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БРОЈ 07 / 2016

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13 и 106/15), и члана 38. став (2) тачка б) Статута Града
Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници одржаној
дана 5. априла 2016. године, донијела је

На основу члана 30. став (1), алинеја 2. и 7. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став (2) тачке б) и е)
Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), чланa 40. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13
и 106/15), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници одржаној
дана 5. априла 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА КОРИСНЕ
ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ДИЈЕЛА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ЦЕНТРА ВЕЛИКЕ
ОБАРСКЕ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног
простора из претходне године на подручју Града Бијељина
износи 600 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове Одлуке, служи као основица за израчунавање накнаде
по основу природних и локацијских погодности градског
грађевнинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне
инфраструктуре, које могу настати приликом коришћења тог
земљишта (у даљем тексту: рента)
Члан 3.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове Одлуке, примјењиваће се на начин прописан Законом о
уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13 и 106/15) и Одлуком о уређењу простора и
грађевинском земљишту.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени по м2
корисне стамбене површине на подручју Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/15).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-22/16
Бијељина
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради измјене и допуне
дијела Плана парцелације “Центра Велике Обарске” у
Бијељини.
Члан 2.
Граница обухвата измјене и допуне дијела Плана
парцелације “Центра Велике Обарске”: Јужна граница обухвата
измјене и допуне дијела плана парцелације “Центра Велике
Обарске” у Бијељини иде уз некатегорисани пут к.ч. број 1809,
пратећи јужне међе катастарских парцела к.ч. број 1185/1 и
1186. Затим локалним путем к.ч. број 1795 прати југозападне
међе катастарских парцела к.ч. број 1186, 1187, 1188, 1189 и
1190, на сјеверозападној страни даље прати границе парцела
к.ч број 1190 и 3023, док са источне стране иде међама
катастарских парцела к.ч. број 3023, 3022, 3018, 3017 и 1185/1,
све К.О. Велика Обарска.
Површина обухвата измјене и допуне дијела Плана
парцелације износи 2,54Ха.
Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је до
2025. године.
Члан 4.
Смјернице за израду измјене и допуне дијела Плана
парцелације “Центра Велике Обарске” у Бијељини: План је
неопходно израдити у свему према одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13), подзаконским актима донесеним на основу овог
закона, те другим прописима релевантним за планирање и
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдијавање
енергијом, снабдијавање водом, телекомуникације, заштиту
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и сл.).
Носилац израде дужан је обезбиједити усаглашеност
Плана парцелације са одговарајућим планом вишег реда.
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Члан 5.
Рок за израду планског документа је 90 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде измјене и
допуне дијела Плана парцелације “Центра Велике Обарске” у
Бијељини.
Члан 6.
Измјена и допуна дијела Плана парцелације “Центра
Велике Обарске” у Бијељини, треба да садржи све елементе
прописане чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13) и
Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник Републике
Српске“, број: 69/13).
Члан 7.
Скупштина Града Бијељина, на приједлог носиоца
припреме, утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и начин
излагања нацрта на јaвни увид.
Нацрт измјене и допуне дијела Плана парцелације
“Центра Велике Обарске” у Бијељини, биће стављен на јавни
увид у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
на јавни увид, јавност и власници непокретности на подручју
за које се доноси овај план, биће обавијештени путем огласа,
који се објављује у најмање два средства јавног информисања,
8 дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка излагања
плана на јавни увид.
Нацрт измјене и допуне дијела Плана парцелације
“Центра Велике Обарске” у Бијељини, излаже се на јавни увид
у складу са одредбама члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе,
приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида
и да о њима заузме став прије утврђивања приједлога плана, те
да образложен став у писаној форми достави носиоцу припреме
плана и лицима која су доставила приједлоге, примједбе и
мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42, став (3) Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида.
Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.
Носилац припреме објављује позив за јавну расправу,
у најмање једном дневном листу доступном на територији
цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на основу
прихваћених примједби и мишљења, пристиглих у току јавног
увида, значајно разликује од нацрта документа, носилац
припреме дужан је да организује поново јавни увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са чланом
49. Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48. став (4)
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог измјене и допуне дијела Плана парцелације
“Центра Велике Обарске” у Бијељини, који се доставља
Скупштини Града Бијељина на усвајање.
Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду измјене и
допуне дијела Плана парцелације “Центра Велике Обарске” у
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Бијељини, обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.
Члан 9.
Носилац израде измјене и допуне дијела Плана
парцелације “Центра Велике Обарске” у Бијељини, биће
правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте
докумената просторног уређења. Избор носиоца израде врши
се у складу са прописима о јавним набавкама.
Члан 10.
Носилац припреме измјене и допуне дијела Плана
парцелације “Центра Велике Обарске” у Бијељини, биће
Одјељење за просторно уређење Градске управе Града
Бијељина.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-18/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка ј)
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
На основу Протокола о реализацији
пројекта
изградње Нове опште болнице у Бијељини закљученог дана
14.11.2007. године број: 06-012-108/07 и Протокола о реализацији
пројекта изградње Нове опште болнице у Бијељини закљученог
дана 22. јула 2011. године број: 02-370-946/11 закључен између
Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
и општине Бијељина и међусобно закључених уговора између
Републике Српске и Града Бијељина, преносе се у имовину
Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите
улагања из ранијег периода закључно са 31.12.2011. године која
се односе на реализацију обавеза које је општина Бијељина
преузела Протоколом у набавној вриједноси од 4.379.601,91 КМ,
исправка у износу од 204.381,43 КМ и садашње вриједности од
4.175.220,48 КМ.
Члан 2.
Средства уложена у инфраструктуру по Протоколима
из члана 1. ове Одлуке биће предмет посебне одлуке.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе Града Бијељина, које ће у својим
пословним књигама извршити искњижавање имовине из члана
1. одлуке.
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Одјељење за финансије се обавезује да одлуку
достави Министарству здравља и социјалне заштите
Републике Српске на даље поступање.

објављивања у „Службеном Гласнику Града Бијељина“.

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

Број: 01-022-34/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-19/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени Гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став
(2) тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), и члана 3. Одлуке
о критеријумима и поступку за додјелу и престанак
статуса Удружења од општег интереса за Град Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14),
Скупштина Града Бијељина на 41. сједници одржаној дана
5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД
OПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ
Члан 1.
Проглашавају се од општег интереса за Град
Бијељину следећа удружења:
1. Општинска организација породица заробљених
и погинулих бораца и несталих лица РС
2. Градска борачка организација
3. Коалиција организација особа са инвалидитетом
4. Удружење ратних војних инвалида
5. Републичка организација Савеза логораша РС,
Бијељина
6. Међуопштинско удружење цивилних инвалида
жртава рата
7. СПКД „Просвјета“ , Градски одбор Бијељина
8. Омладински савјет - Бијељина
9. Удружење породица несталих бораца и цивила
Семберије и Мајевице - Бијељина
10. ДДДК „Здравље“- Бијељина
11. БЗК „Препород“
12. СУБ НОР – Бијељина
13. СПД „СРБАДИЈА“ - Бијељина
Члан 2.
Финансирање удружења из претходног члана ове
Одлуке вршиће се у складу са активностима предвиђеним
плановима и програмима рада удружења и у складу
са средствима предвиђеним у
буџету Града
Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 38. Став (2) тачка б)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 41.
сједници одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм коришћења средстава
за подстицај пољопривредне производње предвиђених буџетом
Града Бијељина за 2016. годину.
Члан 2.
Расположива средства :
Укупан износ расположивих средстава предвиђен Буџетом
Града Бијељина који се усмјерава за подстицај пољопривредне
производње је 1.100.000,00 КМ.
Члан 3.
План утрошка :
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи
начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа,
(дувана из 2015. године),...................................... 140 000,00 КМ
2. Подршка сточарству........................... 320 000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа ........................
..................................................................................... 20 000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању
..................................................................................... 70 000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње ..
.................................................................................. 90 000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре ….....................
.................................................................................... 190 000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.)................. 50 000,00 КМ
8. Помоћ удружењима, ....................... 60 000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа ............ 60 000,00 КМ
0. Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета
Сајмовима, подршка увођењу сертификоване производње,
суфинансирање анализа квалитета земљишта и пројеката
развојних агенција ......................................................80 000,00 КМ
11. Подршка изградњи складишних капацитета ...........
.................................................................... 20 000,00 КМ
УКУПНО за 2016. годину............... 1.100. 000,00 КМ
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Обавезе из 2015. године биће измирене у 2016. години,
а на терет буџета из 2015. године.
Члан 4.
Средства из члана 3. ове Одлуке налазе се на буџетској
позицији 415200 подстицај пољопривредне производње и
туристичке понуде.
Средства из члана 3. тачке 2, 3, 4. и 11. се односе на
стратегију развоја Града Бијељина 2014 – 2023. године.
Расподјелу средстава из члана 3. став 2. тачке 5. вршиће
Одјељење за привреду и пољопривреду.
Расподјелу средстава вршиће Аграрни фонд на основу
Правилника о начину и условима подстицаја пољопривредне
производње за 2016. годину, који ће исти донијети а на који даје
сагласност Градоначелник Града Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин и
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни фонд.
Правилником ће се предвидјети могућност да
Управни одбор изврши реалокацију финансијских средстава са
одређених позиција на другу позицију гдје се појави потреба за
тим.
Члан 5.
Контролу и надзор над извршењем и реализацијом
одредби овог програма вршит ће органи Администартивне
службе Града Бијељина надлежни за финасије, привреду и
пољопривреду, испекцију и органи интерне контроле.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-38/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

7. април 2016.

„породице погинулих бораца“, додају се ријечи „породице
умрлих ратних војних инвалида“.
Члан 2.
Иза члана 2а. додаје се нови члан 2б. који гласи:
Члан 2б.
Право на привремено рјешавање стамбених питања
имају корисници посебних мјесечних примања, борци и
цивилне жртве рата, према мјерилима која су прописана овом
Одлуком.
Изузетно, стамбена јединица може се додијелити
привремено и лицима из члана 2. став 1. ове Одлуке.
Стамбене јединице додјељују се привремено, на
период од годину дана, са могућношћу продужења.
Рјешење о додјели стана на привремено коришћење
доноси Градоначелник на приједлог Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина.
Рјешење о додјели стана на привремено коришћење је
основ за усељење у стан.
Привремени корисник користи стан без накнаде, а
дужан је плаћа трошкове редовног коришћења стана.
Ако има више таквих корисника, привремено
рјешавање стамбеног питања врши Комисија по приоритетним
групама утврђеним овом Одлуком
Стан, додијељен ради привременог рјешавања
стамбеног питања, не може бити предмет откупа.
Члан 3.
Члан 3. мијења се и гласи:
Члан 3.
Додјела стамбених јединица лицима из члана 2. ове
Одлуке вршиће се по приоритетним групама, и то:
1.
ПРИОРИТЕТНЕ
ГРУПЕ
ПОРОДИЦА
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА;
2. ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА;
3. ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА;
ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ
БОРАЦА
1. ПРВА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Породице погинулих бораца.

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоурпави (“Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ
ПИТАЊА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНООТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
У члану 2. став 1. Одлуке о рјешавању стамбених
питања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени
гласник Града Бијељина”, бр. 8/13, 11/14 и 8/15) иза ријечи:

2. ДРУГА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Породице умрлих ратних војних инвалида.
ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
И БОРАЦА
1.ПРВА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Ратни војни инвалиди I и II категорије.
2. ДРУГА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Ратни војни инвалиди III и IV категорије.
3. ТРЕЋА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Ратни војни инвалиди од V до X категорије.
4. ЧЕТВРТА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Борци

7. април 2016.
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ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА
1. ПРВА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Корисници посебних мјесечних примања.
2. ДРУГА ПРИОРИТЕТНА ГРУПА
• Цивилне жртве рата.
Члан 4.
Члан 11. став 1. мијења се и гласи:
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прописа о социјалној заштити.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-35/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

„Листа приоритета утврђује се на основу сљедећих мјерила:
(1) Статус члана породице погинулог борца,
(2) Статус члана породице умрлог ратног војног
инвалида,
(3) Статус ратног војног инвалида,
(4) Право на мјесечно примање,
(5) Статус борца,
(6) Стамбена ситуација,
(7) Број чланова породичног домаћинства,
(8) Статус цивилне жртве рата,
(9) Статус корисника социјалне помоћи,
(10) Здравствена ситуација.
Члан 5.
У члану 12. у ставу 1. иза алинеје – (1) додаје се алинеја
(2), која гласи: „- за сваког умрлог ратног војног инвалида – 100
бодова“.
Алинеје (2) и (3) постају алинеје (3) и (4).
У члану 12. иза става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
„По основу права на посебно мјесечно примање – 10
бодова.“.
и став 6. који гласи:
„По основу учешћа у рату:
- борац прве категорије - 60 бодова ,
- борац друге категорије - 50 бодова,
- борац треће категорије - 40 бодова ,
- борац четврте категорије - 30 бодова,
- борац пете категорије - 20 бодова,
- борац шесте категорије - 10 бодова,
- борац седме категорије - 5 бодова.“.
Ставови 5. и 6. постају ставови 7. и 8.
У члану 12. иза става 8. додаје се став 9. који гласи:
„По основу статуса цивилне жртве рата – 5 бодова“,
Досадашњи ставови 6., 7. и 8. постају ставови 10., 11. и 12.
На крају у члану 12. иза става 12. додаје се нови став
13. који гласи:
„По основу статуса корисника социјалне помоћи – 10
бодова
Ако корисник или члан његовог породичног
домаћинства има статус корисника социјалне помоћи у смислу

На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. став 1. и
2. и члана 348. став 4. Закона о стварним правима (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11
и 60/15), члана 30. Став 1. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка ј)
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И ДОО ‘’ПЕТРИЋ’’ ВРШАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности између
Града Бијељина, с једне стране, и ДОО ‘’Петрић’’ Вршани, с друге
стране.
Град Бијељина даје у замјену своје непокретности
означене као:
- к.п. број 1922/8, зв. ‘’Крчевина’’, по култури њива 4.
класе, површине 4000 м2, уписана у посједовном листу број 613
к.о. Вршани, у ком је као посједник уписана општина Бијељина са
дијелом 1/1.
ДОО ‘’Петрић’’ Вршани даје у замјену своје
непокретности означене као:
- к.п. број 702/1, зв. ‘’Прекаје’’, по култури њива 4. класе,
површине 7459 м2 и њива 5. класе, површине 2541 м2, уписана
у листу непокретности број 800 к.о. Остојићево, у ком је као
корисник уписано ДОО ‘’Петрић’’ Вршани са дијелом 1/1.
Према налазу ЈП ‘’Дирекција за изградњу и развој
града’’ Бијељина број: И-216/15 од 02.04.2015. године предметне
непокретности су исте вриједности.
Члан 2.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор. Трошкове нотарске обраде
уговора сноси ДОО ‘’Петрић’’ Вршани.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи Уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
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Члан 4.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке извршиће
се промјене уписа посједа, односно кориштења у корист
уговарача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

7. април 2016.

- к.п. број 1161/2, зв. ‘’Кључ’’, по култури њива 3.
класе, површине 9304 м2 и њива 4. класе, површине 8598 м2,
уписана у листу непокретности број 1997 к.о. Велино Село,
у ком је као корисник уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са
дијелом 1/1, а што одговара некретнинама означеним као к.п.
број 1161/2, зв. ‘’Кључ’’, по култури њива 3. класе, површине
9304 м2 и њива 4. класе, површине 8598 м2, уписана у з.к.
улошку број 882 к.о. Велино Село, у ком је са правом својине
уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1,

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-24/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. став 1. и
2. и члана 348. став 4. Закона о стварним правима (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка ј) Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници одржаној
дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И ДОО ‘’ЗП КОМЕРЦ’’ ВРШАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности између
Града Бијељина, с једне стране, и ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани,
с друге стране.
Град Бијељина даје у замјену своје непокретности
означене као:
- к.п. број 1810/10, зв. ‘’Задружно поље’’, по култури
њива 3. класе, површине 11938 м2 и њива 4. класе, површине
7092 м2, уписана у листу непокретности број 1 к.о. Вршани, у
ком је Град Бијељина уписан са правом својине са дијелом 1/1 и
- к.п. број 774, зв. ‘’Беглук’’, по култури њива 5. класе,
површине 15008 м2, уписана у посједовном листу број 40
к.о. Драгаљевац Средњи, на којој је правоснажним рјешењем
РГУ ПЈ Бијељина број 21.12/476-104/10 од 27.12.2010. године
утврђено право својине у корист Града Бијељина са дијелом 1/1.
ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани даје у замјену своје
непокретности означене као:
- к.п. број 1114/5, зв. ‘’Раденовача’’, по култури њива
4. класе, површине 3733 м2 и њива 5. класе, површине 7223
м2, уписана у листу непокретности број 986 к.о. Бродац Горњи,
у ком је као корисник уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани
са дијелом 1/1, а што одговара некретнинама означеним као
к.п. број 1114/5, зв. ‘’Раденовача’’, по култури њива 4. класе,
површине 3733 м2 и њива 5. класе, површине 7223 м2, уписана
у з.к. улошку број 1135 к.о. Бродац Горњи, у ком је са правом
својине уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1,

- к.п. број 1702, зв. ‘’Громижељ’’, по култури
њива 3. класе, површине 4811 м2, њива 4. класе, површине
3697 м2, њива 5. класе, површине 2401 м2 и њива 6. класе,
површине 1386 м2, уписана у листу непокретности број
1997 к.о. Велино Село, у ком је као корисник уписано
ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1, а што одговара
некретнинама означеним као к.п. број 1702, зв. ‘’Громижељ’’,
по култури њива 3. класе, површине 4811 м2, њива 4. класе,
површине 3697 м2, њива 5. класе, површине 2401 м2 и њива
6. класе, површине 1386 м2, уписана у з.к. улошку број 882
к.о. Велино Село, у ком је са правом својине уписано ДОО
‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1,
- к.п. број 1793, зв. ‘’Благово брдо’’, по култури њива
3. класе, површине 13436 м2, уписана у листу непокретности
број 1997 к.о. Велино Село, у ком је као корисник уписано
ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1, а што одговара
некретнинама означеним као к.п. број 1793, зв. ‘’Благово
брдо’’, по култури њива 3. класе, површине 13436 м2, уписана
у з.к. улошку број 882 к.о. Велино Село, у ком је са правом
својине уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1,
- к.п. број 1389, зв. ‘’Свора’’, по култури њива 6.
класе, површине 16374 м2, уписана у листу непокретности
број 1011 к.о. Бродац Доњи, у ком је као корисник уписано
ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1, а што одговара
некретнинама означеним као к.п. број 1389, зв. ‘’Свора’’,
по култури њива 6. класе, површине 16374 м2, уписана у
з.к. улошку број 1115 к.о. Бродац Доњи, у ком је са правом
својине уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани са дијелом 1/1 и
- к.п. број 834/2, зв. ‘’Улетно поље’’, по култури њива
4. класе, површине 2543 м2, и њива 5. класе, површине 2543
м2, уписана у посједовном листу број 682 к.о. Драгаљевац
Средњи, у ком је као посједник уписано ДОО ‘’ЗП Комерц’’
Вршани са дијелом 1/1, а што одговара дијелу старе грунтовне
к.п. број 376/2, уписане у з.к. улошку број 187 к.о. Драгаљевац
Средњи, у ком је са правом сусвојине уписано ДОО ‘’ЗП
Комерц’’ Вршани са дијелом 12116/96300.
Према налазу ЈП ‘’Дирекција за изградњу и развој
града’’ Бијељина број И-114/16 од 29.03.2016. године
предметне непокретности су приближне вриједности.
Члан 2.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор. Трошкове нотарске обраде
уговора сноси ДОО ‘’ЗП Комерц’’ Вршани.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи Уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

7. април 2016.
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Члан 4.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код РГУ
Подручна јединица Бијељина извршиће се промјена уписаних
права у корист уговарача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-30/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји и
књижења истог у јавној евиденцији непокретности сноси
Град Бијељина.
Члан4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним
евиденцијама непокретности
извршиће се упис права
коришћења и права својине у корист Града Бијељина са
дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30.
став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 38. став (2) тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5. априла 2016. године,
донијела је
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ –
K.П. БРОЈ 432/7, К.О. БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 432/7 зв. „Пет језера“ у нарави
некатегорисани пут површине 160 м2, уписана у зк. уложак
број 4495, к.о. Бијељина 2 на којој су Савић (Проко) Здравка и
Ђурић (Проко) Здравко уписани са сусвојином са дијелом
од по ½, а што одговара к.п. број 432/7 зв. „Пет језера“
у нарави некатегорисани пут површине 160 м2 уписана у
Лист непокретности број 4834, к.о. Бијељина 2 на којој су као
сукорисници уписани Савић (Проко) Здравка и Ђурић (Проко)
Здравко са дијелом од по ½.
Непокретност из става 1. овог члана купује се
ради обезбјеђења приступног пута парцелама на којима су
изграђени индивидуални стамбени објекти.
Члан 2.
Према Налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу
града“ д.о.о. Бијељина број: И-105/2016 од 24.03.2016. године
предметна парцела је непосредно уз обухват рег. плана „Лединци
1“ у којем је планом саобраћаја обухваћен шири простор у
односу на границу рег. плана и према којем предметна к.п.
цијела улази у планирану саобраћајницу - улицу, а налази
се у четвртој стамбено-пословној зони Града Бијељина, на
локацији „Пет језера“ у којој је цијена грађевинског земљиша
28,00 КМ /м2 , што за површину од 160 м2 износи 4.480,0 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о купопродаји
непокретности, по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске - сједиште замјеника у

Број: 01-022-23/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка ј)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељиа“,
број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА АДАМОВИЋ
(ДУШАНА) ЦВИЈЕТИНУ РАДИ ОБЛИКОВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
Члан 1.
Oвом Одлуком Град Бијељина, ради обликовања
грађевинске честице у складу са важећим регулационим
планом „Центар града“ („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 22/06), непосредном погодбом продаје:
1. Адамовић (Душана) Цвијетину из Бијељине
неизграђено градско грађевинско земљиште
означено
као к.п број 2422/74 зв. ул. Г. Принципа у нарави двориште
стамбено-пословне зграде површине 7 м2, уписана у Лист
непокретности број 7045, к.о. Бијељина 1 у ком је Град
Бијељина уписан као посједник са дијелом 1/1. Предметна
парцела одговара грунтовној парцели означеној као к.п.
2422/74 уписаној у зк. ул. број 18448, к.о. Бијељина 1 у
ком је Град Бијељина уписан са својином са дијелом 1/1.
Предметна катастарска парцела заједно са катастарском
парцелом означеном као к.п. број 2422/72 зв. ул. Г. Принципа
у нарави пословни простор у привреди површине 8 м2
уписана у Лист непокретности број 9580, к.о. Бијељина 1
у ком је Адамовић Душана Цвијетин уписан као корисник
са дијелом 1/1 и зк. ул. број 18495, к.о. Бијељина 1 у ком је
Адамовић Душана Цвијетин уписан са својином са дијелом
1/1 чини једну грађевинску парцелу.
Према важећем Регулационом плану „Центар
града“ Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 22/06) на предметној парцели предвиђена је доградња
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пословног објекта (канцеларија) за коју је Одјељење за
просторно уређење Градске управе Града Бијељина издало
Локацијске услове број 02/2-364-270/15 од 10.02.2016.
године и именованом условило рјешавање имовинскоправних односа са власником к.п.2422/1, к.о. Бијељина 1.
Члан 2.
Према Налазу ЈП „Дирекција за изградњу и
развој града“ д.о.о. Бијељина број: И-106/2016 од 24.03.2016.
године предметна парцела је у обухвату спроведеног
документа, рег. плана „Центар града“ („Службени гласник
општине Бијељина“, број: 22/06) и иста се налази у
екстра стамбено-пословној зони, у централном дијелу
ужег урбаног подручја Града Бијељина и у средишњем
пословно-стамбеном дијелу централне градске зоне. Према
Одлуци о висини вриједности непокретности по зонама
просјечна вриједност предметне непокретности износи
243,00 КМ/м2, а просјечна вриједност пословних објеката
2.025,0 КМ/м2. Како је на предметној парцели планирана
доградња постојећег пословног објекта спратности П+О
и да са исте нама излаз на тротоар-улицу тржишна
вриједност непокретности - земљишта износи 400,0 КМ/
м2, што за површину од 7 м2 износи 2.800.00 КМ, који
износ треба да плати Адамовић (Душана) Цвијетин.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Адамовић (Душана) Цвијетин.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-25/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. став
1. алинеја 11. Закона о локалној самоправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
38. став (2) тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5. априла 2016. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ИЗГРАДЊУ
ЗАПОЧЕТОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ЦЕНТРОМ ЗА ДНЕВНО
ЗБРИЊАВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком дозвољава се заједничко улагање у
изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални

7. април 2016.

рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним
потребама у Бијељини, у улици Потпоручника Смајића
број 18 у Бијељини, планираног за изградњу спроведбеним
документом просторног уређења, Измјена дијела регулационог
плана „Болница и Дом здравља“ („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 31/09).
Члан 2.
Предмет заједничког улагања је започети пословни
објекат - Центар за социјални рад са Центром за дневно
збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, у улици
Потпоручника Смајића број 18 у Бијељини, у Првој стамбенопословној зони Града Бијељина, на земљишту означеном као
кч.бр. 4319 звн. „ул.Браће Јакшића“ у површини од 1.057м2,
уписано у Лист непокретности број: 781, к.о. Бијељина 2 и зк.ул.
бр.758, к.о. Бијељина 2 као посјед и својина Града Бијељина
у дијелу 1/1, према издатом рјешењу Одјељења за просторно
уређење Градске управе Града Бијељина о грађевинској дозволи
у броју: 02/2-360-168/15 од 12. маја 2015. године и ревидованом
Главном пројекту за изградњу пословног објекта - Центар за
социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са
посебним потребама (четири свеске) израђеног од стране ЈП
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина под
шифром: „ТД-23/12“ од октобра 2012. године, све из разлога
обезбјеђења средстава за завршетак изградње започетог
пословног објекта.
Члан 3.
Спратност започетог пословног објекта је Подрум
+ Приземље + четири спрата, у основи подрума крајњих
димензија: 13,39м х 30,14м, у основи приземља: 13,22(11.72)
м х 30,22м и у основама виших етажа (првог, другог, трећег и
четвртог спрата) са конзолним истацима димензија: 15,35(12,85)
х 32,35м.
Радови на изградњи пословног објекта изводе се на
основу и у складу са издатим Локацијским условима Одјељења
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина за
изградњу пословног објекта - Центар за социјални рад са
Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама,
број: 02/2-364-104/12 од 31.07.2012. године, рјешења Одјељења
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина о
грађевинској дозволи у броју: 02/2-360-168/15 од 12. маја 2015.
године, Уговора о грађењу између Међународне организације
за миграције (IOM) из Сарајева и ДОО „Призма“ Бијељина
од 21.09.2015. године и Споразума између Међународне
организације за миграције (IOM) из Сарајева и ЈП „Дирекција
за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина о пружању услуге
грађевинског надзора за временски период од 24.09.2015.
године до 29.02.2016. године.
Члан 4.
Град Бијељина располаже ревидованом грађевинскотехничком документацијом, доказима о плаћеној накнади за
уређење грађевинског земљишта и ренте, Меморандумом
разумијевања за изградњу и реконструкцију центра за дјецу
ометену у развоју између Центра за социјални рад Бијељина,
Међународне организације за миграције (IOM) и Града
Бијељина од 05.08.2015. године, Уговора о грађењу између
Међународне организације за миграције (IOM) из Сарајева и
ДОО „Призма“ Бијељина од 21.09.2015. године и Споразума
између Међународне организације за миграције (IOM) из
Сарајева и ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ д.о.о.
Бијељина о пружању услуге грађевинског надзора за временски
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период од 24.09.2015. године до 29.02.2016. године.
Члан 5.
Вриједност 1м2 на трећој етажи објекта утврдиће се
на основу свих досадашњих и будућих улагања у цјелокупан
објекат, почевши од вриједности непокретности – грађевинске
парцеле обрачунате по Одлуци Скупштине Града Бијељина о
висини вриједности непокретности по зонама на територији
Града Бијељина на дан 31.12.2015. године, у броју: 01-022104/15 од 17.12.2015. године, пројектне документације,
сагласности, такси и накнада за издавање рјешења о одобрењу
грађења, вриједности изведених радова по основу Уговора о
грађењу између Међународне организације за миграције (IOM)
из Сарајева и ДОО „Призма“ Бијељина од 21.09.2015. године,
као и будућих улагања односно радова до завршетка објекта
и његовог вањског уређења, надзора над извођењем радова и
рјешења о употреби објекта, дефинисано коначним обрачуном
подијељеним са укупном корисном површином завршеног
објекта.
Минимална улагања будућег суинвеститора за
завршетак изградње објекта износе најмање 200.000,00 КМ
уз понуду са одговарајућим процентом у погледу стварних
трошкова изградње пословног објекта по 1м2 корисне
површине објекта.
Члан 6.
Простор или дио простора на трећем спрату пословног
објекта, намјене административно-канцеларијско пословање,
одредиће се у смислу члана 5. ове Одлуке као својина
најповољнијег понуђача – суинвеститора.
Најповољнији понуђач је у обавези да простор користи
поштујући одредбе Правилника о условима за оснивање
установа социјалне заштите („Службени гласник Републике
Српске“, број: 24/13), из разлога специфичне намјене објекта
и задовољења потреба корисника Центра за социјални рад са
Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама
на првој и другој етажи објекта.
Члан 7.
На основу ове Одлуке расписаће се Јавни позив за
заједничко улагање у изградњу започетог пословног објектаЦентар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање
дјеце са посебним потребама у Бијељини, са утврђеним општим
и посебним условима.
Члан 8.
На основу ове Одлуке задужује Градоначелник Града
Бијељина да рјешењем формира Комисију за расписивање
Јавног позива и провођење поступка избора најповољнијег
понуђача – суинвеститора.
Члан 9.
Услови за израду Јавног позива морају бити у складу
са овом Одлуком и издатом грађевинском дозволом на основу
ревидоване пројектне документације.
Члан 10.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина за
потписивање Уговора о заједничком улагању и изградњи
пословног објекта Центар за социјални рад са Центром за
дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, у
улици Потпоручника Смајића број 18 у Бијељини, уз предходно
прибављено мишљење Правобранилаштва РС, сједиште
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замјеника у Бијељини, под условима и на начин предвиђен
овом Одлуком.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-31/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 7. и 11. Закона о комуналним
дјелатностима ( „Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/11), члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка б)
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛ УКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈАВНЕ
РАСВЈЕТЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Приступа се реализацији спровођења пројекта
енергетске санације, реконструкције, управљања и одржавања
јавне расвјете на подручју Града Бијељине у циљу смањења
потрошње електричне енергије и гарантовања уштеда исте са
ЛЕД технологијом.
Члан 2.
Циљеви на реализацији пројекта су:
-енергетска санација јавне расвјете и уклањања свих
живиних (HG) свјетиљки,
-дугорочно побољшање енергетске ефикасности
и драстичног снижења потрошње електричне енергије и
трошкова одржавања свјетиљки,
-побољшање освјетљености коловоза и видљивости
до 50%,
-подизање радних сати јавне расвјете у центрима 55
села са 2000 на 4000 радних сати,
-побољшање остале истрошене инфраструктуре јавне
расвјете у току замјене расвјете,
-уклањање непотребних свјетиљки,
-успостава система енергетског мониторинга и
контроле над фактурисањем трошкова од стране ЗЕДП „
Електро-Бијељине“а.д. Бијељина,
-организован и контролисан развој инфраструктуре
јавне расвјете у уговореном периоду, који укључује и текуће
одржавање.
Члан 3.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се путем
расписивања јавног позива, који се објављује у Службеном
гласнику Града Бијељина, локалном листу „Семберске новине“,
једном дневном листу, огласној табли Градске управе Града
Бијељина и веб страници Града Бијељина.
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Јавни позив, поред осталих елемената, мора да садржи:
понуђену цијену радова који ће се изводити на подручју
свих градских и сеоских мјесних заједница на подручју Града
Бијељина,
-број замијењених и новопостављених сијаличних
мјеста,
-поријекло уграђених свјетиљки и опреме мора бити
из земље Европске уније, а доказује се сертификатом изданим
од Привредне коморе земље произвођача или “CE” Декларацију
и “ENEC” сертификат,
-документација потребна за учешће у јавном позиву.
Критеријуми за избор најповољнијег понуђача су:
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ







Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɤɨʁɢɫɟɛɨɞɭʁɟ
Ɂɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɚɭɲɬɟɞɚɭɝɨɞɢɲʃɨʁɩɨɬɪɨɲʃɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɭɩɨɬɪɨɲʃɭɭN:K
ȽɨɞɢɲʃɚɰɢʁɟɧɚɩɥɚʄɚʃɚȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɢɡɜɨɻɚɱɭɢɡɭɲɬɟɞɟ
ɟɥɟɧɟɪɝɢʁɟɭɤɨʁɭʁɟɭɤʂɭɱɟɧɨɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɧɨɜɢɯɫɜʁɟɬɢʂɤɢ
Ƚɚɪɚɧɬɧɢɪɨɤɧɚɫɜɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟɞɢʁɟɥɨɜɟɫɜʁɟɬɢʂɤɢɢɨɩɪɟɦɟ
Ɋɨɤɢɡɜɟɞɟɧɢɯɪɚɞɨɜɚ
Ɋɟɮɟɪɟɧɫɥɢɫɬɚ
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɰɢʁɟɧɚɩɨɧɭɞɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɈȽɍȶɍɏɄɈɇȺɑɇɂɏȻɈȾɈȼȺ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧ
ɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚ








Члан 4.
Понуђач се потписом уговора обавезује да ће све
уграђене свјетиљке, а које прегоре након реконструкције
и уградње у гарантном року поправити или замјенити са
новим свјетиљкама, те да ће на уговорени посао и одржавање
доставити тражену банкарску гаранцију од стране Града.
Члан 5.
Све трошкове реконструкције јавне расвјете и
одржавања нових свјетиљки у потпуности сноси понуђач у
уговором предвиђеном року.
Гарантни рок на изведене радове и одржавање, и
гарантни рок уграђених свјетиљки не може бити мањи од 5
(пет) година.
Члан 6.
Јавни позив објављује Градоначелник Града Бијељина,
у складу са законом и овом Одлуком.
За провођење поступка јавног позива и одабир
најповољнијег понуђача Градоначелник ће посебним рјешењем
формирати комисију, састављену од 3 члана. Комисија, након
провођења поступка избора најповољнијег понуђача, сачињава
извјештај са приједлогом избора, који доставља Градоначелнику.
Коначну одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси
Градоначелник на основу приједлога комисије.
Члан 7.
Градоначелник ће након проведеног поступка и
одабира најповољнијег понуђача сачинити Извјештај и о томе
обавијестити Скупштину Града.
Члан 8.
Међусобна права и обавезе између Града Бијељине и
најповољнијег понуђача регулисаће се уговором.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да са
понуђачем који буде изабран као најповољнији закључи Уговор,
по предходно прибављеном мишљењеу Правобранилаштва
РС, сједиште замјеника у Бијељини.

7. април 2016.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-32/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана 12.
став (2) Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/14, 19/14, 21/14
и 2/16) и члана 38. став (2) тачка ј) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5.
априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“
Члан 1.
На начин и под условима регулисаним овом општом
Одлуком спроводиће се лицитациони поступци продаје
градског грађевинског земљишта у својини Града Бијељина,
на локацији између улице Стефана Дечанског на југоистоку
и градске путне Обилазнице на сјеверу и западу, у обухвату
спроведбеног документа просторног уређења, регулационог
плана „Индустријска зона 2“ („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 23/07), намјењеном за изградњу објеката
пословно-производне зоне са акцентом на индустрију и малу
привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски
погони.
Опремање земљишта јавном
комуналном
инфраструктуром пратиће изградњу објеката на продатим
грађевинским парцелама.
Члан 2.
Регулациони план „Индустријска зона 2“ је
флексибалан, те пружа могућности цијепања постојећих
грађевинских парцела и формирања нових грађевинских
парцела, у зависности од исказаних интереса потенцијалних
инвеститора, правних и физичких лица, а након транспарентног
објављивања Јавног позива за изражавање интереса за
куповину грађевинског земљишта у обухвату регулационог
плана „Индустријска зона 2“.
Члан 3.
Изражени интерес за куповину грађевинског
земљишта у обухвату регулационог плана „Индустријска зона
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2“ у Бијељини треба да садржи:
-основнe податке о заинтересованом субјекту (назив,
дјелатност, контакт)
-кратак опис планиране инвестиције (дјелатност
коју намјерава обављати, потребна површина грађевинске
парцеле, планирана величина објекта у м2, планирани број
новозапослених радника, планирана улагања),
-потребну количину поједине врсте инфраструктуре
(за електричну енергију-kw, за воду-l/sec и сл.),
-рокове изградње планираног објекта од дана закључења
Уговора о купопродаји земљишта, као и употреба истог.
Члан 4.
На основу
запримљених исказаних интереса
потенцијалних инвеститора путем Јавног позив, Град ће
размотрити исте, те након одлучивања приступити формирању
нових грађевинских парцела које ће као такве у складу са
законском и подзаконском регулативом из ове области бити
предмет продаје, односно лицитационих поступака.
Јавни позив је отворен до даљњег, с тим да ће Градска
управа Града Бијељина континуирано разматрати запримљене
исказане интересе.
Члан 5.
Почетна продајна цијена грађевинских парцела
одређена је према подзонама Плана и то:
-подзона 1 грађевинске парцеле које се
наслањају на улицу Стефана Дечанског и излазе на
прву паралелну саобраћајницу по регулационом пла
ну........................................................................................................... 30,00КМ/м2
-подзона 2 грађевинске парцеле које излазе на
саобраћајницу од ул. С.Дечанског до излаза на Обилазни
цу............................................................................... 15,00КМ/м2
-подзона
3
остало
грађевинске
парце
ле................................................... 10,00КМ/м2
Члан 6.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити
једнократно, с тим да се купопродана цијена умањује за 10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити
записник о примопредаји земљишта у посјед.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче
услове за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.
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исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње
планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења
купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.
Уколико купац у крајњем року од двије године не
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји
грађевинске парцеле се раскида и то:
- уколико је уговорено плаћање на 60 мјесечних рата, 40%
уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле Град
задржава и депосједира купца,
- уколико је уговорено једнократно плаћање Град враћа купцу
60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а 40%
задржава и депосједира купца, све по основу нотарске исправе
и већ уписаног терета.
Члан 9.
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду
за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним
евиденцијама непокретности сносиће купац.
Члан 10.
На основу ове Одлуке, расписаће се Јавни позив
и усвајати појединачне скупштинске Одлуке о начину и
условима јавне продаје градског грађевинског земљишта
у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана
„Индустријска зона 2“ за планиране грађевинске парцеле или
новоформиране грађевинске парцеле и као такве проведене у
јавним евиденцијама непокретности.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-26/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 2. и 7. Закона о комуналним
таксама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 4/12) и
члана 38. став (2) тачка з) Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5. априла 2016. године,
донијела је

Члан 7.
Поступак Лицитације градског грађевинског
земљишта спроводиће градска Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају непокретности у својини Града Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.13/12) у складу са
законском и подзаконском регулативом из ове области, а Огласи
за продају земљишта објављиваће се у „Семберским новинама“,
дневним новинама „БЛИЦ“, Огласној плочи Градске управе
Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (Пречишћен текст)
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/15), у Тарифи
комуналних такси које се плаћају на подручју Града Бијељина,
у Тарифном броју 1. у тачки к) послије става 3, додаје се нови
став 4. који гласи:

Члан 8.
Купац је у обавези да у року од једне године од
дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске

„За оквире постављене на стубове јавне расвјете за
потребе рекламирања а на којима није истакнута реклама
комунална такса се не плаћа. Уколико су постављени оквири

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
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прикључени на мрежу јавне расвјете плаћа се накнада
за потрошњу електричне енергије за одобрени период
на основу инсталисане снаге сијалица по важећој цијени
Електродистрибуције Бијељина.’’
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-28/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

9. која гласи:
„гаранција за озбиљност понуде у износу од 5.000,00 КМ, са
роком важења од 26 мјесеци, односно до потписивања уговора’’.
Члан 5.
У члану 8. умјесто броја „90’’, треба да стоји „30’’.
Члан 6.
У члану 9. бришу сe ријечи „о купопродаји
непокретности - одговарајућем простору за архивски депо’’.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-21/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

На основу члана 22., 23. и 53. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске’’, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 8. став 3. тачка а)
члана 60. став 2. члана 67. став 3. и члана 104. став 1. а у вези
са чланом 29. став 1. Закона о архивској дјелтности („Службени
гласник Републике Српске’’, број: 119/08), члана 3. Правилника
о условима чувања документарне грађе („Службени гласник
Републике Српске’’, број: 37/10) и члана 38. став (2) тачка ј)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ – ОДГОВАРАЈУЋЕМ
ПРОСТОРУ ЗА АРХИВСКИ ДЕПО
Члан 1.
У Одлуци о одобрењу стицања својине на
непокретности – одговарајућем простору за архивски депо
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 22/15), у члан 3.
став 2. послије алинеје 2. додаје се алинеја 3. која гласи:
„рок изградње одговарајућег простора, с тим да исти
не може бити дужи од 24 мјесеца од дана избора најповољнијег
понуђача’’.
Члан 2.
У члану 3. став 2. додаје се алинеја 4. која гласи:
„гаранција за озбиљност понуде у износу од 5.000,00
КМ, са роком важења од 26 мјесеци, односно до потписивања
уговора’’.
Члан 3.
У члану 4. став 1. алинеја 6., након текста „рок изградње
одговарајућег простора’’, додаје се текст „с тим да исти не
може бити дужи од 24 мјесеца од дана избора најповољнијег
понуђача’’.
Члан 4.
У члану 4. став 1. послије алинеје 8. додаје се алинеја

7. април 2016.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка б)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), а у складу са чланом 11. Закона о јавним
путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13),
Скупштина Града Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5.
априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о некатегорисaним путевима на подручју
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
22/13) послије члана 30. додаје се нови члан 30а., који гласи:
“Члан 30а.
Накнаде дефинисане чланом 30. утврђују се рјешењем
надлежног органа који управља некатегорисаним путевима.
Рјешавање имовинско-правних односа у смислу
коришћења путног земљишта некатегорисаних путева, за
полагање инфрастуктурних водова, утврђује се издавањем
сагласности Градоначелника уз претходно прибављено рјешење
надлежног органа који управља некатегорисаним путевима.”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-20/16
Бијељина
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

7. април 2016.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 38. став (2) тачка б)
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОШИРЕЊА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Члан 1.
Одобрава се финансирање проширења водоводне
мреже до индивидуалног стамбеног објекта власника Рајка
Николића у Мјесној заједници Међаши, са израдом водомјерног
шахта, да би се стекли услови за прикључење стамбеног објекта
именованог на водоводни систем Бијељина.
Члан 2.
Проширење водоводне мреже из претходног члана
Град Бијељина ће финансирати из буџета Града Бијељина
за 2016. годину у износу од 3.850,00КМ, са буџетске ставке
’’Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна,
електро мрежа, гасификација) кредит, суфинансирање, буџет,
Дирекција надзор, потрошачка јединица 0005170, економски
код 511100.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’ Службеном гласнику Града Бијељина ‘’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-27/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-29/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 12. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка к)
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
ЈАЊА И ДВОРОВИ
Члан 1.
У Одлуци о називима тргова и улица у Граду Бијељина
и насељеним мјестима Јања и Дворови (пречишћен текст)
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 5/15, 19/15, 22/15)
у тачки ж) Подручје насељеног мјеста Батковић, у члану 6г,
послије тачке 1. додаје се нова тачка која гласи:
’’2.СТАРИ ГОЈСОВАЦ
-почиње на граници катастарских општина Батковић
и Дворови, обухватајући десну страну пута за СТАРИ
ГОЈСОВАЦ, к.о.Батковић.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став (2) тачка ј)
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У
ВЛАСНИШТВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине закупнине за пословне
просторе у власништву Града Бијељина (Пречишћен текст)
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/15, 11/15), у
члану 5. послије алинеје 7, додаје се нова алинеја која гласи:
‘’- за пословни простор који се налази у склопу
Ватрогасног дома величине 80 м2, у Јањи, ул. Џемала Биједића
бр.2, утврђује се закупнина са ПДВ-ом у мјесечном износу од
…………………………………………… 1.000,00КМ.’’

Број: 01-022-33/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06,
86/07, 14/10 и 5/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5. априла 2016. године,
донијела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО
ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ И
ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
Члан 1.
Овим Програмом се усваја коришћење средстава
прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине
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за пољопривредно земљиште у својини Републике.
Члан 2.
Расположива средства:
Планирају се прикупити следећа средства:
-од промјене намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе 165.000,00 КМ
-од закупа пољопривреног земљишта у својини
Републике 33.000,00 КМ
-Укупно планирана средства 198.000,00 КМ
Члан 3.
План утрошка:
Средстава прикупљених по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и
прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у својини
Републике, усмјерит ће се на следећи начин:
- Текуће одржавање ХМС (кошење примарних,
секундарних и терцијалних канала два пута годишње 198.000,00
КМ
- Укупно за одржавање каналске мреже 198.000,00 КМ
Члан 4.
Наведена средства су планирана на ставци Средства за
санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката.
Члан 5.
Средства ће се дозначавати на рачун ЈП „ВОДЕ“
Бијељина, на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2016.
годину и Захтјева ЈП „Воде“ а које ће на основу проведених
поступка јавне набавке и плана радова иста реализовати.
Члан 6.
ЈП „ВОДЕ“ обавезно је квартално извјештавати
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и пољопривреду
о утрошку средстава, а на крају године сачинити детаљан
узвјештај који ће доставити Скупштини Града на усвајање као
и наведеним одјељењима.
Члан 7.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-36/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 89. став 8. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13),
члана 30. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
38. став (2) тачка б) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 41. сједници одржаној дана 5. априла 2016. године
донијела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД
НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ
ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим Програмом се усваја коришћење средстава
прикупљених по основу продаје шумских дрвних сортимената
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у 2016. години.
Члан 2.
Расположива средства:
Од продаје шумских дрвних сортимената у 2016.
године планирају се прикупити средства у износу до
2.000,00 КМ
Члан 3.
План утрошка:
Средстава прикупљених по основу продаје шумских
дрвних сортимената у 2016. године планирају се користити за
развој неразвијених дијелова града и то:
- одржавање локалних и некатегорисаних путева
2.000,00 КМ
Члан 4.
Наведена средства су планирана на ставци Одржавање
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање локалних
и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.
Члан 5.
Средства ће користити Одјељења за стамбено
кимуналне послове и заштиту животне средине а на основу
проведених поступка јавне набавке и плана радова иста
реализовати.
Члан 6.
Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту
животне средине ће на крају године у оквиру свог извјештаја
сачинити и извјештај о утрошку наведених средстава који ће
доставити Скупштини Града на усвајање као и Одјељењу за
привреду и пољопривреду.
Члан 7.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-37/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка п)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 41. сједници
одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
I
Разрјешава се дужности секретар Скупштине Града
Бијељина, на лични захтјев:
-БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, дипломирани правник из
Бијељине
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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објaвиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-17/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 16. став (1) Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07
и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка аг)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 41.
сједници одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Разрјешава се дужности члан Управног одбора
Туристичке организације Града Бијељина, на лични захтјев:
-ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-18/16
Бијељина,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. став (1) Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка аг)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 41.
сједници одржаној дана 5. априла 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За вршиоца дужности члана Управног одбора
Туристичке организације Града Бијељина, именује се:
- НЕНАД ИВАНОВИЋ

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-19/16
Б и ј е љ и н а,
Датум, 5. април 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 42/05,
118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: БиЗ-03/16
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА под шифром:
БиЗ-03/16
II
За потребе Одјељења за борачко инвалидску и цивилну
заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕПОА МУЗЕЈА
СЕМБЕРИЈА И ИЗГРАДЊА СПОМЕН СОБА ПОГИНУЛИМ
БРОЦИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава је 111.111,12
КМ (са ПДВ-ом) односно 130.000,00 КМ (без ПДВ-а). Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016.годину са буџетске ставке :
‘’Набавка грађевинских објеката’’, економски код 511100;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени крајњи рок завршетка је у року од 60
(шездесет) дана од дана закључивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-75/16
Бијељина,
Датум, 04. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 42/05,
118/05 и 98/13 ) члана 18 и члана 88 Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12 Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 24/15 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-09-п1/16
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци роба под
шифром: КГН-09-п1/16
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се јавна
набавка следећих роба:
НАБАВКА
И
ИЗРАДА
ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОЈЕКТЕ И АКТИВНОСТИ ОДСЈЕКА
ЗА ЛЕР И ЕИ
III
Предвиђени максимални износ средстава је 11.583,00
КМ (са ПДВ-ом) односно 9.900,00 КМ (без ПДВ-а). Средства
су обезбијеђена из буџета за 2016.годину са буџетске ставке
‘’Суфинансирање пројеката и активности из области ЛЕР-а и
енергетске ефикасности’’, економски код 412 900, потрошачка
јединица 0005120.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2016.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-74/16
Бијељина,
Датум, 04. април 2016. године

7. април 2016.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник
РС“, бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-29/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка ,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 09.03.2016.године
и у „Сл.гласнику БиХ“ дана 11.03.2016.године, а која се односи
на набавку радова: “Изградња – асфалтирање приступне
саобраћајнице ул. Илије Гарашанина“, понуду је доставио
следећи понуђач:
1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да иста у потпуности испуњава услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,прихваћена
понуда:
ДОО „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од: 49.896,50 КМ( са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-43/16 од
30.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 7 (седам)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерену копију Увјерења о измиреним обавезама за пензијско
и инвалидско и здравствено осигурање.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим
странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број:02-404- 43/16
Бијељина
Датум: 04. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

7. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13)
и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-04/16
I
У поступку јавне набавке путемотвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 09.03.2016.године
и у Сл.гласнику БиХ 14.03.2016.године, а која се односи на
набавку услуга: “ Чишћење дивљих депонија и одржавање
јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе,
школских објеката и спомен обиљежја,“ понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик
2. ДОО „XD“ Горња Трнова
3. ДОО „Dis company” Доња Чађавица
4. ДОО “Радиша” Бијељина

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 47/16
Бијељина,
Датум: 04. април 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-014-1-391/16
Датум: 31.03.2016. године
На основу члана 62. Статута Града Бијељина (
„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13 ),
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ОДБОРА ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је
да понуда ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик није испунила услове
предвиђене тендерском документацијом из разлога што је
понуђач доставио саобраћајну дозволу за кипер носивости
1960 кг, а тендерском документацијом је предвиђено да је
минимална носивост 10 тона.
Понуде ДОО „XD“ Горња Трнова , ДОО „Dis company”
Доња Чађавица и ДОО “Радиша” Бијељина су у потпуности
испуниле услове предвиђене тендерском документацијом те је
на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање
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и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 30.858,04 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-47/16 од
31.03.2016.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим
странкама у поступку.

I
Именује се Градски одбор за социјалну политику
Града Бијељина, за дефинисање приоритета у области
социјалне политике и у складу са тим израду акционих планова
из наведене области, као и иницирање, развој и праћење
партнерства између локалне самоуправе, са једне стране и
институција, као и организација с друге стране на локалном
нивоу.
II
Утврђује се да Градски одбор за социјалну политику
има 9 ( девет ) чланова, који имају замјенике, из релевантних
институција и организација које учествују у планирању и
реализацији социјалне политике на локалном нивоу.
III
Градски одбор за социјалну политику, чини следећа
структура:
1.Љубиша
Танацковић,
Град
Бијељина
–
предсједавајући,
- Јекичић Вукица, Град Бијељина – замјеник
предсједавајућег,
2.Љубица Млађеновић, Град Бијељина – члан,
-Драган Јовановић, Град Бијељина – замјеник члана,
3.Љубиша Петровић, Дом здравља Бијељина – члан,
-Милан Арсеновић, Дом здравља Бијељина – замјеник
члана,
4.Дејан Вуковић, О.Ш. „Јован Дучић“, Бијељина – члан,
-Саша Бајчетић, О.Ш. „Јован Дучић“, Бијељина – замјеник
члана,
5.Милан Симеуновић, Центар за социјални рад Бијељина –
члан,
-Славица Коврлија, Центар за социјални рад Бијељина –
замјеник члана,
6.Славица Лукић, Завод за запошљавање РС – члан,
-Наташа Стојић, Завод за запошљавање РС – замјеник
члана,
7.Драган Јоковић, удружење ОТАХАРИН Бијељина – члан,
8.Милоран Јовић, удружење КОЛОСИ Бијељина –
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9.Дарко Рикић, Омладински савјет Бијељина – члан

Све активности чланова биће базиране на волонтерској основи.
IV
Подручје рада и задаци Градског одбора за социјалну
политику су:
1. Израда социјалних акционих планова за
најугроженије дијелове у Граду Бијељина, који ће укључити
анализу потреба најугроженијих група грађана, преглед
постојећих ресурса за подмиривање тих потреба, као и
израду Акционих планова за побољшање могућих облика
задовољавања потреба;
2. Рангирање по важности потреба становништва у
Граду Бијељина;
3. Оснивање партнерских радних група на нивоу
општине за сваку од рангираних потреба (социјалних
приоритета);
4. Разматрање пријављених приједлога од стране
најразличитијих организација и институција, који ће се
финансирати из фонда за развој локалне заједнице;
5. Промовисање партнерских активности;
6. Идентификовање приоритетних потреба и потребне
помоћи како би стручни кадрови имали основу за адекватну
анализу питања из домена социјалне политике;
7. Идентификовање приоритетних потреба и потребне
помоћи организацијама цивилног друштва укључујући и НВО,
које се баве социјалним питањима као и друга тијела на нивоу
општине;
8. Прибављање додатних финансијских средстава за
реализацију програма наведених у стратешким документима –
Акционим плановима Града Бијељина;
9. Обавља и све друге послове у складу са основним
задацима и циљевима ради којих је образован;

године.

V
Комисију именује Градоначелник, на период од двије

VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
обајвиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим
2. а/а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

7. април 2016.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 33. став 1. Закона о архивској
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број:
119/08 ), члана 2. Правилника о условима и начину примопредаје
јавне архивске грађе између имаоца и Архива Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске “ број: 29/10 ) и
члана 62. став 1. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“ број: 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељина до носи
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају евиденција
предате архивске грађе
I
У Комисију за примопредају евиденција ( регистри,
именици, дјеловодници и картотека ) архивске грађе која је
Архиву Републике Српске предата 17.августа 2006.године,
именују се:
1. Мехић Хамзић Шефка, представник Града,
2. Милошевић Драгана, представник Града,
3. Мијатовић Данијел, представник Града,
4. Ивановић Миленко, представник Архива,
5. Шурбат Вело, представник Архива.
II
Комисија из тачке 1. овог Рјешења има задатак
да изврши примопредају наведених евиденција и састави
записник са следећим подацима:
-назив имаоца који предаје евиденције предате архивске грађе,
-мјесто и датум предаје,
-попис евиденције по годинама, врсти и количини.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „ Службеном гласнику Града Бијељина “.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-052-55/16
Бијељина,
Датум: 01.04.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

7. април 2016.

Службени гласник Града Бијељина
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ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА КОРИСНЕ
ПОВРШИНЕ
СТАМБЕНОГ
И
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
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3
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9.

ОДЛУКА
О
СТИЦАЊУ
СВОЈИНЕ
НА
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 432/7, К.О. БИЈЕЉИНА 2
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10. ОДЛУКА О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
АДАМОВИЋ
(ДУШАНА) ЦВИЈЕТИНУ РАДИ ОБЛИКОВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

17.

ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
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ЗА
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РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
14
ГРАДА БИЈЕЉИНА

23.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
15
БИЈЕЉИНА

24.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ
15
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

7

11. ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ИЗГРАДЊУ
ЗАПОЧЕТОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ЦЕНТРОМ ЗА ДНЕВНО
ЗБРИЊАВАЊЕ ДЈЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У БИЈЕЉИНИ

8

12. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

9

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

13. ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ
10
ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“
14. ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
11
ТАКСАМА
15. ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
И
ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊА СВОЈИНЕ НА

ОДЛУКА
О
ДОПУНИ
ОДЛУКЕ
О
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
12
ГРАДА БИЈЕЉИНА

1

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ И
ДОПУНЕ ДИЈЕЛА ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ЦЕНТРА
ВЕЛИКЕ ОБАРСКЕ“ У БИЈЕЉИНИ

6.

16.

1.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
15
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: БиЗ-03/16

2.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
16
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: КГН-09-п1/16

3.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
16
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-29/16

4.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
17
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-04/16

5.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ОДБОРА ЗА
17
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

6.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИМОПРЕДАЈУ
ЕВИДЕНЦИЈА
ПРЕДАТЕ
18
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
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Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

