на путу 
Бијељина - Амајлије, обухватајући лијеву и  десну страну.
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 212. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА
 - почиње од раскрснице кружног тока улица 
Рачанска, Српске  Добровољачке гарде, а завршава  
се код улице Кнез Иво од Семберије обухватајући лијеву и 
десну страну.
 
 213. УЛИЦА КРУШЕВАЧКА
 - почиње од улице Сремска и завршава се код улице 
Душана Радовића обухватајући лијеву и  десну страну.

 214. УЛИЦА КУМАНОВСКА
 - почиње од лијеве стране улице Душана Радовића 
и завршава се на крају саобраћајнице,  обухватајући лијеву 
и десну страну.

 215 УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКА
 - почиње од улице Кумановска и завршава се у 
улици Кумановска, обухватајући лијеву и десну  страну.

 216 УЛИЦА БРЧАНСКА
 - почиње од лијеве стране улице Душана Радовића и 
у облику потковице завршава се у улици  Душана Радовића, 
обухватајући лијеву и десну  страну.

 217. УЛИЦА ПОСАВСКА
 - почиње од улице Јасеновачких Мученика и 
завршава се у улици Брчанска, обухватајући  лијеву  
и десну страну.

 218. УЛИЦА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3
 - обухвата простор одређен Регулационим планом 
“Индустријска зона 3”.

 219. УЛИЦА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 4
 - обухвата простор одређен Регулационим планом 
“Индустријска зона 4”.

 220. ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА БИЈЕЉИНА 
ЛАНГЕНХАГЕН
 - обухвата простор зелене јавне површине 
раскршћа улица Српске добровољачке гарде и улице  
Подрињска.”

 221. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
 - почиње од раскршћа улица Карађорђева и Трга 
Краља Петра I Карађорђевића, а завршава се код улице 
Никола Тесла обухватајући лијеву страну.

 б) Подручје насељеног мјеста Јања

Члан 4.
 1. УЛИЦА БИЈЕЉИНСКА
 - почиње од уласка у Јању идући из Бијељине код 
скретања за насељено мјесто Г. Којчиновац, а завршава се 
иза кафане „Голман“ на излазу из Јање према Зворнику 
обухватајући лијеву и десну страну.

 2. УЛИЦА др ХАМДИЈЕ ЋЕМЕРЛИЋА
 - почиње од улице Бијељинска  од моста на ријеци 
Јањи пресјецајућу улицу Салке Бајрића и завршава се 
код улице Меше Селимовића – код гробља „Пањеви“ 
обухватајући лијеву и десну страну.

 3. УЛИЦА ХУСЕ СКОКИЋА
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а 
завршава се код улице Шор обухватајући лијеву и десну 
страну.

 4. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА
 - почиње од раскрснице улица Бијељинска 
и Брзава, а завршава се на раскрсници улица Меше 
Селимовића и Салке Бајрића обухватајући лијеву и десну 
страну.
 
 5. УЛИЦА БРЗАВА
 - почиње од улице Бијељинска на раскрсници са 
улицом Омладинском, десним краком се завршава код 
8. Августа и обиљежава се парним бројевима, а лијевим 
краком се завршава иза моста на ријеци Јањи и обиљежава 
се непарним бројевима.

 6. УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋ
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, 
а завршава се код улице  Бијељинска, код гробља 
„Пањеви“обухватајући лијеву и десну страну.

 7. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а 
завршава се код улице Салке Бајрића обухватајући лијеву 
и десну страну.

 8. УЛИЦА САЛКЕ БАЈРИЋА
 - почиње од улице Меше Селимовић пресјецајући 
улицу др Хамдије Ћемерлића и излази на магистрални пут 
Бијељина – Зворник на излазу из Јање према Зворнику 
обухватајући лијеву и десну страну.

 9. УЛИЦА ШАРАМПОВ
 - почиње од улице Бијељинска и завршава се код 
улице Дринска обухватајући лијеву и десну страну.

 10. УЛИЦА ДРИНСКА
 - почиње од улице Бијељинска (код пијаце), а 
завршава се код задњих кућа према пољима обухватајући 
лијеву и десну страну.

 11. УЛИЦА БРАЋЕ ЛАЗИЋА
 - почиње од улице Бијељинска, а завршава се 
код посљедњих кућа према Модрану код Старе Цесте, 
обухватајући лијеву и десну страну.

 12. УЛИЦА ШОР
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а 
завршава се код Омладинска улице обухватајући лијеву и 
десну страну.

 13. УЛИЦА КОЛУБАРСКА
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а 
завршава се код улице Шор обухватајући лијеву и десну 
страну.

 14. УЛИЦА САВСКА
 - почиње од улице Омладинска, а завршава се на 
раскрсници са Колубарском обухватајући лијеву и десну 
страну.
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 15. УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА
 - почиње од Омладиска улице, а завршава се код улице 
Бијељинска обухватајући само десну страну.

 16. УЛИЦА 8. АВГУСТА
 - почиње од улице Бијељинска, а завршава се код 
улице Брзава обухватајући лијеву и десну страну.

 17. УЛИЦА ЗЕКЕРИЈАХА ЏЕЗИЋА
 - почиње од улице Бијељинска (код ветеринарске 
амбуланте), а завршава се на локалитету твз. „Јаруге“ према 
Дрини, обухватајући лијеву и десну страну.

 18. УЛИЦА 1. МАЈА
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а завршава 
се код улице Десанке Максимовић обухватајући лијеву и десну 
страну.

 19. УЛИЦА ВЛАГИЈА
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а завршава 
се код моста на ријеци Јањи обухватајући лијеву и десну страну.

 20. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића, а завршава 
се у насељу „Лугови“ обухватајући лијеву и десну страну.

 21. УЛИЦА ХУСЕИНА ЋЕМЕРЛИЋА
 - почиње од улице др Хамдије Ћемерлића крећући се 
полукружно излази на исту улицу обухватајући лијеву и десну 
страну.

 22. УЛИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА
 - почиње од улице Шарампов, а завршава се код улице 
Дринска обухватајући лијеву и десну страну.

 23. УЛИЦА ИЛИНДАНСКА
 - почиње од улице Бијељинска, а завршава се код 
улице Дринска обухватајући лијеву и десну страну.

 24. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
 - почиње од улице Бијељинске (пословно – стамбене 
зграде) пресјеца улицу Илинданску и завршава се код улице 
Бобаровача обухватајући лијеву и десну страну.

 25. УЛИЦА БОБАРОВАЧА
 - почиње од улице Дринска, а завршава се код улице 
Алије Исаковића обухватајући лијеву и десну страну.

 26. УЛИЦА АЛИЈЕ ИСАКОВИЋА
 - почиње од улице Дринска, а завршава се код улице 
Бобаровача обухватајући лијеву и десну страну.

 27. УЛИЦА БРАЋЕ БЛАГОЈЕВИЋА
 - почиње од раскршћа улица Илинданска и Семберске, 
а завршава се код улице Бијељинска (православно гробље).

 28. УЛИЦА МУСЕ ЋАЗИМА ЋАТИЋА
 - почиње од улице Дринске, а завршава се код тзв. 
Међа обухватајући лијеву и десну страну.

 29. УЛИЦА МЛАДЕ БОСНЕ
 - почиње од улице Браће Лазића код занатског центра, 
а завршава се код улице Џемала Биједића обухватајући лијеву 
и десну страну.

 30. УЛИЦА ЏЕМАЛА БИЈЕДИЋА
 - почиње од улице Бијељинска крећући се полукружно, 
а завршава се код улице Бијељинска (Станица полиције).

 31. УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА
 - почиње од улице Бијељинска, а завршава код 
посљедњих кућа на „Савића бари“ обухватајући лијеву и десну 
страну.

 32. УЛИЦА ХУСЕИН КАПЕТАНА ГРАДАШЧЕВИЋА
 - почиње од улице Браће Лазића, а завршава се на 
„Савића бари“ сусрећући се са улицом Саве Ковачевића 
обухватајући лијеву и десну страну.

 33. УЛИЦА МЕХМЕДАЛИЈЕ МАКА ДИЗДАРА
 - почиње од улице Браће Лазића пролази поред моста 
на ријеци Јањи крећући се полукружно и излази на Стару 
Цесту обухватајући лијеву и десну страну.

 34. УЛИЦА ДЕРВИША СУШИЋА
 - почиње од улице Браће Лазића крећући се 
полукружно излази на исту улицу код гробља „Полутине“ 
обухватајући лијеву и десну страну.

 35. УЛИЦА ЛЕШНИЧКА
 - почиње од улице Бијељинска код фабрике 
„Семберка“ крећући се према мотелу на Дрини обухватајући 
лијеву и десну страну.

 36. УЛИЦА СКЕНДЕРА КУЛЕНОВИЋА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Салке Бајрића обухватајући лијеву и десну страну.

 37. УЛИЦА СЕМБЕРСКА
 - почиње од раскршћа улица Илинданска и Браће 
Благојевића, а завршава се на крају урбаног подручја 
обухватајући лијеву и десну страну.

 38. УЛИЦА СТАРА ЦЕСТА
 -почиње од улице Браће Лазић и завршава се на крају 
саобраћајнице,  обухватајући лијеву и десну страну.

 39. УЛИЦА САВИЋА БАРА
 -почиње од улице Браће Лазић и завршава се на крају 
саобраћајнице,  обухватајући лијеву и десну страну.

 40. УЛИЦА НАСИХЕ КАПИЏИЋ ХАЏИЋ
 -почиње од улице Бобаровача, а завршава се код улице 
Илинданска обухватајући лијеву и десну страну.

 в) Подручје насељеног мјеста Дворови
 

Члан 5.

 1. УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА
 - почиње на магистралном путу од моста 
„Бакрачићи“, а завршава се на истом путу код моста на  
„Бистрику“ обухватајући лијеву и десну страну.

 2. УЛИЦА ДИМИТРИЈА ЛОПАНДИЋА
 - почиње од улице Карађорђева код стамбеног 
објекта, а завршава се код улице Кнеза Милоша обухватајући 
лијеву и десну страну.
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 3. УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША
 - почиње од улице Карађорђева, а завршава се у 
новој „Љесковачи“  обухватајући лијеву и десну страну.

 4. УЛИЦА 1. МАЈА
 - почиње од улице Карађорђева, а завршава се на 
путу за Криву Бару обухватајући лијеву и десну страну.

 5. УЛИЦА СЕМБЕРСКА
 - почиње од улице Карађорђева код корпаре, креће 
се полукружно и завршава се код улице Милоша Црњанског 
обухватајући лијеву и десну страну.

 6. УЛИЦА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
 - почиње од улице Карађорђева (код самопослуге) 
креће се полукружно и поново излази на улицу Карађорђева 
код виле „Танасић“ обухватајући лијеву и десну страну.

 7. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 - почиње од улице Милоша Црњанског, а завршава 
се код жељезничке пруге обухватајући лијеву и десну страну.

 8. УЛИЦА ЊЕГОШЕВА
 - почиње од улице Милоша Црњанског, прелази 
пругу и завршава се код улице Мајевичка обухватајући 
лијеву и десну страну.

 9. УЛИЦА БЕОГРАДСКА
 - почиње од улице Милоша Црњанског, прелази 
пругу и завршава се на путу за Тријешницу обухватајући 
лијеву и десну страну.

 10. УЛИЦА МАЈЕВИЧКА
 - почиње од улице Београдске, а завршава се на 
путу за Батковић обухватајући лијеву и десну страну.

 11. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
 - почиње од насељеног мјеста Дворови – садашњи 
почетак насеља Дијелови и завршава се на путу Ново Село – 
Попови.

 12. УЛИЦА 8. МАРТА
 - почиње од улице Вука Караџића креће се 
полукружно и завршава се на путу Попови – Ново Село.

 13. У насељу Нови Дворови за главну улицу 
одрерђује се назив 1. УЛИЦА МАЈЕВИЧКИХ БРИГАДА
 - почиње од магистралног пута Бијељина – Рача 
М-18, а завршава се код парцеле новооснованог гробља. 
 Бочне улице означаваће се редним бројем кварта од 
1. па даље, по принципу да се непарним бројем означавају 
улице са лијеве стране главне улице посматрано од правца 
улице у односу на главни пут, односно парним бројем 
кварта, све улице које су са десне стране главне улице.

 г) Подручје насељеног мјеста Велика Обарска

Члан 6.

 Велика Обарска насеље Гај:

 1. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 - почиње од улице Јована Дучића, пресјеца локални 

пут према Фабрици шећера и завршава се иза  улице Лазе 
Лазаревића на крају насеља Гај обухватајући лијеву и десну 
страну. 

 2. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА
 - почиње од локалног пута Бијељина – Црњелово и 
завршава се иза улице Десанке Максимовић  на крају 
насеља Гај обухватајући лијеву и десну страну.

 3. УЛИЦА АЛЕКСЕ ШАНТИЋА
 - почиње од локалног пута Бијељина – Црњелово и 
завршава се код улице Николе Тесле обухватајући лијеву и 
десну страну.

 4. УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
 - почиње од улице Јована Дучића, а завршава се код 
улице Аце Видића обухватајући лијеву и  десну страну.

 5. УЛИЦА АЦЕ ВИДИЋА
 - почиње од локалног пута Бијељина – Црњелово 
и завршава код Улице Николе Тесле обухватајући лијеву и 
десну страну.

 6. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Петра Кочића обухватајући лијеву и десну страну.

 7. УЛИЦА ПЕТРА КОЧИЋА
 - почиње од улице Бранка Ћопића, а завршава се 
код локалног пута према Фабрици шећера обухватајући 
лијеву и десну страну.

 8. УЛИЦА ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Петра Кочића обухватајући лијеву и десну страну.

 9. УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА
 - почиње од локалног пута према Фабрици шећера, 
а завршава се иза улице Лазе Лазаревића на крају насеља Гај 
обухватајући лијеву и десну страну.

 10. УЛИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Михајла Пупина обухватајући лијеву и десну страну.

 11. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА
 - почиње од улице Николе Тесле, а завршава се код 
улице Михајла Пупина обухватајући лијеву и десну страну.

 12. УЛИЦА ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 - почиње од улице Јована Дучића, а завршава се код 
улице Бранка Ћопића обухватајући лијеву и десну страну.

 13. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
 - почиње од улице Јована Дучића, а завршава се код 
улице Бранка Ћопића обухватајући лијеву и десну страну.

Члан 7.
 Табле са натписом назива улица израдиће се на 
плавој подлози, димензија 500мм х 300мм, а сам натпис 
исписаће се бијелом бојом.
    Табле са бројем израдиће се на плавој подлози, 
димензија 200мм х 150мм, а сам натпис броја исписаће се 
бијелом бојом.                                               
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    Табле са натписом улица и бројева се израђују 
од нерђајућег поцинчаног лима, пластифицираног 
висококвалитетном фолијом плаве боје отпорне на UV 
зрачење и све временске услове.

Члан 8.
 Табле са натписом улица у Граду Бијељина и 
насељеним мјестима Јања, Дворови, Нови Дворови и Велика 
Обарска, о свом трошку набавља и поставља Одјељење за 
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе Града Бијељина.
 Трошкове израде табле са кућним бројем у пуном 
износу сноси власник објекта, односно ЗЕВ-а, уколико 
самостално набављају  таблу са бројем. 
 Уколико таблу са кућним бројем набавља Одјељење 
за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе Града Бијељина, учешће власника објекта у 
трошковима израде табле износи  50%. 
 Кућни број и увјерење о кућном броју се издаје на 
захтјев власника објекта уз приложен доказ о извршеној 
уплати трошкова.

Члан 9. 
 Табла са називом улице поставља се на почетку 
улице, а са истог мјеста почиње и постављање кућних бројева 
и то на тај начин што се парни бројеви постављају на објекте 
са десне, а непарни бројеви са лијеве стране улице. Уколико 
су објекти изграђени само са једне стране улице нумерација 
истих врши се наизмјенично парним и непарним бројевима, 
почев од броја 1.
 Код неизграђених парцела које се налазе на потезима 
и подручјима предвиђеним за изградњу вишепородичних 
стамбено-пословних објеката и индивидуалних стамбених 
објеката нумерација ће се вршити по редослиједу као да су 
на овим парцелама изграђени објекти, односно за будуће 
објекте резервисаће се одговарајући број.
 У случају изградње новог објекта лоцираног између 
већ изграђених објеката који су  означени бројевима, број 
за нови објекат одредиће се тако што ће се узети претходни 
број објекта коме се додаје велико штампано слово А, Б, В, Г, 
Д  итд..
 Мјесне заједнице, свака на свом подручју, дужне 
су прије постављања броја да сачине попис објеката који 
се нумеришу са одређивањем броја који тим објектима 
припада.

 III – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
 (1) Новчаном казном у износу од 800 КМ до 1.600 
КМ казниће се за прекршај правно лице: 
      
      а) ако неовлашћено одређује називе улица и тргова 
(члан 2. став 1. ове Одлуке),
 б) ако неовлашћено скида таблу са натписом улица 
и бројева (члан 7. став 3. ове Одлуке),
 в) ако не постави таблу са кућним бројем, а објекат 
се налази у редовној употреби  (члан 8. ове Одлуке)
      
 (2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 
КМ до 400 КМ.
     
 (3) За прекршај из става 2 овог члана казниће се 
предузетник  или физичко лице новчаном казном у износу 
од 400 КМ до 800 КМ.      

 IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 

Члан 11.
 Обавезује се Одјељење за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина да табле са називима улица постави у року од 
90 дана, а сви субјекти табле са бројевима на пословним и 
стамбеним објектима у року од 6 мјесеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Члан 12.
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Одјељење комуналне полиција Градске управе  Бијељина.

Члан 13.
 Ова Одлука објавиће се у “Службеном гласнику 
Града Бијељина”.

 К О М И С И Ј А  ЗА  П Р О П И С Е

Број: 01-022-30/15 
Бијељина
Датум, 10. март 2015. године

 

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Владо Симић, с.р. 
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОЦЈЕНЕ 
УГРОЖЕНОСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ,,КНЕЗ ИВО ОД 
СЕМБЕРИЈЕ” У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ,,ИНДУСТРИЈСКА 
ЗОНА 3” У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА, 
ТРАЈНОГ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И ПРАВА 
СВОЈИНЕ НА ГРАД БИЈЕЉИНА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА ОЗНАЧЕНИМ КАО К.Ч. 
БРОЈ 3661/1 У К.О. БИЈЕЉИНА 2

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД БИЈЕЉИНА 
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА У К.О. БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ОДЛУКУ О РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА-ЈУ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА РАДИ ИЗГРАДЊЕ 
ОБЈЕКАТА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
ЈКП ,,ГРАДСКО ГРОБЉЕ” Д.О.О. БИЈЕЉИНА НА 
УПРАВЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА, КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА 

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

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О РЕГУЛИСАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
,,ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ 

ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 
НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ  СВРХЕ И ПРИКУПЉЕНЕ 
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ

ПРОГРАМ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА 
ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 
НАКНАДА ЗА 2015. ГОДИНУ 

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА 
СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ,,ДВОРОВИ” 
ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ,,ДВОРОВИ” 
ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” 
ЦРЊЕЛОВО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,СВЕТИ САВА” 
ЦРЊЕЛОВО БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ БАЊА ,,ДВОРОВИ” ДВОРОВИ И 
ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ОДАБИРА НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ 
МЈЕСТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ БАЊА ,,ДВОРОВИ” ДВОРОВИ 

САДРЖАЈ
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ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ 
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( ЗА ПОМОЋ 
ОПШТИНАМА СОКОЛАЦ И ХАН ПЈЕСАК ) 

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( ЗА МОНТАЖНЕ 
СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ У БАЛАТУНУ ) 

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-07/15

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА, БРОЈ: 
02-404-23/15 ОД 10.02.2015. ГОДИНЕ ШИФРА: 
Ф-01/15

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА БРОЈ: 02-
404-39/15 ОД 09.03.2015. ГОДИНЕ ШИФРА: СЗП-
03 ( 3 Лот-а )/15

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-03-п2/14

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-02/15

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ТВЈ-01/14

РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У АГРАРНОМ ФОНДУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПОМЕНИКЕ И СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА 

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС 
(НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ) У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА ОДЈЕЉЕЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА ЦЕНТРА ЗА 
ПОТРЕБЕ ИГРЕ И ДРУЖЕЊА ДЈЕЦЕ У ОКВИРУ 
ТРЖНИХ ЦЕНТАРА И ОСТАЛИХ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
У КАЛЕНДАРСКОЈ 2015. ГОДИНИ 

АКТА КОММИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

ОДЛУКА О НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У 
ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
ЈАЊА И ДВОРОВИ (пречишћен текст)



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака
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