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ГОДИНА XLIV     11. фебруар 2008. ГОДИНЕ БРОЈ 4/2008

На основу члана 43. став 3. и члана 67. Закона 
о уређењу простора (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 35. 
став 1. алинеја 6. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Скупштина општине Бијељина на својој сједници 
одржаној  дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а 
ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Приступа се измјени дијела  просторног плана 
општине Бијељина.

II

Измјена дијела просторног плана општине 
Бијељина односи се на више обухвата унутар 
катастарских општина  у укупној површини од 275,90 
(двије стотине седамдесет пет запета деведесет) ха.

III

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Бањица креће од јужног угла к.ч. 972 у правцу 
сјеверо-истока пратећи границу грађевинског подручја 
до западног угла к.ч. 966, гдје ломи у правцу југо-истока 
до југо-западног угла к.ч. 966, гдје ломи у правцу истока 
до сјеверног угла к.ч. 969, гдје ломи у правцу југо-истока 
до почетка обухвата измјене (јужни угао к.ч. 972).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Батковић састоји се од четири обухвата. Први 
обухват креће од југо-источног угла к.ч.6080 у правцу 
истока до југо-источног угла к.ч.6080, гдје ломи у 
правцу сјеверо-истока до сјеверо-источног угла к.ч.6080, 
гдје ломи у правцу сјеверо-запада до сјеверо-западног 
угла к.ч.6079, гдје ломи у правцу запада до југо-истока 
до почетка обухвата измјене (јужни угао к.ч.6080). 
Други обухват креће од југо-западног угла к.ч.6221 у 
правцу југо-истока до јужног угла к.ч.6219, гдје ломи у 
правцу сјеверо-истока до источног угла к.ч.6186, даље 
прати границу урбаног подручја до сјеверо-западног 
угла к.ч.6187, гдје ломи у правцу југо-запада до југо-
западног угла к.ч.6187, гдје ломи у правцу сјеверо-
запада до сјеверо-западног угла к.ч.6208/2, гдје ломи у 
правцу југо-запада до почетка обухвата измјене(југо-

западни угао к.ч.6221). Трећи обухват креће од јужног 
угла к.ч. 4572 у правцу сјеверо-истока до источног угла 
к.ч. 4572, гдје ломи у правцу сјеверо-запада прати обод 
урбаног подручја до сјеверног угла к.ч. 4582, гдје ломи 
у правцу запада до сјеверо-западног угла к.ч. 4583, 
гдје ломи  у правцу југо-истока до почетка обухвата 
(јужни угао к.ч. 4572). Четврти обухват креће од јужног 
угла к.ч.6799 (граница катастарске општине) према 
сјеверо-истоку пратећи границу катастарске општине 
до западног угла к.ч. 66744, гдје ломи у правцу истока 
до источне међе к.ч. 6744, гдје ломи у правцу сјевера 
до сјеверне међе к.ч. 6737 гдје ломи у правцу југо-
запада и даље пратећи границу урбаног подручја до 
сјеверозападног угла к.ч. 6753/1 гдје ломи у правцу југа 
преко к.ч. 6753/2,6753/1,6785, 6790/2 до југо-западног 
угла к.ч.6790/2 до сјеверо-западног угла к.ч. 6790/1 
гдје ломи у правцу југо-запада до к.ч. 6791 гдје ломи у 
правцу југо-запада до источног угла к.ч.6799, гдје ломи 
у правцу југо-истока до почетка обухвата (јужни угао 
к.ч. 6799). 

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Горњи Бродац креће од западног угла к.ч. 2071, а 
сјеверног угла границе грађевинског подручја у правцу 
истока до источног угла к.ч. 2071, гдје се ломи у правцу 
сјевера до сјеверног угла к.ч. 2069/7, гдје ломи у правцу 
запада до сјеверног угла к.ч. 2069/5, гдје се ломи у 
правцу сјевера катастарском међом к.ч. 2067, 2066, гдје 
се ломи у правцу запада до сјеверног угла к.ч. 2068, гдје 
ломи у правцу југо-запада до западног угла к.ч. 2196, 
гдје ломи југо-западније преко к.ч. 2195, 2194, 2193, 
2192, 2191 гдјеломи у правцу југо-источније до јужног 
угла к.ч. 2191, гдје ломи у правцу сјевера пратећи 
ивицу грађевинског земљишта до почетка обухвата 
измјене(западни  угао к.ч. 2071).

Граница обухвата измјене Просторног плана у 
обухвату К.О. Даздарево креће од јужног угла к.ч. 831 у 
правцу југо-истока преко парцела 833,822, 821, гдје ломи 
југо-источније преко к.ч. 834, 835, 836, 818, 837,816, 
841, 840, 814/1, пут 814/2 гдје ломи југо-источније преко 
к.ч.844/1, 846, 850, 852 до југо-источне катастарске међе 
к.ч. 852, гдје ломи у правцу сјеверо-истока до источног 
угла к.ч. 852, гдје ломи у правцу сјевера пратећи границу 
катастарске општине до сјеверног угла 833, гдје ломи 
у правцу југо-запада пратећи обод границе урбаног 
подручја до почетка обухвата измјене (јужни угао к.ч. 
831).

Граница измјене Просторног плана у обухвату К.О. 
Дворови креће од западног угла к.ч. 2891/2 у правцу 
истока границом катастарске општине до југо-источног 
угла к.ч. 2890/2 иде даље у правцу истока преко к.ч. 
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2797/20, 2797/14, 2797/35, 2797/13, 2797/37, 2797/36, 
2797/12, 2797/43, 2797/38, 2797/8, 2797/7, 2797/6, 
2797/5, 2797/4, 2797/3, 2797/10, 2797/9, 2729/2, 2797/1 
до источне међе к.ч. 2797/1 гдје ломи у правцу сјевера 
и даље прати границу урбаног подручја до западне  
међе к.ч. 2613, гдје ломи у правцу југо-истока преко 
к.ч. 2624, 2615, 2616/1, 2617/2, 2617/1 до југо-источног 
угла к.ч. 2617/1, гдје ломи управцу сјевера до источне 
међе к.ч. 2611/25, гдје ломи управцу сјеверо-запада 
цреко к.ч. 2611/23, 2611/22, 2611/21, 2611/20, 2611/19, 
2611/18, 2611/17, 2611/16, 2611/15, 2611/14 до сјеверо-
источног угла 2611/14, гдје ломи у правцу југо-запада 
до југо-источног угла к.ч. 2620/1, гдје ломи у правцу 
сјеверо-запада до мсјеверо-источног угла к.ч. 2610/12, 
гдје ломи у правцу југо-запада до сјеверо-источног угла 
к.ч. 2798/20, гдје ломи у правцу југо-истока до сјеверо-
источног угла к.ч. 2798/11 гдје ломи у правцу запада 
преко к.ч. 2798/21, 2798/19, 2798/8, 2798/14, 2798/16, 
2798/15, 2798/17, 2798/12, 2798/13, 2805, 2808, 2809, 
2810, 2813/1, 2814/1, 2815/1, 2816/1 до западне међе к.ч. 
2816/1, гдје ломи у правцу југа, прати постојећу границу  
урбаног и грађевинског подручја до почетка обухвата 
измјене (западни угао к.ч. 2891/2).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Загони креће од јужног  југо-западне катастарске 
међе к.ч.564/9 у правцу сјеверо-истока преко к.ч.564/9, 
564/8, 564/7, 564/6, 564/4, 564/3, 574/2 до сјеверног угла 
к.ч.574/2, гдје ломи у правцу југо-истока до источног 
угла к.ч.574/2, гдје ломи у правцу истока до југо-
источног угла к.ч. 569/3 гдје ломи у правцу сјеверо-
запада границом катастарске општине  до сјеверног угла 
к.ч. 525/9, гдје ломи у правцу југо-запада до сјеверо-
западног угла к.ч. 537, гдје ломи у правцу југо-истока 
пратећи границу  урбаног подручја до   почетка обухвата 
измјене(јужни угао к.ч.575 ).

Граница измјене Просторног плана у обухвату К.О. 
Којчиновац састоји се из три обухвата. Први обухват 
креће од јужног угла к.ч. 910/11 у правцу сјеверо-истока 
до југо-источног угла к.ч. 910/13, гдје ломи у правцу 
сјеверо-запада до сјеверног угла к.ч. 910/13, гдје ломи 
до источног угла к.ч. 917, гдје ломи у правцу сјеверо-
запада до сјеверног угла к.ч. 917, гдје ломи у правцу 
југо-запада до сјеверо-западног угла к.ч. 922, гдје ломи у 
правцу југо-истока до сјеверног угла к.ч. 922, гдје ломи 
до западног угла к.ч. 910/11 и иде у правцу југо-истока 
до почетка обухвата измјене (јужни угао к.ч. 910/11). 
Други обухват креће од јужног угла к.ч. 994 у правцу 
сјеверо-истока до југо-источног угла к.ч. 992, гдје ломи 
у правцу сјеверо-запада до сјеверног угла к.ч. 992, гдје 
ломи до западног угла к.ч. 994, гдје ломи у правцу југо-
истока до почетка обухвата измјене (јужни угао к.ч. 
994). Трећи обухват креће од западног угла к.ч. 602 у 
правцу југо-истока до јужног угла к.ч. 605, гдје ломи у 
правцу сјеверо-истока до сјеверо-источног угла к.ч.605, 
гдје ломи у правцу сјеверо-запада до сјеверног угла к.ч. 
601, гдје ломи у правцу југо-запада до почетка обухвата 
измјене(западни угао к.ч. 602).  

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Међаши креће од сјеверног  угла к.ч. 336 у правцу 
сјеверо-истока преко к.ч. 1336, 1335, гдје ломи у правцу 

југо-истока преко к.ч. 1335, 1342, 1343, 1344, 1345, до ју-
источне катастарске међе к.ч. 1345, гдје ломи у правцу 
сјеверо-истока до јужног источног к.ч. 1317, гдје ломи у 
правцу сјеверо-запада до сјеверо-западног угла к.ч. 1318 
гдје ломи у правцу југо-запада до источног угла к.ч. 
1329/2, гдје ломи у правцу сјеверо-запада до сјеверног 
угла 1328, гдје ломи у правцу југо-запада до сјеверо-
западног угла к.ч. 1335, даље прати границу урбаног 
подручја до почетка обухвата измјене (сјеверни угао к.ч. 
336 ).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Велика Обарска састоји се из два обухвата. Први 
обухват креће од југо-западног угла к.ч. 2332 у правцу 
истока јужном међом к.ч. 2332 до југо-источног угла 
к.ч. 2332 гдје ломи у правцу сјевера пратећи ивицу пута 
до јужног угла потока к.ч. 278 гдје ломи у правцу запада 
пратећи обод границе урбаног подручја до почетка 
обухвата измјене (југо-западни угао к.ч. 2332). Други 
обухват креће од јужног угла к.ч. 6002 у правцу сјеверо-
истока до јужног угла к.ч. 6002, гдје ломи у правцу 
сјеверо-запада до сјеверног угла к.ч. 5965, гдје ломи у 
правцу југо-запада пратећи обод постојећег урбаног 
подручја до почетка обухвата (јужни угао к.ч. 6002).

Граница измјене Просторног плана у обухвату К.О. 
Обријеж креће од сјеверног угла к.ч. 429 у правцу југа 
до западног угла к.ч. 433/2, гдје ломи у правцу истока 
пратећи границу катастарске општине до западног угла 
к.ч. 433/3, гдје се ломи у правцу сјевера до сјеверног 
угла к.ч. 430, гдје се ломи у правцу сјеверо-истока 
југо-источном међом к.ч. 321/2, гдје се ломи у правцу 
сјеверо-запада преко к.ч. 321/1, 321/5, 321/7, 321/1, 321/4 
до сјеверо-источног угла к.ч. 322/1, гдје ломи у правцу 
југа пратећи границу урбаног подручја до југо-западног 
угла к.ч. 429, гдје ломи у правцу југо-истока  до почетка 
обухвата измјене (западни  угао к.ч. 429).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Попови састоји се из пет обухвата. Први обухват 
креће од јужног угла к.ч. 2063/1 у правцу сјеверо-истока, 
прати обод урбаног подручја до сјеверног угла к.ч. 2070, 
гдје ломи у правцу југо-запада до сјеверо-западног угла 
к.ч. 2063/3, гдје ломи у правцу југоистока  до почетка 
обухвата измјене (јужни угао к.ч.2063/1). Други обухват 
креће од јужног угла к.ч. 2078/2 у правцу сјеверо-истока 
до југо-источног угла к.ч. 2078/37, прати обод урбаног 
подручја до сјеверног угла к.ч. 2078/37, гдје ломи у 
правцу југо-запада до западног угла к.ч. 2078/2, гдје 
ломи у правцу југо-истокадо почетка обухвата (јужни 
угао к.ч. 2078/2). Трећи обухват креће од југо-источног 
угла к.ч. 2040 у правцу сјеверо-истока пратећи границу 
урбаног подручја до западног угла к.ч. 2045 гдје ломи 
у правцу југо-истока до југо-западног угла к.ч. 2040 
гдје се ломи у правцу југо-истока до почетка обухвата 
(југо-источни угао к.ч. 2040). Четврти обухват креће од 
јужног угла к.ч. 2314/1, прати обод урбаног подручја 
у правцу сјеверо-истока до сјеверног  угла урбаног 
подручја, гдје ломи у правцу сјеверо-запададо западног 
угла к.ч.1582, гдје ломи у правцу југа међом катастарсе 
општине  до почетка обухвата (јужни угао к.ч. 2314/1). 
Пети обухват креће од западне међе к.ч. 1701 у правцу 
истока преко к.ч. 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 
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1695, 1694, 1726/1, 1727/1, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733, 
1734, 1739, 1740/1 до југо-источног угла к.ч. 1740/1 гдје 
се ломи у правцу сјеверо-истока до сјеверо-источног 
угла к.ч. 1012/4, гдје ломи у правцу сјеверо-запада до 
границе катастарске општине к.ч. 1528/1 гдје даље прати 
границу катастарске општине до источне катастарске 
међе к.ч. 996,  гдје ломи у правцу сјеверо-истока преко 
к.ч. 996, 1722, 1721/1, 1720/1, 1719/1, 1718/1, 1717/1, 
1716, 1715, 1714, 1713 до западне катастарске међе 
к.ч. 1713 гдје ломи у правцу југа  до почетка обухвата 
(западна међа к.ч. 1701).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Пучиле креће од сјеверо-источне катастарске 
међе к.ч. 217/2, у правцу југо-запада преко к.ч. 217/2, 
214, 211, 210, 209, 208, 206 до југо-западне међе к.ч. 
206, гдје ломи у правцу сјеверо-запада преко к.ч. 200, 
197, 196/1, 194, 193, 179 до сјеверне међе к.ч.179, гдје 
ломи у правцу сјевера до сјеверног угла к.ч.180, гдје 
ломи у правцу запада до ивице пута к.ч. 1212, гдје ломи 
у правцу југо-запада пратећи ивицу пута до сјеверо-
источног угла к.ч. 723 наставља даље у правцу југо-
запада преко к.ч. 723, 724, 726, 727/2, 727/3, 728/2, 
728/1, 729 до сјеверо-западног угла к.ч. 727/1, гдје ломи 
у правцу југо-истока до југо-западне међе к.ч. 678/1, гдје 
ломи у правцусјеверо-истока преко к.ч. 678/1, 677, 676, 
681, 683, 685, 686, 687, 705, 706, 707, 708, 709/2, 709/1, 
712 до источног угла  к.ч. 714 гдје ломи у правцу југо-
истока преко к.ч. 712, 404, 397, 394, 391, 390, 389, 388, 
387 до југо-источног угла к.ч. 387, гдје ломи у правцу 
сјеверо-истока преко к.ч. 385, 377/1, 376/, до сјеверо-
источне међе гдје ломи у правцу сјеверо-запада до 
почетка обухвата измјене (сјеверо-источна катастарска 
међа к.ч. 217/2).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Рухотина креће од југо-источног  угла к.ч. 464 у 
правцу сјеверо-истока пратећи обод границе урбаног 
подручја до  к.ч. 474, гдје ломи у правцу југо-запада 
преко к.ч. 474, 419 до сјеверо-западног угла к.ч. 420, 
гдје ломи у правцу југо-запада преко к.ч. 372/1, 373, 
390/1,375 до сјеверо-западне катастарске међе к.ч.375, 
гдје ломи у правцу запада преко к.ч. 376, 377, 379 до 
сјеверо-западног угла к.ч. 379, гдје ломи у правцу југа 
до југо-западног  угла к.ч. 330/1, гдје ломи у правцу 
југо-истока преко к.ч. 330/3, 333, 334/2, 334/1, 332, 335/2 
до југо-западног угла к.ч. 330/3, гдје ломи у правцу 
истока преко к.ч. 333, 334/2, 335/2, 366, до југо-источног 
угла к.ч. 335/2, гдје ломи у правцу сјеверо-истока преко 
к.ч. 335/1, 368, 367, 423/2, 422, до сјеверо-западног угла 
к.ч. 463, гдје ломи у правцу истока  до  почетка обухвата 
измјене (југо-источни угао к.ч. 464).

Граница измјене Просторног плана у обухвату 
К.О. Сухо поље креће од сјеверног  угла к.ч. 901 у 
правцу југа пратећи обод границе урбаног подручја до 
јужног угла к.ч. 901, гдје ломи у правцу сјеверо-истока 
пратећи обод границе урбаног подручја до источног 
угла к.ч. 907, гдје ломи у правцу сјеверо-запада до 
сјеверо-источног угла к.ч. 907 гдје ломи у правцу запада 
међом к.ч. 907 до сјеверо-западног углаљ к.ч. 907, 
гдје ломи у правцу југо-запада до  почетка обухвата 
измјене(сјеверни угао к.ч. 901).

Граница измјене Просторног плана у обухвату К.О. 
Трњаци састоји се из три обухвата. Први обухват креће 
од јужног угла к.ч. 913 у правцу сјеверо-запада пратећи 
границу катастарске општине до сјеверо-источног угла к.ч. 
899, гдје ломи у правцу запада до границе урбаног подручја 
к.ч. 893, гдје ломи у правцу југо-истока прати границу 
урбаног подручја  до почетка обухвата измјене(јужни 
угао к.ч. 913). Други обзхват креће од сјеверо-западног 
угла к.ч. 923 у правцу сјеверо-истока доисточног угла к.ч. 
918 гдје ломи у правцу сјеверо-запада до границе урбаног 
подручја  к.ч. 918 гдје ломи у правцу југо-запада до југо-
западане катастарске међе к.ч. 925 гдје ломи у правцу 
југо-истока  до почетка обухвата измјене (сјеверо-западни 
угао к.ч. 923). Трећи обухват креће од сјеверо-западне 
катастарске међе к.ч. 732/1 у правцу југо-истока пратећи 
границу урбаног подручја до сјеверо-источне међе к.ч. 
494, гдје се ломи у правцу југо-запада преко к.ч. 494, 492, 
491, 489, 487, 482, 478, 479 до сјеверо-западног угла к.ч. 
725 гдје ломи у правцу југо-истока преко к.ч. 725, 724, 723, 
722, 721 до југо-источног угла к.ч. 721 гдје ломи у правцу 
југо-запада до почетка обухвата измјене(сјеверо-западна 
катастарска међа к.ч. 732/1).

Граница измјене Просторног плана у обухвату К.О. 
Хасе састоји се из два обухвата. Први обухват креће од 
јужног угла к.ч. 961 у правцу сјеверо-истока преко к.ч. 
961, 962, 959, 956, 957 до сјеверо-источне међе к.ч. 957 
до обода постојећег урбаног подручја и даље прати обод 
урбаног подручја до западног угла к.ч. 959, гдје ломи 
у правцу југа до почетка обухвата измјене(јужни угао 
к.ч. 961). Други обухват креће од јужног угла к.ч. 419 у 
правцу сјеверо-истока до југо-источног угла к.ч. 420/1, 
гдје ломи у правцу сјеверо-запада до западног угла к.ч. 
445/3, гдје ломи у правцу југо-запада обода постојећег 
урбаног подручја сјеверо-западни угао к.ч. 425/1, прати 
границу урбаног подручја до почетка обухвата (јужни 
угао к.ч. 419).

IV

План се односи на период 2008. до 2015. године.

V

Рок израде измјене дијела просторног плана је 60 
дана од дана потписивања уговора о изради измјена и 
допуна плана.

VI

Средства за израду измјене дијела просторног 
плана биће обезбјеђена из буџета општине Бијељина, 
предвиђеног за планску регулативу за 2008. годину.

VII

Носилац припреме и организације измјене дијела 
просторног плана је Одјељење за просторно уређење.

VIII

Носилац израде плана биће правно лице коме буде 
повјерена израда плана а које је регистровано за израду 
ове врсте планова.
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IX

Носилац припреме и организације измјене дијела 
просторног плана утврђује нацрт плана и ставља 
га на јавни увид у трајању од најмање 30 дана ради 
изјашњавања и подношења писмених примједби на 
нацрт плана у остављеном року.

Истовремено са излагањем нацрта плана на јавни 
увид спроводи се стручна расправа.

О мјесту, трајању и начину  јавног излагања нацрта 
плана јавност се обавјештава најмање осам дана раније.

X

Носилац припреме и организације измјене дијела 
просторног плана утврђује приједлог плана и подноси 
га Скупштини општине Бијељина на усвајање.

Уз приједлог плана носилац припреме плана 
дужан је Скупштини општине Бијељина доставити и 
образложена мишљења  о примједбама на нацрт плана 
које нису могле бити прихваћене.

XI

Носилац припреме и организације плана дужан 
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-1/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 45. став 2. и члана 67. Закона 
о уређењу простора (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), члана 
35. став 1. алинеја 6.  Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на својој 
сједници одржаној дана 7. фебруара 2008. године, 
д о н и ј е л а   је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА 

УРБАНИСТИЧКОГ  ПЛАНА
ГРАДА   БИЈЕЉИНА

I

Приступа се измјени дијела  урбанистичког плана 
града Бијељина.

II

Измјена дијела урбанистичког плана града 
Бијељина односи се на површину од 196,43 (стотину 
деведесет шест запета четрдесет три) ха.

III

Граница измјене дијела урбанистичког плана 
односи се на пет мањих обухвата.

Први обухват представља обухват регулационог 
плана “Крушик-Интергај” у  Бијељини и почиње улицом 
Цара Уроша на дијелу означеном као к.ч. 6435, затим 
улази у Сремску улицу 735/2, скреће у правцу сјевера, 
западним међама к.ч. 735/1, 791/1, наставља сјеверном 
међом к.ч. 882/1, источном међом к.ч. 883, продужава 
у правцу истока, сјеверном међом к.ч. 791/2, и даље 
наставља у правцу сјевера, улази у улицу Петра Кочића, 
означену као к.ч 805, и праволинијски наставља кроз 
улицу Фрушкогорску, означену као к.ч. 6433, истом 
улицом скреће у правцу запада излази на западне међе 
к.ч. 278/1, 278/2, 278/3 и даље наставља праволинијски 
у правцу запада, пресјецајући к.ч. 281/1, 281/4, 281/6, 
184, 185, затим праволинијски наставља у правцу југа, 
пресјецајући к.ч. 179/1, 179/2, 179/3, 966, 965, улази 
у улицу Душана Радовића, означену као к.ч. 6432 и 
истом иде до к.ч. 6439, којом праволинијски иде до 
улице Василија Острошког  к.ч. 1652/1 и даље наставља 
праволинијски и долази до западних међа к.ч. 937 и 935, 
улази у к.ч. 932/3 иде праволинијски, улази у улицу 
Иве Андрића означену као к.ч. 899, наставља сјеверном 
међом к.ч. 874, наставља у правцу југа, западним међама 
к.ч. 880/1, 882/1, затим прати сјеверне међе к.ч. 885/1, 
885/2 и источном међом к.ч. 885/2 излази на улицу Цара 
Уроша гдје се и завршава. 

Други обухват креће из улице Сремске означене 
као к.ч. 735/2 и иде у правцу сјевера западним међама 
к.ч. 735/1, 791/1, 791/2, затим сјеверним међама к.ч. 
791/2, 482 и 749, затим западном међом к.ч. 481/6, затим 
излази на јужне међе к.ч. 755, 754, 753/1, 752, 479/6, 
479/9, 479/3, 479/2, 479/7, 479/1, 477, затим долази до 
улице Петра Кочића означене као к.ч. 6428/5 и љеном 
западном међом иде до Сремске улице на дијелу 
означеном као к.ч. 483, све к.о. Бијељина 1 и иде низ 
исту улицу у правцу запада у дужини од 400 м, гдје се и 
завршава овај обухват. 

Трећи обухват креће сијекући к.ч. 2068/6 паралелно 
са улицом Српске добровољачке гарде на дијелу 
означеном као к.ч. 5175/1, затим наилази на западну 
међу к.ч. 1979 и наставља у правцу истока сјеверном 
међом к.ч. 2068/5, долази до границе са к.ч. Бијељина 
село и истом границом спушта се у правцу југа, долази 
до улице Кнеза Иве од Семберије, на дијелу означеном 
као к.ч. 5188/3, затим долази до к.ч. 3903 и иде њеном 
источном и сјеверном међом, долази до к.ч. 3902/1 и иде 
њеном источном међом, затим наставља у правцу запада 
јужном међом к.ч. 2068/5 затим наилази на западне међе 
к.ч. 3888/1, 3888/2, 3886, затим наставља у правцу запада 
пресјецајући к.ч. 3882/2 и 3882/1, паралелно са њиховим 
сјеверним међама, затим поново излази на улицу Кнез 
Иво од Семберије, на дијелу означеном као к.ч. 5188/2, 
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затим наилази на источну и сјеверну међу к.ч. 2068/3, 
скреће у правцу сјевера, сјекући к.ч. 2068/6, долази до 
к.ч. 2068/2, и иде њеном јужном и источном међом, 
долази до улице Српске добровољачке гарде, на дијелу 
означеном као к.ч. 5175/1, све к.о. Бијељона 2, гдје се и 
завршава.

Четврти обухват почиње из улице 27. марта 
на дијелу означеном као к.ч. 6456/5 и иде западним 
катастарским међама к.ч. 4405, 4404 и 4403, затим иде 
сјеверозападним међама к.ч. 4406 и 4408, улази у улицу 
Филипа Вишњића на дијелу означеном као к.ч. 6459/2, 
долази до раскрснице и поново улази у улицу 27. марта 
к.ч. 6456/5 и иде до западне међе к.ч. 4405, све к.о. 
Бијељина 1, гдје се и завршава. 

Пети обухват почиње од кружног тока код тржног 
центра “Фис” к.ч. 1322/57 к.о. Бијељина село иде у 
правцу запада, пресјеца стари дио магистралног пута 
Бијељина-Београд, сијече к.ч. 331/2, 332/1, 333, 334, 
335, 336, 337, 338 к.о. Бијељина село, жељезничку 
пругу Бијељина-Шид, к.ч. 49/1, 51/1, 51/4, 56/1, 57/4, 
57/3, 58/1, 59/8, 60/2, 63/1, 63/2, 65/1, 133/5, 133/1, 131/1, 
130/6, 129/8, 128/9, 128/14, 123/4, 113/1, 286/2, локални 
пут Бијељина - Батковић, означен као к.ч. 5165/2, 186/6, 
186/2, 172/7, 187/2, 188/2, 5169/6, 269, 268/2 (пут), 261, 
251, 252, 253, 254/1, 259/1, 256/1, 257/4, 257/1, 258/1, 
258/2, 221/1, 223, 224/2, 224/1, 5171, 212, 211/1, 211/2, 
211/6, 210, 859/1, 869, 870/1, 877, 878/1, 209/4, 209/5 све 
к.о. Бијељина 2, затим пресјеца локални пут Бијељина-
Суботиште означен као к.ч 6430/7 затим наставља 
западно и пресјеца к.ч. 16/2, 16/1, канал “Дашница” 
на дијелу означеном као к.ч. 6424/6 и даље сијече к.ч. 
18, 24/2, 8/2, 23, 21, 20, 5/1, 4, 1/2 све к.о. Бијељина 1. 
Обухват даље улази у к.о. Бијељина село и пресјеца 
к.ч. 699/2, 702/1, 703/1, 706/1, 702/2, 708/2, 709/2, 715/2, 
716/2, 1373/1, 721/20, 721/19, 721/1, пресјеца обилазни 
пут к.ч. 721/26, канал “Дашница”, затим улази у к.о. 
Велика Обарска, и пресјеца к.ч. 4261, 4243/15, 4243/11, 
4243/10, 4243/9, 4243/7, 4243/6, 4220, затим скреће 
сјеверно преко к.ч. 4217, 4202/2, 4202/1, 4199, па се враћа 
у правцу истока сијекући к.ч. 4243/5, 4243/4, 4243/2, 
4264, 4144, 4265/1, 4266, пресјеца канал “Дашница”, 
поново улази у к.о. Бијељина село и сијече парцеле к.ч. 
714, 715/1, 709/1, 708/1, 707/1, 697/1, 696/2, 696/1, 695/1, 
1368, 693, 692, 691/2, 690, 688, 689, 687, 686, 685/5, 
685/1, пресјеца канал “Дашница “ на дијелу означеном 
као к.ч. 1327/1, затим к.ч. 609/1, локални пут Бијељина-
Суботиште, на дијелу к.ч. 1364/1, наставља источно 
преко к.ч. 608/1, 606, 605/2, 605/1, 604/2, 604/1, 603, 602, 
601, 600, све к.о Бијељина село, затим наставља у истом 
смјеру сијекући к.ч. 201, 202, 5170/6, 232, 231, 230, 229, 
228, 233/1, 234/1, 235/1, 235/2, 236/1, 240, 5169/1, 188/1, 
187/1, 186/1, 186/9, затим поново пресјеца локални пут 
Бијељина-Батковић, затим к.ч. 141/2, 141/1, 5166, 121/4, 
120, 121/3, 123/1, 123/5, 128/20, 128/1, 128/21, 129/6, 
129/4, 130/2, 139/1, 138, 137, 136, 135/3, 134, 39, 40, 41/1, 
41/2, 43, 45/2, 46/4, 46/3, 46/2, 46/1, 47/3, 47/2, 47/1, све 
к.о. Бијељина 2, улази поново у к.о. Бијељина село и 
сијече к.ч. 340, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 350/1, 351/1, 
352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 356/1, 357/1, 358/1, 359/1, 360/1 
и 361, скреће у правцу југа пресјеца жељезничку пругу 

Бијељина - Шид, на дијелу означеном као к.ч 1328 и 
наставља низ пут к.ч. 1347, долази до магистралног пута 
Бијељина - Београд на дијелу означеном као к.ч. 1329, 
истом к.ч. наставља према кружном току пресјецајући 
к.ч. 291/2, 1322/254, улаз у к.ч 1322/57, све к.о. Бијељина 
село гдје се и завршава.

IV

План се односи на период 2008. до 2015. године.

V

Рок израде Измјене дијела урбанистичког плана 
града Бијељина је 60 дана од дана потписивања уговора 
о изради измјена и допуна плана.

VI

Средства за израду Измјене дијела урбанистичког 
плана града Бијељина обезбјеђена из буџета општине 
Бијељина, предвиђеног за планску регулативу за 2008. 
годину.

VII

Носилац припреме и организације Израде дијела 
урбанистичког плана града Бијељина је Одјељење за 
просторно уређење.

VIII

Носилац израде плана биће правно лице коме буде 
повјерена израда плана а које је регистровано за израду 
ове врсте планова.

IX

Носилац припреме и организације плана утврђује 
нацрт плана и ставља га на јавни увид у трајању од 
најмање 30 дана ради изјашњавања и подношења 
писмених примједби на нацрт плана у остављеном року.

Истовремено са излагањем нацрта плана на јавни 
увид спроводи се стручна расправа.

О мјесту, трајању и начину  јавног излагања нацрта 
плана јавност се обавјештава најмање осам дана раније.

X

Носилац припреме и организације измјене дијела 
урбанистичког плана града Бијељина утврђује приједлог 
плана и подноси га Скупштини општине Бијељина на 
усвајање.Уз приједлог плана носилац припреме плана 
дужан је Скупштини општине Бијељина доставити и 
образложена мишљења  о примједбама на нацрт плана 
које нису могле бити прихваћене.

XI

Носилац припреме и организације плана дужан 
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-2/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 53. Закона о уређењу простора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 84/02, 
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. 
Статута општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ 
БЛОКА “ЛОКАЦИЈА 3” У ОКВИРУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ЦЕНТАР ГРАДА”

I

Усваја се урбанистички пројекат стамбено-посло-
вног блока „Локација 3“ у оквиру регулационог плана 
“Центар града” у Бијељини. Урбанистички пројекат 
обухвата подручје планирања у укупној површини од  
0,31 ха (нула запета  тридесетједан хектар).

II

План садржи:
Текстуални дио приједлога Урбанистичког пројекта1. 
Комплетан графички дио приједлога Урбанистичког 2. 
пројекта који садржи карте:

1. Копија катастарског плана 1 : 500
2. Извод из РП - плана просторне организације 1 : 500
3. Извод из РП -плана саобраћајне инфраструктуре 1 : 500
4. Извод из РП -  плана парцелације 1 : 500
5. Извод из РП - план електроенергетске и ТК 

инфраструктуре
1 : 500

6. Извод из РП - план водовода и канализације 1 : 500
7. Извод из РП - валоризација и спратност постојећег 

грађевинског  фонда
1 : 500

8. Извод из РП - намјена постојећег грађевинског  фонда 1 : 500
9. Инжењерскогеолошка карта 1 : 500

10. План просторне организације 1 : 500
11. План фаза реализације 1 : 500
12. План парцелације 1 : 500
13. Урбанистичко-архитектонско рјешење – Основа 

сутерена
1 : 500

14. Урбанистичко-архитектонско рјешење – Основе 
приземља

1 : 500

15.1. Идејни пројекат стамбених објеката – основа подрума 1 : 200
15.2. Идејни пројекат стамбених објеката – основа 

приземља
1 : 200

15.3. Идејни пројекат стамбених објеката – основа типске 
етаже 

1 : 200

15.4. Идејни пројекат стамбених објеката – основа 
поткровља 

1 : 200

15.5. Идејни пројекат стамбених објеката – основа кровних 
равни

1 : 200

15.6. Идејни пројекат стамбених објеката – пресјек 1-1 1 : 200
15.7. Идејни пројекат стамбених објеката – пресјек 2-2 1 : 200
15.8. Идејни пројекат стамбених објеката – југоисточна 

фасада
1 : 100

15.9. Идејни пројекат стамбених објеката – сјевероисточна 
фасада

1 : 100

15.10. Идејни пројекат стамбених објеката – сјеверозападна 
фасада

1 : 100

15.11. Идејни пројекат стамбених објеката – југозападна 
фасада

1 : 100

16. Изометријски приказ блока
17. Перспективни приказ блока
18. Хидротехничка инфраструктура 1 : 250
19. Идејно рјешење електроенергетске и ТК мреже 1 : 250

                         

III

План је урађен у ЈП „Дирекција за изградњу и 
развој града“ Бијељина, децембра 2007. године.

IV

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 
просторно уређење.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-3/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу 
простора („Службени гласник Републике Српске“, број: 
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 
6. Статута општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељине“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008.  године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ЛОКАЦИЈА 
4“ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА   

„ЦЕНТАР ГРАДА”  У БИЈЕЉИНИ
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I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 
„ЛОКАЦИЈА 4“ у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР 
ГРАДА“ у Бијељини.

II

Граница обухвата креће сјеверним катастарским 
међама к.ч. 2016 и 2015 (поред Улице незнаних јунака), 
затим источном међом к.ч. 2015, наставља јужним међама 
к.ч. 2015 и 2016 к.о. Бијељина 2, затим иде западном 
катастарском међом к.ч. 2016 и полази до Улице незнаних 
јунака означене као к.ч. 6448 гдје се и завршава.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта 
износи 0,054 ха (нула запета нула педесетчетири 
хектара).

III

План се односи на период од 2008. до 2015. 
године.

IV

Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од дана 
прибављања катастарских подлога у дигиталном облику.

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбјеђује инвеститор.

VI

Носилац припреме и организације урбанистичког 
пројекта је Одјељење за просторно уређење.

VII

Носилац израде урбанистичког пројекта биће 
правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена 
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте 
планова. 

VIII

Носилац припреме и организације плана утврђује 
нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у 
трајању од 30 дана.

IX

На основу резултата јавне расправе о нацрту 
урбанистичког пројекта Носилац припреме плана 
утврђује приједлог урбанистичког пројекта и исти 
подноси Скупштини општине Бијељина на усвајање.

Уз приједлог плана Носилац припреме плана 
дужан је доставити образложење и све приједлоге и 
мишљења прикупљена у току јавне расправе о нацрту 
плана.

X

Носилац припреме и организације плана дужан 
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и 

усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

XI

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-4/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 50. Закона о уређењу простора 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 84/02, 
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1” У 
БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради Регулационог плана 
“Индустријска зона 1” у  Бијељини.

II

Граница обухвата Регулационог плана почиње од 
улице Димитрија Туцовића означене као к.ч. 5173/2, 
сјеверном катастарском међом к.ч. 612, затим прелази 
преко жељезничке пруге Шид - Бијељина, пресјеца 
к.ч. 174 и 188/2, долази до прве фазе обилазног пута 
око Бијељине, скреће у правцу запада и упоредо са 
обилазницом иде јужном међом к.ч. 188/15, 246/13, 
246/15, 246/17, 246/16, 247/4, 254/3, 233/4, 256/3, 257/7, 
257/8, 258/7, 258/6, 205/7, 205/6 и 209/6, долази до 
раскрснице према Великој Обарској, затим се враћа у 
правцу истока пресјецајући к.ч. 209/2 и даље јужним 
међама к.ч. 209/2, 211/8, 211/5, 211/9, долази у улицу 
Васка Попе означену као к.ч. 5171, наставља сјеверним 
међама к.ч. 222, 223, пресјеца к.ч. 258/2, наставља у 
правцу југа западном међом к.ч. 258/1, пресјеца к.ч. 
259/1, 260, 778/1, 780/1, иде у правцу југа и источним 
међама к.ч. 921/2, 935/4, 935/1 и 936. Затим излази на 
улицу Шабачких Ђака означену као к.ч. 5176, наставља 
у правцу југозапада долази до улице Раје Баничића, 
означене као к.ч. 6430/6, затим даље западном међом к.ч. 
5164/7, скреће у правцу истока и улази у улицу Живојина 
Мишића, означену као к.ч. 5177/1, затим скреће у 
правцу сјевера пресјецајући к.ч. 1095/2, затим западном 
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међом к.ч. 1121 скреће у правцу сјевера сјекући к.ч. 
5164/7, 1131, 1130/2, 1130/1, 1127, затим иде паралелно 
са јужном међом к.ч. 5164/7 и к.ч. 612 (Силос) све к.о. 
Бијељина 2, излази на улицу Димитрија Туцовића к.ч. 
5173/2 истом наставња у правцу сјевера 330 метара гдје 
се обухват завршава. у укупној површини 77,675 ха.

Површина обухвата регулационог плана износи 
77,675 (седамдесет седам запета шестотина седамдесет 
пет) ха.

III

План се односи на период од 2008. до 2015. 
године.

IV

Рок израде регулационог плана је 90 дана од дана 
потписивања уговора о изради регулационог плана.

V

Средства за израду регулационог плана су 
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног 
за урбанистичку  регулативу за 2008. годину.

VI

Носилац припреме и организације израде 
регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.

VII

Носилац израде регулационог плана биће правно 
лице коме буде од стране инвеститора повјерена 
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте 
планова. 

VIII

Носилац припреме и организације плана утврђује 
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини 
општине Бијељина на усвајање.

IX

О нацрту регулационог плана обавиће се јавна 
расправа у року од 30 дана.

X

На основу резултата јавне расправе о нацрту 
регулационог плана Носилац припреме плана утврђује 
приједлог регулационог плана и исти подноси 
Скупштини општине Бијељина на усвајање.

Уз приједлог плана Носилац припреме плана 
дужан је доставити образложење и све приједлоге и 
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту 
плана.

XI

Носилац припреме и организације плана дужан 
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-5/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 50. Закона о уређењу простора 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 84/02, 
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. 
Статута општине Бијељина (“Службени  гласник 
општине Бијељина”, број 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “ЈАЊА” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради Регулационог плана “Јања” у  
Бијељини.

II

Граница обухвата Регулационог плана почиње 
јужним катастарским међама к.ч. 4122/2 (пут) и к.ч. 12, 
затим наставља у правцу југа сјекући к.ч. 11, 9/2, 18/2, 
20/2, 764/2, 764/1, 762, 755/1 излази на сјеверне међе 
к.ч. 753/2, 754/1, 755/6, затим поново иде ка југу низ к.ч. 
4248 (улица), долази до к.ч. 4243/2, наставља источно 
јужном међом к.ч. 4243/1 (улица), к.ч. 327/1, 327/4, 
324, 323, 322 долази до улице Кнеза Милоша, означене 
као к.ч. 4244 и њеном западном међом иде до к.ч. 2007 
(улица), наставља у правцу југа источном међом, к.ч. 
2010, излази на ријеку Јању, наставља правцем узводно, 
затим источном катастарском међом к.ч. 2299, пресјеца 
улицу Ђорђа Васића и иде западним катастарским 
међама к.ч. 2629, 2630, 2626/1, 2626/2 и поново пресјеца 
улицу Ђорђа Васића на дијелу означеном као к.ч. 4271, 
затим иде источним међама к.ч. 2989, 2990, пресјеца 
к.ч. 2993, излази на улицу 27. марта, означену као к.ч. 
4272 и иде до сјеверних катастарских међа к.ч. 3036/2, 
3036/1, пресјеца к.ч. 3043, 3046, 3047, 3051, 3052, 3054, 
затим јужним међама к.ч. 3057, 3059, затим сјеверним 
међама к.ч. 4014, 4015, затим иде источним међама к.ч. 
4016, 4022, 4024, 4025, 4030, 4031, 4047, 4045, 4097, 
4110, 4116, 4123, пресјеца улицу Лешничку означену 
као к.ч. 4124, затим наставља источним катастарским 
међама к.ч. 4126, 4127, 4130, 4132/1, 4132/2, 4138, 4139, 
пресјеца к.ч. 4140 и иде ка сјеверу западним међама к.ч. 
4140, 4139, 4138, пресјеца улицу означену као к.ч. 4276 



11. 02. 2008. Службени гласник Општине Бијељина Број 4   -   Страна 77

и иде западним катастарским међама к.ч. 4136, 4135, 
4134, пресјеца улицу Карађорђеву означену као к.ч. 
4268/3 и наставља у правцу запада јужном, западном и 
сјеверном катастарском међом к.ч. 3952/1, западном и 
сјеверном међом к.ч. 3953/2, 3966, 3972, улази у Косовску 
улицу означену као к.ч 4260, којом иде у правцу запада, 
пресјеца улицу Војводе Степе означену као к.ч. 4261/2 
и поново наставља Косовском улицом означеном као 
к.ч. 4261/1, улази у дио улице означен као к.ч. 4257/1, 
наставља у правцу сјевера  и скреће у улицу Милоша 
Црњанског, означену као к.ч. 3414, пресјеца ријеку Јању 
и улази у улицу Марка Краљевића означену као к.ч. 1486 
иде сјеверно и пресјеца улицу Браће Лазић означену као 
к.ч. 4254/2, потом наставља западним међама к.ч. 1297, 
1287, 1286/3, 1286/2, 1286/1, сјеверним катастарским 
међама к.ч. 1286/1, 1314, 1279/7, 1324, 1326, 1340, 1341, 
1342, затим западном исјеверном међом к.ч. 1343/2, 
1345/2, наставља западним међама к.ч. 873/1, 873/2, 874, 
878, пресјеца к.ч. 882, 879/1, затим западном међом к.ч. 
884 и излази на јужне међе к.ч. 888, 887, 889/2, 889/1, 890, 
затим и западном међом к.ч.890, обухватајући и к.ч. 891, 
затим пресјеца улицу Браће Лазића, означену као к.ч. 
4252/2 и наставља западним међама к.ч. 799, 801/2, затим 
сјеверним међама к.ч. 801/2, 801/1, 803, 804, потом скреће 
на источне међе к.ч. 789, 788, 787, затим иде у правцу 
сјевера западним међама к.ч. 7, 6/2, 6/1, 4/2, 4/1, 3, 11, 
наставља сјеверном катастарском међом к.ч. 1/1 и 1/2 све 
к.о. Јања 1, пресјеца Карађорђеву улицу и поново долази 
до к.ч. 4122/2 к.о. Јања 2, гдје се  обухват и завршава.

Површина обухвата регулационог плана износи 
143,426 (стотину четрдесет три запета четири стотине 
двадесет шест) ха.

III

План се односи на период од 2008. до 2015. године.

IV

Рок израде регулационог плана је 120 дана од дана 
потписивања уговора о изради регулационог плана.

V

Средства за израду регулационог плана су 
обезбијеђена из буџета општине Бијељина, предвиђеног 
за урбанистичку  регулативу за 2008. годину.

VI

Носилац припреме и организације израде 
регулационог плана је Одјељење за просторно уређење.

VII

Носилац израде регулационог плана биће правно 
лице коме буде од стране инвеститора повјерена 
израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте 
планова. 

VIII

Носилац припреме и организације плана утврђује 
нацрт регулационог плана и подноси га Скупштини 

општине Бијељина на усвајање.

IX

О нацрту регулационог плана обавиће се јавна 
расправа у року од 30 дана.

X

На основу резултата јавне расправе о нацрту 
регулационог плана Носилац припреме плана утврђује 
приједлог регулационог плана и исти подноси 
Скупштини општине Бијељина на усвајање.

Уз приједлог плана Носилац припреме плана 
дужан је доставити образложење и све приједлоге и 
мишљења прикупљене у току јавне расправе о нацрту 
плана.

XI

Носилац припреме и организације плана дужан 
је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и 
усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

XII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Сл. гласнику општине Бијељина” .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-6/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 50. и 55. Закона о уређењу 
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник  
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 

ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
“ГВОЗДЕВИЋИ”  У БИЈЕЉИНИ

I

У Одлуци о приступању изради Регулационог 
плана “Гвоздевићи” у Бијељини коју је Скупштина 
општине  Бијељина донијела 30. новембра 2000. године 
број: 01.023-55/2000, члан 3. наведене Одлуке мијења се 
и гласи:

“План се односи на период од 2008-2015. године”.
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II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-7/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 50. и 55. Закона о уређењу 
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана  35. став 1. алинеја 
6. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 

ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ
 ПЛАНА “ГАЛАЦ” У БИЈЕЉИНИ

I

У Одлуци о приступању изради Регулационог 
плана “Галац” у Бијељини коју је Скупштина општине 
Бијељина донијела 30. новембра 2000. године број: 
01.023-56/2000, члан 3. наведене Одлуке мијења се и  
гласи:

“План се односи на период од 2008-2015. године”.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-8/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу  члана  30. став 1. алинеја 2.  Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,  број: 
101/04, 42/05 и 118/06), члана 3. и у вези члана 61. став 

2. Закона о уређењу простора (“Службени лист РС”,  
број: 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), а у вези са чланом 
51. Закона о заштити животне средине Републике 
Српске, (“Службени гласник РС”, број: 53/02), те члана 
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине  Бијељина на сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА - ЛЕАП

I

Овом Одлуком  усваја се локални еколошки 
акциони план - ЛЕАП. 

II

План садржи сљедеће елементе:

опште карактеристике подручја општине Бијељина1. 
социјално-економска ситуација и развој2. 
привреда и животна средина3. 
визија заједнице4. 
стање животне средине5. 
управљање квалитетом ваздуха6. 
управљање водним ресурсима7. 
управљање отпадом8. 
заштита и кориштење земљишта9. 
бука као загађивач10. 
 управљање простором11. 
животна средина и здравље становништва12. 
управљање ризицима13. 
приритетне активности заштите животне средине14. 
SWOT анализа15. 

III

План је урађен од стране ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града“ Бијељина.

IV

О провођењу ове Одлуке стараће се општински 
орган Административне службе општине Бијељина, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-9/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 21. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. став 
1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 30/07), те члана 35. Статута Општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине  Бијељина на сједници 
одржаној дана 7. фебруара 2008. године,  д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ПО 

ОСНОВУ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА 
У СВРХУ СПРОВОЂЕЊА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ”, 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ИНДУСТРИЈСКА 

ЗОНА 2” И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ 
КОТЛОВНИЦЕ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 

I

Скупштина општине Бијељина, сагласна је да 
се општина Бијељина задужи емисијом обвезница на 
домаћем тржишту капитала у износу од 12.000.000,00 
КМ, на рок доспјећа од 6 година, у сврху спровођења 
Регулационог плана “Кнез Иво од Семберије“, 
Регулационог плана “Индустријска зона 2“ и изградње 
Градске котловнице са дистрибутивном мрежом.

II

Обвезнице општине Бијељина ће се емитовати под 
следећим условима:

1. Износ задужења:   12.000.000,00 Км прерачунате 
у Евро, по званичном средњем курсу Централне  
Банке БиХ на дан емисије обвезница.

2. Динамика емисије: једном траншом
3. Каматна стопа: у распону од 5,5-6,5%, зависно о 

кретању каматне стопе на тржишту капитала у 
Републици Српској

4. Остали трошкови задужења: трошкови услуге 
агента и берзанског посредника у износу од 
3.000,00 КM, накнада за регистрацију општине 
Бијељина у Регистар емитената код КХОВ у износу 
од 400,00 КM, трошкови промотивних активности 
и остали трошкови до 10.000,00 КM.

5. Рок отплате: 5 година са грејс периодом од 12 
мјесеци (грејс период није урачунат у рок отплате)

6. Амортизација: главница и камата ће се исплаћивати  
полугодишњим ануитетима

7. Укупна задуженост општине Бијељина на дан 
31.12.2007. год.износи 37.970.963,99 КМ. У 2008. 
години по постојећем кредитном задужењу за 
отплату доспјева 1.227.690,68 КМ, што представља 
3,15% редовних прихода остварених у 2007. 
години, односно 2,5% планираних редовних 
прихода у 2008. години. Планирано задужење 
не доспјева за отплату у 2008. години, већ у 
2009. први полугодишњи ануитет у износу од 
1.406.766,08 КМ, те би укупно задужење за  2009. 

годину износило 3.489.317,07 КМ , односно 8,95% 
остварених редовних прихода  у 2007. год.Пошто 
у 2010. години доспјева пуни годишњи ануитет 
по планираном задужењу у износу од 2.813.532,16 
КМ, то би укупно задужење за ту годину износило 
6.405.680,60 КМ, односно 16,44% остварених 
редовних прихода  у 2007. год.

8. Осигурање дуга колатералом: Обавезе општине 
Бијељина по основу обвезница нису осигуране 
гаранцијом ни јемствима других правних лица. 
Обавезе општине Бијељина по основу обвезница 
представљају неосигуране, Директне и безусловне 
обавезе општине Бијељина, међусобно су равно-
правне и Једнаког су ранга са свим другим, 
садашњим и будућим неосигураним обавезама 
Општине Бијељина.

9. Период амортизације капиталне инвестиције:  100 
година

10. Обвезнице ће бити уврштене на Службено 
тржиште Бањалучке берзе.

III

Овлашћује се Начелник општине Бијељина да 
Министарству финансија Републике Српске поднесе 
Захтјев за добијање одобрења за задужење општине 
Бијељина емисијом обвезница.

Евентуално, у случају неопходности техничке 
исправке ове Одлуке, као мјере наложене од стране 
Министарства финансија у поступку издавања одобрења 
из претходног става, извршиће се исправка по наложеној 
мјери.

IV

Отплата главнице и камате на основу емисије 
обвезница ће се вршити из прихода буџета општине 
Бијељина, остварених продајом парцела на дијелу 
спроведених Регулационих планова и прикључака на 
дистримутвне мрежу гријања.

V

Саставни дио ове Одлуке је Преглед процентуалне 
задужености општине Бијељина у периоду емисије 
обвезница према овој Одлуци за период 2008-2013. 
година. 

VI

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-10/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу  члана  30. став 1. алинеја 9. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 
101/04, 42/05 и 118/06),  члана 1. Закона о комуналним 
таксама („Службени лист СР БиХ”, број: 21/77, 35/88 и 
26/89), члана 12. Уставног закона за спровођење Устава 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 21/92) и члана 35. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 7. фебруара 2008. године, 
д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о комуналним таксама-Пречишћени 
текст (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
28/07 и 32/07) и Тарифи комуналних такси које се 
плаћају на подручју општине Бијељина, иза Тарифног 
броју 9. додаје се  Тарифни број 10. који гласи:

“Тарифни бр. 10

За прикључење објекта на топловодну мрежу 
Градске топлане  власник/корисник  објекта једнократно 
плаћа комуналну таксу у износу од 20,00 КМ/м2 грејне 
површине.

Плаћање се врши  приликом добијања сагласности 
за прикључак код Одјељења за стамбено-комуналне 
послове општине Бијељина, уз претходно прибављено 
позитивно мишљење  ЈП „Градске топлане“ Бијељина, 
са назначено грејном површином“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-11/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 35. алинеја 2. Статута Општине 

Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број: 
5/05, 6/05 и 6/06) и члана 6. тачка 2. Одлуке о поступку 
и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних 
заједница на подручју општине Бијељина (“Службени 

гласник општине Бијељина”, број: 29/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

 
О Д Л У К У

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ГОРЊИ 
ДРАГАЉЕВАЦ И КОВАЧИЋИ 

 I

Овом Одлуком одобравају се средства за 
суфинансирање пројеката асфалтирања путне мреже на 
подручју општине Бијељина у мјесним заједницама:

 - Горњи Драгаљевац и Ковачићи 

 II

Учешће у суфинансирању пројекта у Мјесној 
заједници Горњи Драгаљевац износи 120.000,00 КМ.

Учешће у суфинансирању пројекта у Мјесној 
заједници Ковачићи износи 141.000,00 КМ.

III

Буџетска ставка са које се обезбијеђују финансијска 
средства је “изградња путне мреже и инвестиције у 
водоводну и електро мрежу”, број потрошачке јединице 
0005170, економски код 821600.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-16/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

       
                

На основу члана 4.став 2. Закона о промету 
непокретности (“Службени лист СРБиХ”, број: 38/78, 
4/89, 29/90, 22/91 и “Службени гласник РС”, број: 
29/94) и члана 35. тачка 12. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 7. фебруара  2008. године, д о н и ј е л а  је 

О Д Л У К У
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ 

ЗЕМЉИШТА
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I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретности  
у општој употреби, следеће земљиште:

дио грунтовне парцеле број 495/1 пут-испуст • 
површине 847 м2 уписане у зк. ул. бр. Исказ 1 
к.о. Пухаре-Пучиле, а којој одговара парцела 
новог премјера број 286 укупне површине 847 
м2 уписана у пл. бр. 287 к.о. Пучиле,
дио грунтовне парцеле број 348/1 пут • 
површине 1.507 м2 уписан у зк. ул. бр. Исказ 
1 к.о. Пухаре-Пучиле, а којој одговара парцела 
новог премјера број 302 шума површине 1.507 
м2 уписана у пл. бр. 287 к.о. Пучиле.

II

У земљишним књигама Основног суда-Земљи-
шнокњижне канцеларије у Бијељини извршиће се отпис 
земљишта из члана 1. Одлуке из Исказа 1 к.о. Пухаре-
Пучиле у нови успостављени зк.уложак уз упис права 
располагања у корист:

Општине Бијељина са дијелом 1/1.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-13/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 13. став 2. Закона о узурпацијама 
(“Службени гласник РС”, број: 70/06), члана 4. став 
2. Закона о промету непокретности (“Службени лист 
СР БиХ”, број: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и “Службени 
гласник РС”, број: 29/94) и члана 35. тачка 12. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 7. фебруара 2008. 
године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈСТВА МАЊЕ 

ИЗОЛОВАНОГ ЗЕМЉИШТА ПОД
ШУМОМ  И  О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА  

ОДРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да стиче својство мање изолованог 
земљишта под шумом узурпирано шумско земљиште – 
јавно добро уписано у зк.ул. Исказ И к.о. Магнојевић 
означено као – грунтовна к.ч. бр. 1472 зв. Пустошина 
површине 3080 м2 којој одговара по катастру дио 

парцеле означене као к.ч. бр. 579/2 зв. Подкућница њива 
6 класе површине 1655 м2 и шума 3 класе површине 
3580 м2 уписана у пл. бр. 381 к.о. Магнојевић Горњи. 

II

УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус непокретности 
у општој употреби земљиште из члана 1. ове Одлуке.

III

У земљишним књигама Основног суда - 
Земљишнокњижне канцеларије у Бијељини извршиће 
се отпис земљишта из члана 1. Одлуке из Исказа 1 к.о. 
Магнојевић и извршити упис у нови  зк.уложак исте 
к.о. право располагања у корист општине Бијељина са 
дијелом 1/1.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-12/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 2. став 2. Закона о јавним 
путевима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
3/04) и члана 35. тачка 12. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је 

О Д Л У К У 
ДА ЈЕ ОДРЕЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ СТЕКЛО 
СТАТУС ДОБРА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да су стекле статус добра у општој 
употреби, те да се као такве имају уписати у земљишној 
књизи следеће некретнине које представљају јавне 
путеве:

К.ч. бр. 1429/33 Гај некатегорисани пут површине 
2687 м2, к.ч. бр. 1429/34 Гај некатегорисани пут 
површине 1985м2, к.ч. бр. 1429/35 Гај некатегорисани 
пут површине 2332 м2, к.ч. бр. 1429/36 Гај некате-
горисани пут површине 3504 м2, к.ч. бр. 1440/3 Гај 
некатегорисани пут површине 2417 м2, к.ч. бр. 1440/17 
Гај некатегорисани пут површине 1231 м2, к.ч. бр. 
3623/3 Гај некатегорисани пут површине 1962 м2, к.ч. бр. 
3623/20 Гај некатегорисани пут површине 3572 м2, к.ч. 
бр. 3623/39 Гај некатегорисани пут површине 3826 м2, 
к.ч. бр. 3623/50 Гај некатегорисани пут површине 3364 
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м2, к.ч. бр. 3623/55 Гај њива друге класе, површине 5512 
м2 и к.ч. бр. 3623/56 Гај некатегорисани пут површине 
1816 м2 све уписане у зк.извадак бр. 1808 к.о. Обарска 
Велика. 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-14/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

 
На основу члана 9. Закона о јавном информисању - 

пречишћен текст (“Службени гласник РС”, број: 10/97), 
члана 4. а у вези са чланом 24. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник РС”, број: 68/07) и члана 
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О  
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  ИНФОРМАТИВНОГ И 
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА “СЕМБЕРИЈА И 

МАЈЕВИЦА” У БИЈЕЉИНИ

I 

Члан 4. мијења се и гласи:

“Сједиште ЈИП “Семберија и Мајевица” Бијељина 
је у Улици Атинска 2/А у Бијељини.”

II

Члан 5. мијења се и гласи:

“Основна дјелатност Предузећа је:

 - новинско - издавачка дјелатност и
 - маркетиншки и прометни послови.”

III

Члан 6. мијења се и гласи:

 “У оквиру основне дјелатности ЈИП “Семберија и 
Мајевица” оснивач оснива јавно гласило : 

 - информативни лист “Семберске новине”.

IV

У члану 7. у другом реду бришу се ријечи “радио-
дифузне и”.

V

Члан 8. мијења се и гласи:

“ЈИП “Семберија и Мајевица” се обавезује да 
уређивачком политиком доприноси објективном и 
истинитом информисању  свих грађана, афирмисању 
истинских вриједности свих народа и припадника 
националних мањина који живе на подручју општине 
Бијељина, афирмацији демократских вриједности 
савременог друштва.”

VI

Члан 9 мијења се и гласи:

“Јавно гласило ЈИП “Семберија и Мајевица” дужно је 
да информише јавност о појавама, збивањима и догађајима 
из свих области живота, да доприноси разматрању питања 
од интереса за грађане, да објављује мишљења грађана, 
органа и организација о тим питањима.”

VII

Члан 10. мијења се и гласи:

“Информативни лист “Семберске новине” је 
независан, отворен и доступан, под једнаким условима, 
свим грађанима, односно удружењима, савезима, 
политичким и привредним организацијама, удружењима 
и невладиним организацијама који су регистровани у 
складу са законом.”

VIII

Члан 11. мијења се и гласи:

“Текстови и садржаји у информативном листу 
“Семберске новине” објављују се на српском језику, 
ијекавског изговора, уз равноправно коришћење 
ћириличног и латиничног писма.”

IX

Члан 12. мијења се и гласи:

“Информативни лист “Семберске новине” излази 
седмично - четвртком.”

X

У члану 13. у првом реду иза ријечи “предузеће” 
додаје се сљедећи текст:  “од општинског значаја”.

XI

Члан 15. став 2. мијења се и гласи:

“ЈИП “Семберија и Мајевица” обезбјеђује средства 
из:
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-  продаје листа,
-  средстава остварених на основу маркетиншког 

оглашавања,
- средстава остварених од донаторских и 

спонзорских прилога,
- средстава остварених обављањем других 

дјелатности.”

XII

Члан 16. мијења се и гласи:

“Оснивач, на основу програма развоја ЈИП 
“Семберија и Мајевица” обезбјеђује дио средстава  из 
буџета за:

- финансирање штампања информативног листа 
“Семберске новине”,

- инвестиционог одржавања кључног инфра-
струк  турног објекта значајног за нормално функцио-
нисање Редакције “Семберских новина” и радника 
запослених у ЈИП “Семберија и Мајевица”. “

XIII

У члану 17. алинеја 3. мијења се и гласи:

- “давањем сагласности на одлуке о именовању 
главног и одговорног уредника информативног листа 
“Семберске новине”.”

XIV

У члану 18. став 2. мијења се и гласи:

“Функција директора је одвојена од функције 
главног и одговорног уредника.”

XV

У члану 18а. у ставу 1. текст “од којих су два из 
реда запослених, а три од оснивача” се брише.

XVI

Чланови 19, 20. и 21. се бришу.            

XVII

Овлашћује се Комисија за прописе да у року од 60 
дана уради пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
информативног и издавачког предузећа “Семберија и 
Мајевица” Бијељина.

XVIII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-18/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 19. Закона о музејској дјелатности  
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 35/99), 
члана 3. и 5. а у вези са чланом 24. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 68/07) и члана 30. алинеја 25. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 26. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ “МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ”   

БИЈЕЉИНА

I

У Одлуци о снивању ‘’Музеја Семберије’’ Бијељина  
(“Службени гласник општине Бијељина”, број 10/01 и 
4/05), у члану 8. бришу  се ријечи ‘’и Надзорни одбор’’.

II

Члан 10. мијења се и гласи:
‘’Управни одбор има 3 члана из реда оснивача.’’

III

Чланови 12. и 13. се бришу.

IV

Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику општине 
Бијељина’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-15/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 3. и 5. а у вези са чланом 24. 
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 68/07) и члана 35. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на својој сједници одржаној дана  7. фебруара 
2008. године, д о н и ј е л а  је               

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

БАЊА”ДВОРОВИ” ДВОРОВИ
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I

У Одлуци о организовању Јавне установе Бања 
“Дворови” Дворови (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 2/94) у члану 8. став 1. мијења се и 
гласи:

“Органи руковођења и управљања Бања “Дворови“ 
Дворови  су: Управни одбор и директор.”

II

У члану 8.став 2. мијења се и гласи:

“Органе управљања именује и разрјешава оснивач.”

III

Члан 9. мијења се и гласи:

“Директор руководи установом, представља и 
заступа установу и одговоран је за законотост њеног рада.

Директора установе именује и разрјешава оснивач, 
на период од четири године и уз претходно спроведен 
поступак јавне конкуренције.”

IV

Члан 11. мијења се и гласи :

“Управни одбор је орган управљања Бањa 
“Дворови “ Дворови . 

Управни одбор има 5 ( пет) чланова.
Управни одбор именује и разрјешава оснивач на 

период од четири године .”

V

Чланови 13. и 14. бришу се.

VI

Иза члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи :

“Члан 12а.

Надзор над законитошћу рада и пословања Бања 
“Дворови” Дворови врши надлежни орган управе, у 
складу са Законом и актима оснивача.”

VII

Члан 16. мијења се и гласи:

“Оснивач даје сагласност на :
статут установе,• 
годишњи програм рада и финансијски план • 
установе,
разматра и усваја годишњи извјештај о • 
пословању и годишњи обрачун,
даје сагласност на акт о организацији и • 
систематизацији радних мјеста.

VIII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бихјељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-17/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 5. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/04), члана 38. став 2. Одлуке о 
оснивању ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, 
број: 9/03 и 6/05) и члана 35. став 1. алинеја 2. Статута 
општине Бијељина („Службени гласник општине 
Бијељина“ број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на сједници одржаној дана 7. фебруара 2008. 
године, д о н и ј е л а  је 

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

I

У члану 22. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу и развој града“ 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 9/03 
и 6/05) ријечи:“два извршна директора“ замјењују се 
ријечима: “три извршна директора“.

II

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-022-19/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о 
систему јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 68/07) и члана 35. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 ии 6/06), Скупштина општине Бијељина 
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на сједници одржаној дана 7. фебруара 2008. године, 
д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  СТАТУТА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1.

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 
допунама Статута Туристичке организације, коју је 
Управни одбор ове организације донио својом одлуком 
број: 20/08 од 11. јануара 2008. године, а односи се на 
одређивање органа управљања.

2.

Одлука о измјенама и допунама Статута из тачке 
1. овог Рјешења налази се у прилогу Рјешења и чини 
његов саставни дио.

3.

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-023-1/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 59. став 3. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној  дана 7. фебруара 2008. године, 
д о н и ј е л а  је сљедећи

З А К Љ У Ч А К

1. Даје се сагласност на Рјешење Начелника 
општине број: 02-111-1/08 од 7. фебруара 2008. године  
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту Синише Кајмаковића из 
Бијељине.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-2/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 41/03) и члана 58. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на сједници одржаној дана 7. фебруара 2008. године, 
д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. За вршиоца дужности начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску заштиту у Административној 
служби општине Бијељина именује се:

- МИОДРАГ МАРИЧИЋ - професор физичке 
културе, из Бијељине

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-3/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), 
члана 48. Закона о здравственој заштити (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 18/99, 58/01 и 62/02) 
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 
дана  7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ 

“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

1. За директора Апотеке “Семберија” Бијељина, 
именује се:

- НОВИЦА БРКИЋ - дипл.фармацеут из Дворова

2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење број: 01-111-278/07 од 30.10.2007. године.
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-13/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), 
члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 68/907),                
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и 
члана 8. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и 
именовања органа у јавним предузећима и установама 
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03), 
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 
дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” БИЈЕЉИНА

1. За чланове Управног одбора Дјечијег вртића 
“Чика Јова Змај” Бијељина, именују се:

- ЗОРАН ТЕШИЋ - из Попова
- ДРАГАН МИРИЋ - из Бијељине

2. Доношењем овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење број: 01-111-285/07 од 12.12.2007. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-14/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 

6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ  ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

“СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА

1. Разрјешавају се дужности вршилаца дужности 
чланова Надзорног одбора Јавне установе Центар за 
културу “Семберија” Бијељина:

 - МИЛАН ЈОВИЧИЋ
 - ИЛИНКА СТАНОЈЛОВИЋ
 - СЛАВИЦА ПЕРИЋ

због укидања Надзорног одбора као органа 
управљања по Закону о систему јавних служби 
(“Службени гласник РС”, број: 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-8/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД  БИЈЕЉИНА

1. Разрјешавају се дужности чланова Надзорног 
одбора Центра за социјални рад Бијељина :

 - МИЛАН ДАКИЋ

 - ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ

 - ТОДОР МАКСИМОВИЋ

због укидања Надзорног одбора као органа 
управљања по Закону о систему јавних служби 
(“Службени гласник РС”, број: 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-11/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 68/07), члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана  7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД  БИЈЕЉИНА

1. Разрјешавају се дужности чланова Управног 
одбора Центра за социјални рад Бијељина:

 - ДАРИНКА ТОДИЋ
 - БОЈАНА САВИЋ

због укидања представника из реда запослених у 
Управном одбору по Закону о систему јавних служби 
(“Службени гласник РС”, број: 68/07).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-10/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), 
члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 
дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  БИЈЕЉИНА

1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора 
Центра за социјални рад Бијељина, именују се:

 - МИЛАН ДАКИЋ
 - ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-9/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03), 
члана 9. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и 
именовање органа у јавним предузећима и установама 
чији је оснивач Скупштина општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/03) 
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Скупштина општине Бијељина на својој сједници 
одржаној дана 7. фебруара 2008. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  
ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА,   

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА, ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА “ПОДРИЊЕ” 
ЈАЊА

                                                                                                     

1. У Комисију за избор директора и чланова 
Управног одбора ЈУ Центар за културу “Семберија” 
Бијељина, чланова Управног одбора Центра за социјални 
рад Бијељина, чланова Управног одбора Професионалне 
ватрогасне јединице Бијељина и чланова Управног 
одбора Ватрогасног друштва “Подриње” Јања, именују 
се:

 1) БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ
 2) ПРЕДРАГ ЈОВИЋ
 3) ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
 4) БОРО ЂОКИЋ
 5) МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ
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2. Задатак Комисије за избор је да у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републици Српској размотри пријаве 
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата  који испуњавају критеријуме за именовање, 
по потреби припреми додатне информације о 
кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи 
ранг листе са кандидатима као и предлоге аката за 
именовање дирекотра и чланова Управног одбора ЈУ 
Центар за културу “Семберија” Бијељина, чланова 
Управног одбора Центра за социјални рад Бијељина, 
чланова Управног одбора Професионалне ватрогасне 
јединице Бијељина и чланова Управног одбора 
Ватрогасног друштва “Подриње” Јања на разматрање и 
доношење аката за избор и именовање.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-4/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 121. става 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. става 1. алинеје 
20. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 7. 
фебруара 2008. године д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 
СЛУЖБЕНИКА У АДМИНИСТРАТИВНУ 

СЛУЖБУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 

I

У Комисију за спровођење поступка за пријем 
службеника у Административну службу општине 
Бијељина,  на радна мјеста - начелника комуналне 
полиције и самосталног стручног сарадника за праћење 
локалних општинских прихода, по расписаном Јавном 
конкурсу број: 02-120-1/08 од  23.01.2008. године, 
именују се:

Биљана Деспотовић - дипл. правник  1. 
из Бијељине
Јован Вуковљак - професор  2. 
из Бијељине
Томица Стојановић - дипл. инг. саобраћаја  3. 
из Бијељине

Мирсад Изић - дипл. инг. архитектуре  4. 
из Бијељине
Ђорђе Перић - економиста  5. 
из Бијељине

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-12/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03) и члана 3. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовања органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број 5/03), Скупштина општине 
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 Јавне установе Центар за културу 
“Семберија” Бијељина

II

Пет чланова Управног одбора

III

ОПИС ПОСЛОВА

1. Директор

Директор Установе представља и заступа 
Установу, организује и руководи Установом, предлаже 
акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке 
Управног одбора и предузима мјере за њихово 
спровођење, стара се и одговара за законитост рада и 
коришћења и располагања имовином Центра, обавља и 
друге послове утврђене законом.
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2. Управни одбор

Управни одбор доноси Статут и Пословник о 
свом раду, усваја годишњи програм рада и Извјештај о 
пословању и Завршни рачун о финансијском пословању, 
одлучује о пословању и остваривању задатака Центра, 
обавља друге послове утврђене законом.

IV   МАНДАТ

Директор и чланови Управног одбора именују  се 
на период од четири (4) године.

V   СТАТУС

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

Актом о именовању, чланови  Управног одбора не 
заснивају радни однос.

Чланови Управног одбора остварују право на 
накнаду у складу са Одлуком о накнадама  за  рад  
чланова  управних одбора  у  државним предузећима 
од локалног интереса (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 3/96 и 2/98). 

VI  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидате  из тачке I и II су:
да су старији од 18 година,• 
да нису отпуштани из државне службе на • 
основу дисциплинске мјере на било ком нивоу 
власти у БиХ или Ентитета, 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 се против кандидата не води кривични • 
поступак,
да кандидат није осуђиван за кривична дјела • 
која га чине неподобним за вршење дужности. 

VII  ПОСЕБНИ УСЛОВИ  И КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
висока стручна спрема (VII/1 степен),• 
да има најмање пет година радног искуства у • 
струци,
посједовање руководних и организационих • 
способности,
доказани резултати и успјеси у обављању • 
ранијих послова у области науке и културе,
програм рада.• 

Посебни услови за кандидате из тачке II су:
висока (VII степен) или виша (VI степен) • 
стручна спрема,
познавање проблематике у дјелатности којом • 
се бави правни субјект,

познавање садржаја и начина рада органа • 
управљања,
доказни резултати рада на ранијим пословима.• 

VIII  СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужност, 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) и Законом о сукобу 
интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/02 и 
12/04).

Кандидати не могу бити лица која су на функцији 
у политичкој странци.

IX   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

 Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова:

биографију о кретању у  служби, овјерену • 
копију дипломе, овјерену копију личне карте, 
доказ о радном стажу, увјерење да се не води 
кривичан поступак и програм рада,
увјерење да кандидат није осуђиван - • 
кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске, лично ће доставити  
увјерење. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија 
ће увјерење тражити службеним путем од 
надлежног Центра јавне безбједности.  

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

 X   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Пријаве се могу подносити лично или путем 
поште, на адресу:

Скупштина општине Бијељина - Стручна служба 
Скупштине општине, Трг Краља Петра I Карађорђевића 
број 1 са назнаком “Комисији за избор”.

XI  ОБЈАВА КОНКУРСА

Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас 
Српске”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-7/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) и 
члана  4. Одлуке о утврђивању критријума за избор и 
именовања органа у јавним предузећима и установама 
чији је оснивач Скупштина општине (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/03), Скупштина 
општине 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

Два члана Управног одбора Центра за социјални 
рад Бијељина

II ОПИС ПОСЛОВА 

 

1. Управни одбор

Управни одбор одлучује о пословању, усваја 
извјештај о раду и годишњи обрачун о пословању, 
доноси програм рада Центра, одлучује  о коришћењу 
средстава у складу са законом, бира предсједника 
Управног одбора уколико није именован актом оснивача 
о именовању Управног одбора, рјешава по приговору 
радника у другом степену, стара се о истинитом, 
потпуном и благовременом обавјештавању радника, 
врши и друге послове утврђене Статутом.

III МАНДАТ    

Чланови Управног одбора именује се на период до 
истека мандата садашњег сазива   Управног одбора 

IV СТАТУС

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

V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТА

Општи услови за кандидата из тачке I су:
да је држављанин Републике Српске или БиХ,• 
да је старији од 18 година,• 
да није отпуштан из државне службе на основу • 
дисциплинске мјере на било којем нивоу  
власти  у  БиХ  или  ентитета, у периоду  од 
три године прије дана објављивања овог 
конкурса,
да не служи казну, изречену од  стране • 
Међународног суда за бившу Југославију, и  
да нису под оптужбом тог Суда, а да се није 
повиновао налогу да се појави пред Судом 
(члан  IX 1. Устава БиХ),
да се против кандидата не води кривични • 
поступак,

да кандидат није осуђиван за кривична дјела • 
која га чине неподобним за вршење дужности.  

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ  
ЗА КАНДИДАТА

Посебни услови за кандидата из тачке I су:
висока (VII степен) или виша (VI степен) • 
стручна спрема,
познавање проблематике у дјелатности којом • 
се бави правни субјект,
познавање садржаја и начина рада органа • 
управљања,
доказни резултати рада на ранијим пословима. • 

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидат не може обављати дужност, активност 
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), Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 34/02 и 12/04) и Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05).

VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
доставити доказе о испуњавању општих и посебних 
услова:

биографију о кретању у  служби, увјерење • 
о држављансту, овјерену копију дипломе, 
овјерену копију личне карте,  увјерење да 
се не води кривичан поступак, потписану 
и од надлежног органа, овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из алинеје 3. и 4. 
тачке V конкурса, потписану и од надлежниг 
органа овјерену изјаву о непостојању сукоба 
интереса и друге доказе којима се потврђују 
знања и способности,
увјерење да кандидат није осуђиван - • 
кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске, лично ће доставити  
увјерење. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија 
ће увјерење тражити службеним путем од 
надлежног Центра јавне безбједности.  

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

IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.



11. 02. 2008. Службени гласник Општине Бијељина Број 4   -   Страна 91

Пријаве се могу подносити лично или путем 
поште, на адресу:

Скупштина општине Бијељина - Стручна служба 
Скупштине општине, 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 дневном листу “Глас 
Српске”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-15/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

       
  

На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) 
и члана 10. а у вези са чланом 3. 4. и 5. Одлуке о 
утврђивању критријума за избор и именовања органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/03), Скупштина општине 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

Два члана Управног одбора  Професионалне 
ватрогасне јединице Бијељина

II ОПИС ПОСЛОВА 

1. Управни одбор 

Управни одбор доноси акта, одлучује о пословању, 
усваја периодичне извјештаје о пословању и годишњем 
обрачуну, доноси програме рада, одлучује  о коришћењу 
средстава у складу са законом, доноси пословник о раду 
и обавља и друге послове који су утврђени законом и 
Статутом.

III   МАНДАТ    

Чланови Управног одбора из тачке I именују се 
на период до истека мандата већ изабраних чланова 
Управног одбора.

 IV СТАТУС

Актом о именовању, чланови Управног одбора не 
заснивају радни однос. 

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

V  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

    Општи услови за кандидате су: 
да су старији од 18 година,• 
да нису отпуштени из државне службе на • 
основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу   власти  у  БиХ  или  ентитета,  у  
пери  оду  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 пријаве пред Судом 
(члан  IX 1. Устава БиХ),
да се против кандидата не води кривични • 
поступак,
да кандидат није осуђиван за кривична дјела • 
која га чине неподобним за вршење дужности.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ  
ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
висока (VII степен) или виша (VI степен) • 
стручна спрема,
познавање проблематике у дјелатности којом • 
се бави Ватрогасне јединице,
познавање садржаја и начина рада органа • 
управљања.

VII СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности, 
активности или бити на положају који  доводи   д о  
сукоба  интереса,  у  складу  са Законом о министарским,  
владиним и другим  именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), Законом о  сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ (“Службени 
гласник РС”, број: 34/02 и  12/04) и Законом о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 
и 118/05).

Кандидати  не  могу  бити  лица  која су на 
функцији у политичкој странци.

VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз  пријаву  на  конкурс, кандидати  су  дужни  
доставити  доказе о испуњавању  општих и посебних 
услова: биографију о кретању у служби, Увјерење о 
држављанству, овјерену копију дипломе, овјерену 
копију личне карте, Увјерење да се не води кривични 
поступак, овјерену изјаву о испуњавању општих услова 
из тачке V алинеја 2. и 3.,  а кандидати за старјешину и 
програм рада,

Увјерење да кандидат није осуђиван - кандидати 
који су рођени ван подручја Републике Српске, лично ће 
доставити увјерење. За кандидате рођене у Републици 
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Српској, а који уђу у ужи избор,  Комисија ће увјерење 
тражити службним путем од надлежног Центра јавне 
безбједности.

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

IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу  “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, 
на адресу:

Скупштина општине Бијељина - Стручна  служба  
Скупштине  општине, 

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 дневном  листу “Глас 
Српске”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-6/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/03) 
и члана 10. а у вези са чланом 3. 4. и 5. Одлуке о 
утврђивању критријума за избор и именовања органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/03), Скупштина општине 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

Два члана Управног одбора  Ватрогасног друштва 
“Подриње” Јања

II    ОПИС ПОСЛОВА 

1. Управни одбор

Управни одбор Друштва у оквиру својих 
надлежности доноси опште акте Друштва, припрема 
и предлаже измјене и допуне Статута и других 
аката и одлука које доноси Скупштина Друштва, 

припрема сједнице Скупштине Друштва, спроводи 
политику, закључке и друге одлуке донесене од стране 
Скупштине Друштва, управља имовином Друштва, 
подноси финансијски извјештај и Извјештај о раду 
Друштва, одлучује о захтјевима чланова Друштва и 
грађана упућених Друштву у првом степену, одлучује 
о пријему и искључењу чланова Друштва, одлучује о 
осигурању запослених и имовине Друштва, стара се 
о остваривању циљева и задатака Друштва, утврђује 
предлог Програма и Плана рада Друштва, финансијског 
плана и Завршног рачуна и усваја периодичне обрачуне, 
одлучује о расподјели добити и о додјели донација 
Друштва по годишњем обрачуну и оствареној добити, 
одлучује о именовању и разрјешењу командира 
ватрогасне јединице као и представника Друштва у 
другим органима, одлучује о набавци опреме и других 
материјално-техничких средстава Друштва и Ватрогасне 
јединице Друштва, анализира стање заштите од пожара 
на подручју дјеловања Друштва и предлаже одговарајуће 
мјере и радње у складу са законом, упознаје надлежне 
органе о проблемима и тешкоћама у раду Друштва и 
даје предлоге за отклањање истих, утврђује документа 
и податке који се сматрају пословном тајном Друштва 
и који се не могу јавно објављивати ни саопштавати 
трећим лицима, утврђује прредлоге заслужних чланова 
Друштва и предлоге за додјелу похвала, награда и других 
признања и одликовања и врши унапређења у виши 
чин или класу ватрогасаца, одлучује о одговорностима 
чланова, о брисању из матичне евиденције Друштва, о 
превођењу из активног у резервни састав, о попуњавању 
јединице новим припадницима-ватрогасцима, пропагира 
развој ватрогаства на подручју дјеловања Друштва, 
организује ватрогасне смотре, вјежбе, такмичења и друге 
облике активности ради задовољавања потреба чланова 
Друштва, и одлучује и о другим питањима од значаја 
за рад и функционисање Друштва, који су Статутом и 
другим општим актима стављени у дјелокруг Управног 
одбора као и послове који нису у изричитој надлежности 
Скупштине Друштва.

III   МАНДАТ    

Чланови Управног одбора из тачке I именују се 
на период до истека манадата већ именованих чланова 
Управног одбора.                          

IV СТАТУС

Актом о именовању, чланови Управног одбора не 
заснивају радни однос. 

Чланови Управног одбора остварују право на 
накнаду у складу са Одлуком о накнадама за рад чланова 
управних и надзорних одбора у државним предузећима 
од локалног интереса (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: /96, 2/98).

V  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидате из тачке  I  су: 
 да су старији од 18 година,• 
да нису отпуштени из државне службе на • 
основу дисциплинске мјере на било којем 
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нивоу   власти  у  БиХ  или  ентитета,  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 пријаве пред Судом 
(члан  IX 1. Устава БиХ),
да се против кандидата не води кривични • 
поступак,
да кандидат није осуђиван за кривична дјела • 
која га чине неподобним за вршење дужности.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ  
ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате из тачке I су:

висока (VII степен) или виша (VI степен) • 
стручна спрема,
познавање проблематике у дјелатности којом • 
се бави Ватрогасно друштво,
познавање садржаја и начина рада органа • 
управљања.

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 РС”, број: 41/03), Законом о  сукобу интереса 
у институцијама власти БиХ (“Службени гласник РС”, 
број: 34/02 и  12/04) и Законом о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и  118/05).

Кандидати  не  могу  бити  лица  која су на 
функцији у политичкој странци.

VIII  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз  пријаву  на  конкурс, кандидати  су  дужни  
доставити  доказе о испуњавању  општих и посебних 
услова:

биографију о кретању у служби, Увјерење • 
о држављанству, овјерену копију дипломе, 
овјерену копију личне карте,  Увјерење да се 
не води кривични поступак, овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 
2. и 3., 
Увјерење да кандидат није осуђиван - • 
кандидати који су рођени ван подручја 
Републике Српске, лично ће доставити 
увјерење. За кандидате рођене у Републици 
Српској, а који уђу у ужи избор,  Комисија 
ће увјерење тражити службним путем од 
надлежног Центра јавне безбједности.

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

IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 14 дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу   “ Г л а с 
Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, 
на адресу:

 Скупштина општине Бијељина - Стручна  
служба  Скупштине  општине, 

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 дневном  листу “Глас 
Српске”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 01-111-5/08                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7. 2. 2008. године                                          Драган Ђурђевић, с. р.

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У О
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. CO -01/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: CO - 01/08

II

За потребе Стручне службе Скупштине општине, 
вршиће се јавна набавка услуга: Телевизијско емитовање 
свих обавјештења и огласа Начелника општине, 
Предсједника СО-е и Административне службе општине 
Бијељина током 2008. и 2009. године

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава  
за реализацију јавне  набавке је 55.000,00 KM (буџет за 
2008. годину = 27.500,00 KM, буџет за 2009. годину = 
27.500,00 KM).
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Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Уговорене услуге-оглашавање Буџет 2008. 
и 2009.године, број потрошачке јединице: 0005110, 
економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се отворени 
поступак са закључивањем оквирног споразума.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 30.03.2008.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2009.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача су:

1.   Понуђена цијена ......................................... 40 бодова

Подкритеријуми:

1. Јутарњи програм .....................................по 1 секунди
2. До 16,00 сати       ......................................по 1 секунди
3. Од 16,00 - 19,25 сати ................................по 1 секунди
4. Од 20.00 - 22,30 сати ...............................по 1 секунди
5. Од 22.30 - 00,00 сати ...............................по 1 секунди
6. Субота и недеља ......................................по 1 секунди

 
Проценат заступљености информација са подручја 

60 бодова
Општине Бијељина у оквиру редовног дневног 

програма

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-25/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 28.01.2001.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72. 3акона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр. СКП -43/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СКП - 43/08

II

За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга:

Дистрибуција рјешења о коришћењу градског 
грађевинског земљишта и комуналне накнаде, као 
писмоносне препоручене пошиљке са повратницом, на 
подручју општине Бијељина током 2008. године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 60.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Остале уговорене услуге за послове увођења 
ренте „Дирекција за изградњу и развој града”, број 
потрошачке јединице: 0005170, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о 
набавци.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.03.2008. године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2008. године.

VI

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

VII

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-404-38/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.02.2001.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана члана 72.3акона о локалној 
самоуправи(“ Сл. гласник PC”, број: 101/04 и 42/05) и 
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члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 08/06 
и 70/06 ) и члана 13. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (“Сл. гласник општине Бијељина”, 
број:01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У О
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. ПП -04/08

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: ПП - 04/08

II

За потребе Одјељења за привреду и пољопривреду, 
вршиће се јавна набавка радова:

Извођење радова на санацији моста на ријеци 
Лукавац у Буковици Доњој

III

Предвиђени  максимални  износ  БРУТО  средстава  
за реализацију јавне  набавке је 10.000,00 KM.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Аграрни фонд, број потрошачке јединице: 
0005150, економски код: 614 300.

IV

За предметну јавну  набавку  спровешће  се  
конкурентски захтјев без  објављивања обавјештења о 
набавци.

V

Предвиђени  почетак  реализације уговора има  се  
обавити  најкасније  од  фебруара 2008.године, а крајњи 
рок завршетка је април 2008.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 ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-39/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.02.2001.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

Ha основу члана 147. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 59. став 3. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Начелник општине 
Бијељина дана 07. фебруара 2008. године донио је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Разрјешава   се   вршилац   дужности   начелника   
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у 
Административној служби општине Бијељина, са даном 
07. фебруар 2008. године:

СИНИША КАЈМАКОВИЋ - на лични захтјев

II

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 
Број: 02-111-1/08                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 07.02.2001.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу рјешења број 02/3-372-139/07 од 5.2.2008. 
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 139 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ “ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 
БР: 2”, Ул. Димитрија Туцовића Бр. 2, БИЈЕЉИНА 
са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Заједница 
етажних власника зграде “Ул. Димитрија Туцовића Бр. 
2” Ул. Димитрија Туцовића Бр. 2, Бијељина
 Оснивачи: 20 етажних власника зграде. 
 Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 
етажних власника. Заједница у правном промету иступа 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 
 Заступа: ШЕНДЕР НЕЂЕЉКО, прeдcједник Управ-

ног одбора зајeдницe, самостално и без ограничења. 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

76300 БИЈЕЉИНА Трг Краља Петра Карађорђевића 1
 
Број: 02/3-372-4/08-139                                             
Бијељина,                                          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум, 05.02.2008. године                                                Цамић Изет с.р.
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