
Службени гласник
Града Бијељина

Година LI 27. јул 2015. године  БРОЈ 15 / 2015

 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 и) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 13. Уредбе о садржају 
и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/13) и Приједлога за ниво мјера и активности из Процјене 
угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и 
друге несреће („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
5/15), Скупштина Града Бијељина  на својој 36. сједници 
одржаној дана 23. јула 2015. године, донијела је 

О Д Л У К У
ПО ПРИЈЕДЛОГУ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се мјере и активности које 
је потребно предузети да би спасилачке и хитне службе и 
други субјекти од значаја за заштиту и спасавање били у 
стању овладати идентификованим ризицима из Процјене 
угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и 
друге несреће.

Члан 2.
 Постојећи субјекти заштите и спасавања на 
подручју Града са тренутно расположивим превентивним 
и интервентним капацитетима могу успјешно одговорити 
на ризике са ограниченим обимом и посљедицама, односно 
већини репрезентативних сценарија док је за најгоре 
сценарије који проузрокују „ланац догађаја“ (катастрофалне 
поплаве 2010. и 2014. године) потребно унаприједити систем 
заштите и спасавања у Граду.

Члан 3.
 У циљу унапређења – подизања нивоа система 
заштите и спасавања/цивилне заштите на подручју Града 
утврђују се сљедеће мјере и активности уз дефинисање 
приоритета, извршиоца, динамике реализације – рокова, 
начина финансирања и контролних механизама.

Члан 4.
 Приоритетне мјере и активности планиране у 2015. 
години:

 1) Израда и доношење Плана заштите и спасавања  
од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина.
 Израђује: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту - Одсјек зa цивилну заштиту
 Доноси:   Градоначелник
 Рок: јул 2015. године

 2) Израда и доношење Програма развоја цивилне 
заштите у области заштите и спасавања.
 Израђује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту- Одсјек за цивилну заштиту
 Доноси:   Скупштина Града
 Рок: октобар 2015. године

 3) Израда, доношење и реализација Годишњег плана 
и програма обучавања Штаба за ванредне ситуације, јединица 
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања.
 Израђује и   реализује : Одјељење за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту- Одсјек за цивилну   заштиту
 Доноси: Градоначелник
 Рок: март-новембар 2015. године
 Финансирање: из буџета Града, планирано - 
6.500,00КМ

 4) Кадровски ојачати Одсјек за цивилну заштиту 
пријемом једног извршиоца на пословима организације и 
планирања –млађег стручног лица са добрим познавањем 
информатике и енглеског језика.
 Предлаже: Начелник Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Рок: до краја 2015. године

 5) Израда и доношење Одлуке о функционисању 
савјета мјесних заједница у ванредним ситуацијама.
 Израђује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту - Одсјек за цивилну   заштиту
 Доноси одлуку: Градоначелник
 Рок: октобар 2015. године

 6) Опремање цивилне заштите са рибарским 
чизмама и комбинезонима и ронилачком опремом.
 Реализује:  Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту - Одсјек за цивилну   заштиту
 Одлуку доноси : Начелник Одјељења и 
Градоначелник
 Рок:  јул 2015. године
 Финансирање: из буџета Града, планирано - 
25.000,00КМ

 7) Опремање цивилне заштите са теренским 
возилом.
 Реализује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту
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 Одлуку доноси: Начелник Одјељења и 
Градоначелник
 Рок: до краја 2015. године
 Финансирање: из буџета Града

 8) Формацијски ојачати у водове, одјељења 
специјализованих јединица цивилне заштите за заштиту 
од поплава и несрећа на води у мјесним заједницама.
Формирати нову јединицу у МЗ Остојићево и осталим 
мјесним заједницама у којим постоји потреба као и вод 
опште намјене у Градској  управи.
 Реализује: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту- Одсјек за цивилну заштиту.
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Рок: до краја 2015. године
 
 9) Спровести заједничку обуку Територијалне 
ватрогасне јединице, јединице ЦЗ за заштиту и спашавање 
од пожара као и извршити опремање ТВЈ са ватрогасним 
возилом за гашење водом, пјеном и прахом са телескопском 
руком.
 Реализује: Територијална ватрогасна јединица и 
Одјељење за борачко- инвалидску  и цивилну заштиту - 
Одсјек   за цивилну   заштиту
 Одлуку доноси: Начелник Одјељења, 
Градоначелник
 Рок: јул 2015. године.
 Финансирање: Из буџета Града  и Ватрогасног 
савеза - укупно планирано 680.000,00КМ

 10) Израда идејног и главног пројекта уређења 
доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно 
на дионици од 8 километара, укључујући заштиту од 
брдских и унутрашњих вода “Ново насеља” у Јањи.
 Израђује: Завод за водопривреду
 Рок: до краја 2015. године
 Финансирање: из буџета Града

 11) Санација Главног ободног канала – запад, 
изградња потпорних зидова на Главном ободом каналу, 
санација насипа ријеке Саве близу црпне станице 
“Тополовац” и ињекциони радови на гравитационом 
испусту ЦС „Бегов пут“.
 Реализује: ЈУ „Воде Српске“
 Рок: октобар 2015. године.
 Финансирање: Влада РС, кредитна средства 
Европске инвестиционе банке

 12) Надвишење Савског насипа на локацији Рача у 
дужини од 3,5 километра.
 Реализује: ЈУ“Воде Српске“
 Рок: до краја 2015. године.
 Финансирање: Влада РС, кредитна средства 
Европске инвестиционе банке

 13) Израда главног пројекта формирања 
протицајног профила корита ријеке Лукавац у дужини од 
око 7 километара и ријеке Гњице око 5 километара, односно 
од ушћа у ријеку Саву па узводно до иза магистралног пута 
Бијељина-Брчко.
 Рок: до краја 2015. године
 Финансирање: из буџета Града

Члан 5.
 Дугорочне и континуиране мјере и активности у 
наредним годинама:

 1) Вршити континуирано опремање за заштиту од 
поплава  (приколица за чамце, 8 ронилачких комплета, 150 
пари рибарских чизама, 150 комада рибарских комбинезона, 
5 ванбродских мотора од 10 коњских снага и 5 алуминијских 
чамаца.
 Реализују: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту – Одсјек за цивилну   заштиту и Одсјек за 
локални економски развој и европске интеграције 
 Одлуку доноси: Начелник Одјељења и Градоначелник
 Динамика реализације: Наредне три године - до 
2018. године
 Финансирање: Из буџета Града и донацијом кроз 
развојне пројект међународних институција из фондова ЕУ.

 2) Континуирано спровођење обуке припадника 
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од 
поплава и несрећа на води и под водом, осталих јединица 
и ронилачких клубова за спасиоце и управљаче моторним 
чамцима.
 Реализује: Одјељење за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту - Одсјек за цивилну  заштиту
 Одлуку доноси: Начелник Одјељења, Градоначелник
Динамика реализације: Наредне три године - до 2018. године
 Финансирање: Из буџета Града и донацијом кроз 
развојне пројекте међународних  институција из фондова 
ЕУ

 3) Унапређивање координације и комуникације 
приликом израде планова за дјеловање у елементарним 
непогодама и другим несрећама (цивилна заштита, 
Дом здравља, Општа болница, Здравствено санитарна 
инспекција, полиција, ОС БиХ, медији и други субјекти).
Реализује: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту - Одсјек за цивилну   заштиту у сарадњи са 
наведеним субјектима.
 Рок: Континуирано-трајан задатак

 4) Вршити одржавање постојећих канала и других 
водотока у надлежности Града.
 Реализује: ЈП “Воде” Бијељина
 Рок: Континуирано - трајан задатак
 Финансирање: Из буџета Града и прикупљених 
средстава од посебних водних накнада

 5) Забрана градње на земљишту подложном 
клизишту на подручју Града и у старом кориту ријеке Дрине 
у МЗ Попови.
 Реализују: Одјељење за просторно уређење и 
Одјељење за инспекцијске послове.
 Рок: континуирано - трајан задатак

 6) Израда пројекта санације на постојећим 
клизиштима и санација клизишта на локацији “Шубарића 
брдо” у Великој Обарској.
 Реализује: Одјељење за просторно уређење и 
Технички институт Бијељина
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Динамика реализације: Наредне три године - до 
2018. године.
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 Финансирање: из буџета Града и донаторских 
средстава.

 7) Извршити дислокацију ватрогасног дома у Граду 
- изградња новог дома.
 Реализује: Територијална ватрогасна јединица 
Бијељина
 Одлуку доноси: Градоначелник
 Динамика реализације: Наредне 3 године - до 2018. 
године.

 8) Континуирано вршити инспекцијски 
надзор и контролу исправности средстава и опреме 
за противпожарну заштиту у стамбеним, пословним, 
привредним и друштвеним објектима.
 Реализује: Републичка управа за инспекцијске 
послове - Инспектор за противпожарну заштиту и ЦЈБ 
Бијељина - Одсјек за противпожарну заштиту
 Рок: Континуирано - трајан задатак

 9) Реализација пројекта „Активно управљање 
водама на каналу Дашница“, на локалитету споја са 
Мајевичким ободним каналом.
 Реализује: ЈУ „Воде Српске“ и Градска управа Града 
Бијељина
 Динамика реализације: током 2016. године.
 Финансирање: Влада РС - Фонд солидарности за 
обнову Републике Српске

 10) Санација корита ријеке Лукавац на подручју 
мјесних заједница: Магнојевић, Вршани, Доња Буковица и 
Нови.
 Реализује: ЈУ “Воде Српске”
 Динамика реализације: током 2016 .године
 Финансирање: Влада РС - Фонд солидарности за 
обнову Републике Српске - вриједност 300.000 КМ

 11) Санација оштећења обалоутврде р.Дрине 
на локалитету “Холандија” у Јањи  и наставак радова на 
издизању путне комуникације на локалитету “Орлово 
поље” у дужини од 3 километра у циљу заштите од поплава 
ријеке Дрине.
 Реализује: ЈУ “Воде Српске”
 Динамика реализације: током 2016. године
 Финансирање: Влада РС - Фонд солидарности за 
обнову Републике Српске - вриједност  1.400.000 КМ.

 12) Изградња лијевог Дринског насипа по фазама. 
  Реализују:  Влада РС, Министарство  пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, ЈУ “Воде Српске” и Градска 
управа Града Бијељина
 Динамика реализације: Током 2016., 2017. и 2018. 
године
 Финансирање: Влада РС - Кредитна средства 
свјетске банке

 13) Изградња система за наводњавање у заштити од 
суша.
 Реализује:  Влада РС, Министарство  пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, ЈУ “Воде Српске” и Градска 
управа Града Бијељина
 Динамика реализације: Током 2016., 2017. и 2018. 
године

 Финансирање: Влада РС и Градска управа Града 
Бијељина.

Члан 6.
 Носиоци реализације и одговорна лица дужни су да 
се придржавају динамике реализације - утврђених рокова.

Члан 7.
 Носиоци реализације утврђених мјера и 
активности дужни су да кроз своје редовне извјештаје о раду 
информишу надлежне органе и институције, о провођењу у 
Одлуци утврђених мјера и активности.

Члан 8.
 Ова Одлука чини саставни дио Процјене 
угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и 
друге несреће.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-69/15                            
Бијељина,                              
Датум, 23. јул 2015. године                                                    

 На основу члана 30. алинеја 31. Закона о локалној 
самоупрaви („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), члана 2. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени глaсник Републике Српске“, број: 
75/04 и 78/11), члана 189. Закона о привредним друштвима 
(„Службени глсник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13) и члана 38. став 2. тачка џ) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 36. сједници одржаној 
дана 23. јула 2015. године донијела је 

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ У ЗАТВОРЕНО 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 1.
 Овом Одлуком Јавна установа Бања „Дворови“ 
Дворови мијења облик организовања у јавно предузеће 
правне форме – затворено акционарско друштво.

 I  Назив и сједиште Друштва

Члан 2.
 Пословно име Друштва гласи: Затворено 
акционарско друштво Бања „Дворови“ Дворови.
Скраћено име Друштва: Бања „Дворови“ а.д. Дворови.

Члан 3.
 Сједиште Друштва је у Бијељини, Дворовима, ул. 
Карађорђева број 100.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 II  Назив оснивача

Члан 4.
 Оснивач Друштва је Град Бијељина са сједиштем у 
Бијељини, Трг Краља Петра I Карађођревића бр. 1.

 III  Основни капитал

Члан 5.
 Износ уписаног и уплаћеног основног капитала 
износи 5.195.449,88 КМ и подијељен је на 5.195.450 редовних 
акција класе „А“ номиналне вриједности 1,00 КМ.

 IV Дјелатност Друштва

Члан 6.
 Дјелатности Друштва:
 01.11 гајење житарица (осим риже), махунарки и 
сјемења уљарица,
 01.13 гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и 
гомољастог поврћа,
 01.19 гајење осталих једногодишњих усјева,
 10.11 прерада и конзервисање меса,
 10.89 производња осталих прехрамбених производа, 
д.н.
 36.00 прикупљање, пречишћавање и снабдијевање 
водом,
 42.21 изградња цјевовода за течности и гасове,
 46.39 неспецијализована трговина на велико 
храном,пићима и дуваном,
 46.41 трговина на велико текстилом,
 46.46 трговина на велико фармацеутским 
производима,
 46.49 трговина на велико осталом робом за 
домаћинства,
 46.90 неспецијализована трговина на велико,
 47.22 трговина на мало месом и производима од меса 
у специјализованим продавницама,
 47.24 трговина на мало хљебом,колачима,производима 
од брашна и производима од шећера у специјализованим 
продавницама,
 47.25 трговина на мало пићима у специјализованим 
продавницама,
 47.26 трговина на мало производима од дувана у 
специјализованим продавницама,
 47.29 остала трговина на мало прехрамбеним 
производима у специјализованим продавницама,
 49.39 остали копнени превоз путника, д.н.
 49.41 друмски превоз робе,
 55.10 хотели и сличан смјештај,
 55.20 одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор,
 55.30 кампови и простори за камповање, 
 56.10 дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
 56.29 остале дјелатности припреме и послуживања 
(доставе) хране, 
 56.30 дјелатности припреме и послуживања пића,
 86.22 дјелатност специјалистичке медицинске праксе,
 93.11 рад спорстких објеката.
      
 Друштво ће обављати спољнотрговински промет у 
оквиру регистрованих дјелатности.
 Друштво може обављати и друге дјелатности, 
здравствену дјелатност физикалне медицине и рехабилитације, 

уколико за то испуњава услове предвиђене законом.
 Претежна дјелатност Друштва: хотели и сличан 
смјештај - 55.10.

 V  Органи Друштва

Члан 7.
 Органи Друштва су: 
 а) Скупштина, 
 б) Надзорни одбор, 
 в) Управа (менаџмент).

 а) Скупштина
Члан 8.

 Скупштина је надлежна да: 
 а) доноси статут,
 б) доноси пословник о свом раду и друге пословне 
акте у складу са законом,
 в) доноси етички кодекс, 
 г) доноси план пословања и ревидирани план 
пословања, 
 д) доноси програм инвестиција за плански период, 
 е) именује и разрјешава надзорни одбор, 
 ж) именује и разрјешава одбор за ревизију, 
 з) одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању 
са другим предузећима, 
 и) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу 
губитака, 
 к) одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 
 л) одлучује о оснивању нових предузећа, 
 м) одлучује о формирању пословне јединице, 
 н) одлучује о статусним промјенама, промјени 
правне форме и престанку јавног предузећа, 
 о) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, 
залагању или другом располагању имовином велике 
вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима и 
 п) одлучује о другим питањима у складу са законом и 
Статутом. 

 Скупштину Друштва чини оснивач, а истог 
представља и заступа Градоначелник Града Бијељина.

 б) Надзорни одбор

Члан 9.
 Приликом номиновања кандидата за избор чланова 
Надзорног одбора, орган надлежан за избор поступа у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима.

Члан 10.
 Надзорни одбор је надлежан да: 
 а) надзире рад управе, 
 б) доноси пословник о свом раду, 
 в) предлаже статут, етички кодекс и друге акте 
скупштини,
 г) предлаже именовање и разрјешење чланова одбора 
за ревизију, 
 д) именује и разрјешава чланове управе у складу са 
поступцима утврђеним статутом и законом, 
 е) доноси смјернице о набавци и врши надзор над 
њиховим спровођењем, 
 ж) одобрава препоруке одбора за ревизију о 
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 Управу бира надзорни одбор већином гласова, на 
основу јавног конкурса, за избор најбоље квалификованог 
кандидата, према оперативним и пословним потребама 
Друштва.

 За члана управе Друштва не може бити именовано 
лице које обавља извршну функцију у политичкој странци.

 Кандидат за члана Управе поред услова прописаних 
законом, мора да испуњава и посебне критеријуме и услове 
прописане Статутом Друштва.

 VI  Престанак Друштва

Члан 15.
 Друштво престаје: 
 а) истеком времена за које је основано, 
 б) правноснажном одлуком скупштине акционара 
која се доноси квалификованом већином, 
 в) правноснажном одлуком надлежног суда којом се 
одређује брисање друштва по службеној дужности,
 г) одлуком стечајног суда о отварању и закључењу 
стечајног поступка којом се одбија отварање главног стечајног 
поступка због немогућности да се из стечајне масе покрију 
трошкови стечајног поступка, 
 д) стечајем и 
 е) у другим случајевима утврђеним законом и 
интерним актима Друштва који су наведени као основ за 
престанак друштва.

 VII   Завршне одредбе

Члан 16.
 Досадашњи директор јавне установе Др Влатко 
Јефтић наставља дужност као вршилац дужности директора 
Друштва до редовног именовања директора Друштва у складу 
са законом, овом одлуком и статутом Друштва.

Члан 17.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови од 1. децембра 1993. године, као и све измјене и 
допуне наведене Одлуке.

Члан 18.
 Измјене и допуне ове Одлуке вршиће Скупштина 
Друштва.

Члан 19.
 На питања која нису регулисана овом Одлуком 
примјењиваће се Закон о привредним друштвима, Закон о 
јавним предузећима, Статут Друштва  и други релевантни 
прописи.

Члан 20.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-70/15
Бијељина,
Датум, 23. јул 2015. године

расподјели добити, те другим питањима,
 з) даје овлашћење за ограничене активности у складу 
са законом о јавним предузећима, 
 и) даје упутства директору за спровођење истраге у 
вези са учињеним неправилностима, 
 к) даје приједлог скупштини о пословној сарадњи и 
повезивању са другим предузећима, 
 л) доноси одлуке о инвестирању у складу са законом 
и статутом, 
 м) даје приједлог скупштини о оснивању нових 
предузећа, 
 н) сазива сједнице скупштине,
 о) утврђује приједлог одлука скупштине и врши 
контролу спровођења усвојених одлука и 
 п) обавља и друге послове утврђене законом, 
статутом и актима Друштва.

Члан 11.
 Надзорни одбор састоји се од пет чланова.
 Кандидат за члана Надзорног одбора поред услова 
прописаних законом, мора да испуњава и посебне критеријуме 
и услове прописане Статутом Друштва.

Члан 12.
 Чланови Управног одбора Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови ће бити вршиоци дужности чланова 
Надзорног одбора Бања „Дворови“ а.д. Дворови до именовања 
чланова Надзорног одбора по предвиђеној законској 
процедури.

 в) Управа

Члан 13.
 Управу Друштва чине директор и два извршна 
директора.

 Надлежност управе је: 
 а) извјештавање надзорног одбора на захтјев 
надзорног одбора,
 б) спровођење етичког кодекса, 
 в) израда и надгледање реализације планова 
пословања, 
 г) предлагање и спровођење смјерница о набавци те 
спровођење важећих прописа, 
 д) утврђивање приједлога о расподјели добити и 
покрићу губитка, 
 е) запошљавање и отпуштање запослених у складу са 
поступцима утврђеним актима Друштва и важећим законима, 
 ж) давање приједлога надзорном одбору о пословној 
сарадњи и повезивању са другим предузећима, 
 з) давање приједлога надзорном одбору о 
инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о 
инвестицијама, 
 и) давање приједлога надзорном одбору о оснивању 
нових предузећа, 
 к) обавља и друге послове утврђене законом, 
статутом и актима предузећа.

Члан 14.
 За директора и извршног директора Друштва може 
бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове 
прописане законом и статутом Друштва.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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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 и 98/13),  члана 38. став 
2. тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13) и члана 12. став 1. тачка 
г) Одлуке о организовању Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови („Службени гласник општине Бијељина“, број: 2/94 
и 4/08) и („Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/14 
и 5/15) Скупштина Града Бијељина на својој 36. сједници 
одржаној дана 23. Јула 2015. године, донијела је

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

ПРОМЈЕНИ ПРАВНЕ  ФОРМЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
БАЊА “ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ У ЗАТВОРЕНО 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 1. 
 Овом Одлуком даје се сагласност на Одлуку 
Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови 
о промјени правне форме Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови у затворено акционарско друштво број: 01-637/15 
од 08. јула 2015. године.
       

Члан 2.
 Саставни дио ове Одлуке је Одлука о промјени 
правне форме Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови у 
затворено акционарско друштво.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ заједно 
са Одлуком Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови о промјени правне форме Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови у затворено акционарско друштво број: 
01-637/15 од 08. јула 2015. године.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-71/15          
Бијељина,                        
Датум, 23. Јул 2015. године                                                                      

 Јавна установа Бања „Дворови“ Дворови
 - УПРАВНИ ОДБОР

 На основу члана 17. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) 
и члана 12. Одлуке о организовању Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови, Управни одбор Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови  дана 08.07. 2015. године доноси

О Д Л У К У
о промјени правне форме Јавне установе Бања 

„Дворови“ Дворови у затворено акционарско друштво

I
 Основне одредбе

 Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови, са 
сједиштем у ул. Карађорђева број 100. Дворови, Град 

Бијељина, уписано у судски регистар Окружног привредног 
суда Бијељина, МБС: 3-41, матични број: 01235966, овом 
Одлуком мијења правну форму из јавне установе у затворено 
акционарско друштво, те наставља са пословањем и радом, 
као исто правно лице, али друге правне форме, и то као 
затворено акционарско друштво под пословним: Затворено 
акционарско друштво Бања „Дворови“ Дворови.

 Након промјене правне форме, Друштво Бања 
„Дворови“ а.д. Дворови (у даљем тексту: Друштво), 
као правни сљедбеник Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови, преузима сва права и обавезе јавне установе, као 
и све запослене раднике који су у радном односу у јавној 
установи.

 На основу ове Одлуке врши се конверзија основног 
капитала у акције у Друштву.

II
 Пословно име, адреса и сједиште

 Јавна установа Бања „Дворови“ Дворови је 
пословало као јавна установа са сједиштем у ул. Карађорђева 
број 100 Дворови, а након усвајања ове одлуке којом се 
мијења правна форма наставља да послује као затворено 
акционарско друштво, под пословним именом: Затворено 
акционарско друштво Бања „Дворови“ Дворови и са 
сједиштем у Карађорђева број 100 Дворови. 

III
 Услови промјене правне форме

 Јавна установа Бања „Дворови“ Дворови је 
испунила све услове за промјену правне форме у затворено 
акционарско друштво.

IV
 Начин и услови конверзије у акције затвореног 
акционарског друштва

 Основни капитал Јавне установе је новчани. 

 Основни капитал Јавне установе износи 5.195.449,88 
КМ. 

 Основни капитал Јавне установе конвертује се у 
5.195.450 редовних акција класе „А“ номиналне вриједности 
1,00 КМ по акцији које ће бити додијељене без накнаде 
постојећем власнику Друштва, Граду Бијељина.

 Основни капитал затвореног акционарског 
друштва износи 5.195.449,88 КМ.

 Сваки члан акционарског друшва стиче 
акције у основном капиталу Друштва сразмјерно свом 
процентуалном учешћу у основном капиталу.

 Основни капитал друштва је уписан и уплаћен у 
цјелости.

V
 Правне посљедице промјене правне форме су:
 • друштво које учествује у промјени правне форме 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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је друштво које се идентификује као затворено акционарско 
друштво, а јавна установа престаје да постоји;
 • затворено акционарско друштво преузима сву 
имовину, права и обавезе јавне установе;
 • судски и други поступци и потраживања 
против јавне установе настављају се против затвореног 
акционарског друштва, које је правни сљедбеник јавне 
установе;
 • основни капитал јавне установе конвертује се у 
акције затвореног акционарског друштва.

VI
 Регистрацијом промјене правне форме јавне 
установе у затворено акционарско друштво Јавна установа 
Бања „Дворови“ Дворови престаје да постоји, а Бања 
„Дворови“ а.д. Дворови постаје његов правни сљедбеник. 

VII
 Директор Друштва се обавезује да обави све 
потребне радње за спровођење ове Одлуке пред надлежним 
органима.

VIII
 Одлука ступа на снагу даном давања сагласности 
оснивача Јавне установе, у складу са чланом 12. Одлуке о 
организовању Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови.

Број:01-637/15                                          
Дана,  08.07.2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12) члана 7. Закона о позоришној 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 
25/02 и 109/11) и члана 38. став 2. тачка џ) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина, број: 8/13 
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 36. сједници 
одржаној дана 23. јула 2015. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЦЕНА“ БИЈЕЉИНА 

 I     ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА

Члан 1.
 Овом Одлуком оснива се Јавна установа Градско 
позориште „Сцена“  Бијељина 
(у даљем тексту: ЈУ ГП „Сцена“).

Члан 2.
 Оснивач ЈУ ГП „Сцена“ је Град Бијељина (у даљем 
тексту: Оснивач).

 II    ПРАВНИ СТАТУС

Члан 3.
 ЈУ ГП „Сцена“ је непрофитна организација која има 
својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар 

надлежног суда у Бијељини.                                               

Члан 4.
 У правном промету са трећим лицима ЈУ ГП 
„Сцена“ иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без 
ограничења.
 За обавезе створене у правном промету са трећим 
лицима ЈУ ГП „Сцена“ одговара цјелокупном својом 
имовином. 
 За обавезе ЈУ ГП „Сцена“ Оснивач одговара до 
висине оснивачког капитала.

 III  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

Члан 5.
 ЈУ ГП „Сцена“ ће пословати под називом „Јавна 
установа Градско позориште „Сцена“ Бијељина“. 
 Сједиште ЈУ ГП „Сцена“ је у Бијељини, улица 
Патријарха Павла бр.1. (у објекту ЈУ Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина).

 IV   ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 6.
 ЈУ ГП „Сцена“ обавља следеће дјелатности:
 90.01 – Извођачка дјелатност
 90.02 – Помоћне дјелатности у извођачкој 
умјетности 

Члан 7.
 ЈУ ГП „Сцена“ у обављању регистрованих 
дјелатности усмјерава активности на остваривању сљедећих 
циљева и задатака:
 - припремање и јавно приказивање драмских, 
оперских, музичких, балетских, луткарских и других 
позоришних дјела. 

 V   СРЕДСТВА ЗА РАД  ЈУ ГП „СЦЕНА“

Члан 8.
 Оснивачки капитал у износу од 2.500,00 КМ 
обезбјеђује Оснивач.
 Средства за рад ЈУ ГП „Сцена“ обезбјеђује Оснивач 
у буџету, без обавезе враћања истих Оснивачу.
 Средства за рад ЈУ ГП „Сцена“ обезбјеђују се поред 
буџета Оснивача и из буџета Републике Српске, донација, 
прилога и спонзорства домаћих и страних правних и 
физичких лица и других извора у складу за законом.

 VI    ОРГАНИ ЈУ ГП „СЦЕНА“ 

Члан 9.
 Органи ЈУ ГП „Сцена“ су: управни одбор, директор 
и умјетнички савјет.

 УПРАВНИ ОДБОР ЈУ ГП „СЦЕНА“

Члан 10.
 Управни одбор ЈУ ГП „Сцена“ је орган управљања и 
броји три члана (предсједник и два члана), који не могу бити 
из реда запослених.
 Управни одбор именује и разрјешава Скупштина 
Града Бијељина на приједлог Градоначелника, након 

ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА
Драгослав Перић, с.р.
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проведеног поступка јавне конкуренције.
 Чланови Управног одбора именују се из реда 
позоришних и других умјетника, истакнутих јавних и 
културних радника и успјешних привредника.

Члан 11.
 Управни одбор врши следеће послове:

 -  даје сагласност на програмску орјентацију, 
репертоар, пословну политику, унутрашњу организацију 
и планове развоја позоришта, које предлаже  и проводи 
директор позоришта,
 - доноси Статут установе,
 - разматра и усваја Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун,
 - доноси програм рада и финансијски план установе,
 - одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
законом и статутом установе,
 - врши друге послове утврђене актом о оснивању и 
статутом установе.

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

 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави установа,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 13.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су сљедећи:

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

 ДИРЕКТОР ЈУ ГП „СЦЕНА“

Члан 14.
 Директор ЈУ ГП „Сцена“ руководи установом, 
представља и заступа установу и одговоран је за законитост 
њеног рада.
 Директора именује и разрјешава Скупштина 
Града Бијељина, на период од четири године, уз претходно 
проведен поступак јавне конкуренције.
   

Члан 15.
 Директор врши следеће послове:

 - води умјетничку политику,
 - креира програмску концепцију и репертоар 
установе,

 - доноси правилник оунутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у установи,
 - поставља умјетничке и друге руководиоце са 
посебним овлашћењима,
 - доноси одлуку о пријему у радни однос и раскиду 
радног односа радника у позоришту и о свим другим 
правима и обавезама запослених,
 - одлучује о ангажовању умјетничких извршиоца 
програма позоришта и прекиду тог ангажмана,
 - руководи цјелокупним процесом рада и 
пословања,
 - представља и заступа установу,
 - обавља и друге послове утврђене актима установе.
 

Члан 16.
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи:

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

Члан 17.
 Критеријуми за разрјешење директора су сљедећи:

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

 УМЈЕТНИЧКИ САВЈЕТ: 

Члан 18.
 Умјетнички савјет је савјетодавно тијело директора 
установе које прати остваривање програма рада програмског 
позоришног репертоара као и друга стручна питања од 
значаја за рад установе.
 Умјетнички савјет именује директор установе уз 
претходну сагласност Градоначелника.
 Умјетнички савјет сачињавају истакнути умјетници 
и други ствараоци из области умјетности и културе.
 Број чланова Умјетничког савјета и начин 
утврђивања и именовања права, обавеза и    одговорности 
уређује се општим актима установе.

Члан 19.
 Умјетнички савјет: 

 - разматра и предлаже директору умјетничку 
концепцију установе,
 - разматра и предлаже директору смјернице 
репертоарске политике,
 - разматра и предлаже директору годишњи 
репертоарски план установе,
 - врши оцјену понуђених идеја и естетско 
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вредновање дјела које се премијерно ставља на репертоар, 
ради  превенције злоупотребе јавности,
 - даје приједлог директору за гостовање умјетника 
из земље и иностранства,
 - разматра и друга питања од интереса за установу. 

 VII    ОПШТИ АКТИ ЈУ ГП  „СЦЕНА“

Члан 20.
 Општи акти ЈУ ГП „Сцена“ су: Статут, Правилник и 
друга општа акта.
 Статут је општи акт којим се ближе одређује 
дјелокруг рада и унутрашња организација друштва, 
надлежност органа, заступање и представљање, права, 
обавезе и одговорност запослених, начин организовања 
послова и друга питања од значаја за рад ЈУ ГП „Сцена“.

 VIII    ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ  СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 21.
 У складу са Статутом, обављање појединих 
стручних послова из своје надлежности, ЈУ ГП „Сцена“ 
може повјерити другим правним и физичким лицима, уз 
сагласност Оснивача.

 IX  ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД ЈУ ГП „СЦЕНА“

Члан 22.
 Сагласност на Статут и Правилник о организацији 
и систематизацији радних мјеста ЈУ ГП „Сцена“ даје 
Градоначелник. 
 Скупштина Града Бијељина именује и разрјешава 
директора и чланове Управног одбора, даје сагласност 
на годишњи програм рада и финансијски план установе 
и разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун установе.
 Надзор над законитошћу рада и пословања ЈУ 
ГП “Сцена“ врши надлежни орган Оснивача (Одјељење 
за друштвене дјелатности), у складу са Законом и актима 
Оснивача.

Члан 23.
 Лице овлашћено заступа ЈУ ГП „Сцена“ и да изврши 
послове који се односе на регистрацију ЈУ ГП „Сцена“ 
код надлежног суда у Бијељини је Михајло Трифковић из 
Бијељине. 

Члан 24.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

  СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-72/15    
Бијељина,                            
Датум,  23. јул 2015. године                                                                      

 На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана 38. Став 2. 
тачка џ) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина 
на својој 36. сједници одржаној дана 23. Јула 2015. године, 
донијела је

О  Д  Л  У  К  У
O ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ О  ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1. 
 У Одлуци о оснивању Туристичке организације 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
22/13), члан 4. мијења се и гласи: 
 ‘’Сједиште установе је у Бијељини у улици Кнеза 
Милоша бр. 30“.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  01-022-75/15          
Бијељина,                                                    
Датум,  23. Јул 2015. године                                                                         

 На основу члана 348. став 3. Закона  о  стварним  
правима  („Службени  гласник Републике  Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09  и  95/11),  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 
Градa Бијељина на 36. сједници одржаној дана 23. Јула 2015. 
године донијела је 

О Д Л  У К У
О ЗАМЈЕНИ  НЕКРЕТНИНА  ИЗМЕЂУ  ГРАДА  

БИЈЕЉИНА И  МХ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ ЗЕДП 
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом  Одлуком врши  се  замјена  некретнина 
између  Града   Бијељина, с  једне  стране  и  МХ „ЕРС“ 
МП А.Д. ТРЕБИЊЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. 
БИЈЕЉИНА,  с  друге  стране.

 Град Бијељина   даје  у  замјену   своју  непокретност  
означену  као:

 - к.п.  број 2092/7  у  нарави  двориште  површине 
49  м2  уписана  у  Посједовни  лист  број 6077, к.о. Бијељина 
2  у  ком  је  општина  Бијељина  уписана  као  посједник  
са  дијелом 1/1. Предметна  парцела  одговара  грунтовној  
парцели  означеној  као к.п.  број  2092/7  у  нарави  двориште  
површине 49 м2  уписана  у  зк. уложак  број 12369, к.о. 
Бијељина 2  у  ком  је  општина  Бијељина  уписана  са  
својином  са  дијелом 1/1.

 МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње ЗЕДП „Електро-

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Бијељина“ а.д. Бијељина даје  у  замјену своју  непокретност  
означену  као:
 - к.п.  број 2092/2  у  нарави двориште  површине  8 м2  
уписана  у  Посједовни  лист  број 785, к.о. Бијељина 2  у  ком  
је  као  посједник  уписана  Електродистрибуција  Бијељина  
са  дијелом 1/1. Предметна  парцела  одговара  дијелу  
грунтовне  парцеле  означене  као  к.п. број 532/13  уписане  у  
зк.  уложак  број  1746, к.о. Бијељина  у  ком  је    у  власничком  
листу  укњижено  право  својине  у  корист  општенародне  
имовине  са  дијелом 1/1. Правоснажним  рјешењем  РГУ  
ПЈ  Бијељина  број 21.12/476-36/15  од  03.04.2015. године  
утврђено  је  право  својине  на  предметном  земљишту  
у  корист МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње ЗЕДП „Електро-
Бијељина“ а.д.Бијељина  са  дијелом 1/1.
 Према  Налазу   ЈП “Дирекција  за  изградњу  и  развој 
града” д.о.о. Бијељина  број И-453/15  од 09.07.2015. године  
предметне  парцеле  се  налазе  у  другој  стамбено-пословној 
зони  и  предвиђене  су  за  изградњу  комуналне  и  друге  
јавне  инфраструктуре . Тржишна    цијена  према  прегледу  
Пореске  управе  РС  износи 72,00 КМ/м2. Вриједност  
земљишта  означеног  као  к.п. 2092/2  површине 8 м2  износи  
576,00 КМ, а  к.п. 2092/7  површине 49 м2  износи 3.528,00 
КМ.Разлика  у  вриједности  земљишта  износи  2.952,00 КМ.
 МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње ЗЕДП „Електро-
Бијељина“ а.д. Бијељина  је  обавезнa  да  Граду  Бијељина  
исплати  новчана  средства  у  износу  од 2.952,00 КМ, на  име  
разлике  у  вриједности  непокретности  које  су  предмет  
замјене.

Члан 2.
 Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  установи  
служност  пролаза (пјешице  и  колима) преко  к.п.  број 
2092/1  и 2092/5, к.о. Бијељина 2 у  корист  к.п.  број 2092/7, 
к.о. Бијељина 2.

Члан 3.
 О  замјени  непокретности    из  члана  1. ове  Одлуке  
сачиниће  се   Уговор. 
 Трошкове  нотарске  обраде Уговора   сноси   Град  
Бијељина.

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

Члан 5.
 На  непокретностима из члана 1. ове  Одлуке  код  
РГУ Подручна јединица  Бијељина извршиће се промјена  
уписа  права  коришћења   и  права  својине  у  корист  
уговарача.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-73/15       
Б и ј е љ и н а,                                           
Датум, 23. јул 2015. године                                                           

 На основу члана 348. став 3. Закона  о  стварним  
правима  („Службени  гласник Републике  Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09  и  95/11),  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 
36. сједници одржаној дана 23. Јула 2015. године донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОДАЈИ   НЕИЗГРАЂЕНОГ  ГРАДСКОГ  

ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА  СТОЈАНОВИЋ  
(ЛАЗАРА) ЈОЦИ  и  СТОЈАНОВИЋ (ЈОЦЕ) ЛАЗАРУ  

РАДИ  ОБЛИКОВАЊА   ГРАЂЕВИНСКИХ  ПАРЦЕЛА

Члан 1.
 Oвом  Одлуком  Град  Бијељина, ради обликовања  
грађевинских  парцела   у  складу  са важећим Измјенама  
и  допунама  регулационог  плана „Лединци 1“ („Службени  
гласник Града Бијељина“, број: 2/14), непосредном  погодбом  
продаје:

 1. Стојановић (Лазара) Јоци  из  Бијељине  неизграђено  
градско  грађевинско  земљиште   означено  као  к.п.  број: 
5175/2  у  нарави ул. Српске  добровољачке гарде (Војвођанских  
бригада - улица)  површине  138  м2,  уписана у  Посједовни  
лист  број 5529, к.о.  Бијељина 2  у  ком  је  Град  Бијељина  
уписан  као  посједник  са   дијелом 1/1. Предметна  парцела   
одговара  дијелу  грунтовних парцела   број 521, 522 и 523, к.о. 
Бијељина уписане  у  Исказ 1 - јавно  добро  к.о. Бијељина. 
Предметна  катастарска  парцела  заједно  са  катастарском  
парцелом  означеном  као  к.п.  број 449/3   зв. Крушевља 
у  нарави стамбена  зграда  површине 100 м2  и  двориште  
површине  405 м2, што  укупно  износи 505 м2, к.о.  Бијељина 
2, уписана  у  зк. ул.  број 5078  као  својина Стојановић (Лазар) 
Јоце, чини једну  грађевинску  парцелу.

 Стојановић (Лазара) Јоцо  из  Бијељине  је  сагласан  
да  се   изврши  забиљежба  терета - права  служности  пролаза  
(пјешице  и радним  машинама) преко  парцеле  означене 
као  к.п.  број  5175/2 , к.о. Бијељина 2  у  југоисточном  
дијелу  парцеле  уз  улицу, у  корист  к.п.  број 5175/1, к.о 
Бијељина 2, ради кориштења  и  одржавања  водоводних  и  
других  комуналних  инсталација  изграђених  на том  дијелу  
земљишта.

 Горе наведени купац је упознат и сагласан да су преко 
предметних парцела положене водоводне инсталације јавног 
система водоснабдијевања Града Бијељина чије евентуално 
измјештање исти може тражити од А.Д. „Водовод и 
канализација“ Бијељина само на свој захтјев и о свом трошку.

 Горе наведени купац је упознат и сагласан да А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина има право приступа 
јавној водоводној мрежи која је положена на предметним 
парцелама без било каквог ограничења или условљавања.

 2. Стојановић (Јоце) Лазару  из  Бијељине  неизграђено  
градско  грађевинско  земљиште   означено  као  к.п.  број 
5175/3  у  нарави ул. Српске  добровољачке гарде (Војвођанских  
бригада - улица)  површине  83  м2,  уписана у  Посједовни  лист  
број 5529, к.о.  Бијељина 2  у  ком  је  Град  Бијељина  уписан  
као  посједник  са   дијелом 1/1. Предметна  парцела   одговара  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 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 36. сједници одржаној дана 23. јула 
2015. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И НАЧИНА ИЗДАВАЊА У 
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СУНЧАНИХ/

СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се услови и начин 
издавања у закуп земљишта и објеката у власништву Града 
Бијељина за постављање сунчаних/соларних електрана.

Члан 2.
 Издавање у закуп слободних простора (објеката и 
земљишта) за постављање сунчаних/соларних електрана, 
врши се након проведеног поступка Јавног позива, а 
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. 

 Јавни позив из става 1. овог члана, поред осталих 
елемената, мора садржати следеће:
 - означавање простора који се издаје у закуп,
 - површина простора који се издаје у закуп,
 -  временски период на који се закуп односи,
 - услови под којима се простор издаје у закуп,
 - почетна висина закупнине и почетни проценат 
од продаје електричне енергије,
 - документација потребна за учешће у јавном 
позиву.

 Јавни позив објављује Градоначелник Града 
Бијељина, у складу са законом и овом Одлуком.

 Критеријуми за избор најповољнијег понуђача 
су:
 - највећа понуђена мјесечна цијена закупнине 
по м2 + ПДВ (најмања почетна цијена закупнине по м2 
износи 0,22 фенинга) и
 - највећи понуђени проценат од продаје 
електричне енергије + ПДВ (најмањи понуђени проценат 
од продаје електричне енергије износи 2%).

 Омјер критеријума за вредновање приспјелих 
понуда по објављеном јавном позиву утврдиће се у односу 
60% за понуђену цијену закупнине и 40% за понуђени 
проценат од продаје електричне енергије.

 За провођење поступка јавног позива и 
одабира 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 

дијелу  грунтовних парцела   број 521, 522 и 523, к.о. Бијељина 
уписане  у  Исказ 1 - јавно  добро  к.о. Бијељина. Предметна  
катастарска  парцела  заједно  са  катастарском  парцелом  
означеном  као  к.п.  број 451/4   зв. Крушевља у  нарави њива 
1. класе површине 700 м2, к.о.  Бијељина 2, уписана  у  зк. ул.  
број 4590  као  својина Стојановић (Јоце ) Лазара, чини једну  
грађевинску  парцелу.

 Стојановић (Јоце) Лазар  из  Бијељине  је  сагласан  да  
се   изврши  забиљежба  терета - права  служности  пролаза  
(пјешице  и радним  машинама) преко  парцеле  означене као  
к.п.  број  5175/3, к.о. Бијељина 2  у  југоисточном  дијелу  парцеле  
уз  улицу, у  корист  к.п.  број 5175/1, к.о Бијељина 2, ради 
кориштења  и одржавања  водоводних  и  других  комуналних  
инсталација  изграђених  на  том  дијелу  земљишта.

 Горе наведени купац је упознат и сагласан да су преко 
предметних парцела положене водоводне инсталације јавног 
система водоснабдијевања Града Бијељина чије евентуално 
измјештање исти може тражити од А.Д. „Водовод и 
канализација“ Бијељина само на свој захтјев и о свом трошку.

 Горе наведени купац је упознат и сагласан да А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина има право приступа 
јавној водоводној мрежи која је положена на предметним 
парцелама без било каквог ограничења или условљавања.

Члан 2.
 Према  Налазу   ЈП  „Дирекција  за развој  и  изградњу  
града“ д.о.о. Бијељина  број:  И-291/15 од  25.05.2015. године  
тржишна  вриједност  непокретности - земљишта  је:

 1. Тржишна  вриједност  к.п.  број 5175/2, к.о.  
Бијељина 2  износи 28.00 КМ/м2,  што  за  површину  од 138  м2  
износи  3.864,00 КМ, који  износ треба  да  плати Стојановић 
(Лазара) Јоцо.

 2. Тржишна  вриједност  к.п.  број   5175/3, к.о.  
Бијељина 2  износи 28,00 КМ/м2,  што  за  површину  од 83 м2  
износи  2.324,00 КМ, који  износ треба  да  плати  Стојановић 
(Јоце) Лазар.

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, 
књижење  Уговора  у  јавној  евиденцији  непокретности  као  
и  трошкове  појединачног  излагања непокретности  које  су  
предмет  ове  Одлуке сносе солидарно Стојановић (Лазар) 
Јоцо и  Стојановић (Јоце) Лазар.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-74/15     
Б и ј е љ и н а,                    
Датум, 23. Јул 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Градоначелник на основу приједлога Комисије.

 Градоначелник једном годишње обавјештава 
Скупштину града о просторима који су издати у закуп по 
основу ове Одлуке.

Члан 3.
 Издавање у закуп слободних простора (објеката 
и земљишта) за постављање сунчаних/соларних електрана 
из члана 1. ове Одлуке дефинисаће се Уговором о закупу, 
сачињеним код нотара. Трошкове нотарске обраде уговора 
сноси власник сунчане/соларне електране.

 Уговором ће се регулисати међусобна права и обавезе 
када је ријеч о трошковима изградње, одржавања сунчане/
соларне електране, прикључка сунчане/соларне електране 
на електроенергетску мрежу и трошкова повезаних са 
прикупљањем документације за постављање и рад сунчане 
електране и друга питања. 

 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да са 
понуђачем који буде изабран као најповољнији закључи Уговор, 
а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједишту замјеника у Бијељини.

Члан 4.
 Уговор о закупу закључује се на временски период од 
15 година, а по истеку уговора, сунчане електране прелазе у 
влансиштво Града Бијељина.  

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању услова, начина уступања и висине 
накнаде за коришћење земљишта и објеката власништво 
Града Бијељина за постављање сунчаних/соларних електрана 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 19/13), осим 
чланова 1. и 5. наведене Одлуке.

 Поступци започети по одредбама Одлуке о 
утврђивању услова, начина уступања и висине накнаде за 
коришћење земљишта и објеката власништво града Бијељина 
за постављање сунчаних/соларних електрана (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:19/13) окончаће се по одредбама 
те Одлуке.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-76/15 
Бијељина,                       
Датум, 23. јул 2015. године                                            

 На основу 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 36. сједници одржаној дана 23. јула 2015. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА (2015 - 2018)

I
 Образује се Радно тијело  за праћење реализације 
Акционог плана за  борбу против корупције у локалној управи 
Града Бијељина (2015 - 2018) у сљедећем саставу:

 - Драган Вујић, координатор Радног тијела
 - Милорад Софренић, члан
 - Игор Остојић, члан
 - Миле Пејчић, члан
 - Милорад Деспотовић, члан
 - Биљана Деспотовић, члан
 - Нада Стјепановић,  члан
 - Ђорђо Вујановић, члан
 - Дејан Благојевић, члан
 - Славка Митровић, члан
 - Ведрана Суботић, члан
 - Ана Лучић, члан
 - Драган Јовановић, члан

II
 Радно тијело из тачке I овог рјешења координира 
активности укључених органа, организација и одговорних 
лица у имплементацији мјера и активности из Акционог 
плана за  борбу против корупције у локалној управи Града 
Бијељина (2015 - 2018) - (у даљем тексту: Акциони план), 
непосредно организује извршавање појединих послова, даје 
упутства и смјернице за реализацију појединих послова и 
задатака у имплементацији мјера и активности, прикупља 
потребне податке и информације, припрема, израђује и 
доставља извјештаје на разамтрање органима Града Бијељина 
и обавља друге послове који се односе на праћење, вредновање 
и извјештавање о реализацији, у складу са Акционим планом 
и дефинисаним индикаторима и роковима извршења.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-70/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. јул 2015. године

 На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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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 36. сједници одржаној дана 23. јула 2015. године 
донијела је 

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

МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1.  МОМЧИЛО КОПРИВИЦА из Бијељине 
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора 
Музеја Семберије Бијељина, због окончаног поступка јавне 
конкуренције. 
   2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-65/15          
Бијељина,                                                       
Датум, 23. Јул 2015. године

 На основу члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) члана 
18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 
30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13)  и члана 38. став 2. тачка аг) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 36. сједници 
одржаној дана  23. јула 2015. године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1.  За директора Музеја Семберије Бијељина именује 
се:

 - МОМЧИЛО КОПРИВИЦА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-66/15         
Бијељина,                         
Датум, 23. Јул 2015. године    

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  и члана 38. став 2. тачка 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 

Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 36. сједници одржаној дана  23. јула 2015. године 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

 ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

 1.  Разрјешавају се дужности вршиоца дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Воде“ 
Бијељина, због окончаног поступка јавне конкуренције:

 1) ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ
 2) САРА ПАЈИЋ
 3) ЈОВИЦА ПАНТИЋ 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-67/15               
Бијељина,                                 
Датум, 23. Јул 2015. године

 На основу члана 16. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  и члана 38. став 2. тачка 
аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 36. сједници одржаној дана  23. Јула 2015. Године, 
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

 1.  За чланове Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Воде“ Бијељина именују се:

 1) САРА ПАЈИЋ
 2) ЈОВИЦА ПАНТИЋ
 3) ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-68/15      
Бијељина,                          
Датум, 23. Јул 2015. године

 На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
и 109/12), члана 30. став 1. алинеја 31. Закона о локалној 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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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 36. сједници одржаној дана  23. Јула 2015. године 
донијела је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1.  Разрјешава се дужности вршиоца дужности 
члана Управног одбора Дома здравља Бијељина, због 
окончаног поступка јавне конкуренције:
 
 - ЉУБИША ШЕШЛИЈА, дипл. инж. пољопривреде
 
  2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-69/15     
Бијељина,                                   
Датум, 23. Јул 2015. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 31. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  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 36. сједници одржаној дана 23. Јула 2015. 
године донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ

ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 1.  ИВАН СТЕВИЋ из Бијељине разрјешава се 
дужности директора Аграрног фонда Града Бијељина, због 
истека мандата.
  2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-61/15  
Бијељина,                        
Датум, 23. Јул 2015. године

 На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
38. став 2. тачка аг) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина 

Града Бијељина на својој 36. сједници одржаној дана 23. Јула 
2015. године донијела је 

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

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  За вршиоца дужности директора Аграрног фонда 
Града Бијељина именује се:

 -   ИВАН СТЕВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-62/15    
Бијељина,                         
Датум, 23. Јул 2015. године

 На основу члана 9. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03)  и члана 38. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 36. 
сједници одржаној дана 23. Јула 2015. године донијела је 

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

ДИРЕКТОРА И ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор директора и члана Управног 
одбора Аграрног фонда Града Бијељина именују се : 

 1. ДРАГОРАД  ВАСИЋ
 2. РУЖИЦА СТАЈИЋ
 3. САМЕР ЕЛ ЦХЕКХ
 4. СЛАЂАНА ЛЕКИЋ
 5. ГАВРИЛО АНТОНИЋ

II
 Задатак Комисије за избор је да проведе поступак 
избора директора и члана Управног одбора Аграрног 
фонда Града Бијељина у складу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Законом о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12 ).

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-64/15    
Бијељина,                                                                    
Датум, 23. Јул 2015. године     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада.

 VIII ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 - висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема,  
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Аграрни фонд,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима.

 IX СУКОБ ИНТЕРЕСА

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

 X ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ДИРЕКТОРА: 

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

 1.увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци), 
 2.извод из матичне књиге рођених,  
 3. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке VI алинеја 3. и 4. 
Конкурса,
 4. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
непостојању сукоба интереса (тачка IX Конкурса),
 5.доказ о радном искуству у струци, односно 
траженом степену образовања, 
 6.биографију о кретању у служби,
 7.ако посједује, друге доказе којима доказује 
резултате рада на ранијим пословима и посједовање 
организационих способности.

 XI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА: 

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

 1.увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци), 
 2.извод из матичне књиге рођених,  
 3.диплому о завршеној високој стручној спреми, 
 4. својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке VI алинеја 3. и 4., 
Конкурса,
 5. својеручно потписану и овјерену изјаву о 

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
члана 12. и 16. Аграрног фонда Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 19/13 и 23/13) Скупштина 
Града Бијељина  р а с п и с у ј е 

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

 I      ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 II    ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ 
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 III   ОПИС ПОСЛОВА

 Директор заступа и представља установу и 
одговоран је за законитост њеног рада.

 IV   МАНДАТ    

 Директор се именује на период од 4 (четири) године.
 Члан Управног одбора се именује до истека мандата 
раније именованих чланова Управног одбора Аграрног 
фонда Града Бијељина.

 V  СТАТУС

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

 VI   ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

 - да су држављани БиХ – Републике Српске,
 - да су старији од 18 година,
 - да нису отпуштени из државне службе као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти  у  БиХ  
или  ентитета, три године прије објављивања  конкурса,
 - да не служе казну, изречену од  стране 
Међународног суда за бившу Југославију  и   да нису под 
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
пријаве пред  Судом (члан  IX 1. Устава БиХ),
 - да кандидат није осуђиван за кривична дјела која 
га чине неподобним за вршење дужности.

 VII    ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
ДИРЕКТОРА:

 - висока стручна спрема- (VII степен), 
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави Аграрни фонд,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
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непостојању сукоба интереса (тачка IX Конкурса),
 6.доказ о радном искуству у струци, односно 
траженом степену образовања, 
 7.биографију о кретању у служби,
 8.ако посједује, друге доказе којима доказује резултате 
рада на ранијим пословима и посједовање организационих 
способности.

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

 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија 
за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени, на адресу коју су навели у 
пријави.

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

 XII  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања.
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.
 О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено 
обавијештени.

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

 XIII    ОБЈАВА КОНКУРСА

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-63/15                   
Б и ј е љ и н а,             
Датум, 23. Јул 2015. године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04 и 
42/05, 118/05  и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 

број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 03/15) Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ТВЈ-03/15 

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РАДОВА   под 
шифром: ТВЈ-03/15 

II
 За потребе Територијалне ватрогасне јединице , 
вршиће се јавна набавка следећих радова  :

 Реконструкција  и одржавање ватрогасних објеката 
                                                                     

III
 Предвиђени максимални бруто износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.000,00 КМ  
 Средства  се обезбјеђују из буџета за 2015. годину  
са буџетске ставке “Средства  за инвестиције  , одржавање  
и реконструкцију  објеката у власништву  општине “ 
економски код 511200 ; потрошачка јединица 0005125 . 

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

V
 Предвиђени рок за  реализацију  је петнаест 
календарских дана  од дана увођења у посао  а најкасније  до 
31.12.2015. године .

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-86/15 
Бијељина 
Датум: 13.07.2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

  

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’,03/15), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  СЗП-н-06-п2/14

 
I

 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 02.07.2015.године, а која се односи на 
набавку радова: “ Увођење система гријања и хлађења у 
објекту градске управе  Града Бијељина – зграда Одјељења 
за просторно уређење  ‘’, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Eneco ekološki sistemi“ Бијељина
 2. ДОО „Енерготехника“ Добој

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

 1 . ДОО“ Eneco ekološki sistemi“Бијељина 67.847,13 КМ
 2. ДОО“ Енерготехника“ Добој        104.232,21 КМ

 и оцијењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО“ Eneco ekološki sistemi“Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 67.847,13 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404- 83 /15 од 
15.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

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

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

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

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-83/15 
Бијељина 
Датум: 20.07.2015. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’,03/15,Градоначелник  д о н о с и : 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ПП-Н-01/15 
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, 
којa је објављено у Сл.гласнику број: 53/15од 06.07.2015.
године и Порталу јавних набавки дана 26.06.2015.године а 
која се односи на набавку радова: “Израда и постављање 
пластеника’’, понуду су доставили следећи понуђачи:

 1. Д.О.О.“ ITC “ Зеница 
 2. Д.О.О.“ БРАЗДА “ Бијељина  

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте нису испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 - Понуђач Д.О.О.“ITC“ Зеница није попунио 
Образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који 
су дефинасани, односно за све ставке које су садржане 
у образцу. Понуђена је само крајња укупна вриједност 
без појединачно исказаних ставки. Тачком 18. образца за 
цијену понуде из анекса тендерске документације у ставу 
2. прописано је „ У случју да понуђач пропусти да попуни 
образац  у складу са постављеним захтјевима за све ставке 
које су наведене , његова понуда ће бити одбачена „
 - Понуђач Д.О.О.“БРАЗДА“ Бијељина није чврсто 
увезао понуду, нити су листови понуде нумерисани како 
је прописано Тендерском документацијом. Тачком 15. 
Тендерске документације прописан је начин достављања 
понуде, тј. да понуда мора бити чврсто увезана на начин да 
се онемогући накнадно вађење или уметање листова . 
  
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива .

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-82/15 од 
23.07.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 
странкама у поступку.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:02-404-82/15 
Бијељина 
Датум: 24.07.2015. године 

 Административно тијело, у поступку разматрања 
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за 
општу управу, за измјенe у  административном поступку 
“Редовни упис у МКР”, број: 02-057-3/15 од 27. 05. 2015. 
године, на основу члана 11. Правилника о раду регистра 
административних поступака општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/11), 
након прибављеног Мишљења Техничког тијела,  дана 18. 
јуна 2015. године, доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном 
поступку Града Бијељина под називом “Редовни упис 
у МКР” који је  заведен у Регистру административних 
поступака под шифром: Б8_1, ради усклађивања са законом 
у погледу обима и форме докумената који се прилажу уз 
захтјев за упис.

II
 На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена 
података  административног поступка у Регистру 
административних поступака Града Бијељина као 
и у електронском регистру на званичној интернет 
презентацији Града. 
 Измијењени образац захтјева (О 02/8 4.2.5) за овај 
административни поступак биће доступан јавности путем 
шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.

III
 Образац са подацима о измјенама у 
административном поступку из тачке I ове Одлуке је у 
прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан спис је у 
прилогу.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Административно тијело

Број:02-057-3/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 18. јун 2015. године

 Административно тијело, у поступку разматрања 
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за 
општу управу, за измјенe у  административном поступку 
“Редовни упис у МКВ”, број: 02-057-4/15 од 27. 05. 2015. 
године, на основу члана 11. Правилника о раду регистра 
административних поступака општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/11), након 
прибављеног Мишљења Техничког тијела,  дана 18. јуна 
2015. године, доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном 
поступку Града Бијељина под називом “Редовни упис 
у МКВ” који је  заведен у Регистру административних 
поступака под шифром: Б8_2, ради усклађивања са законом 
у погледу обима и форме докумената који се прилажу уз 
захтјев за упис.

II
 На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена 
података административног поступка у Регистру 
административних поступака Града Бијељина као и у 
електронском регистру на званичној интернет презентацији 
Града. 
 Измијењени образац захтјева (О 02/8 4.2.6) за овај 
административни поступак биће доступан јавности путем 
шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.

III
 Образац са подацима о измјенама у 
административном поступку из тачке I ове Одлуке је у 
прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан спис је у 
прилогу.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Административно тијело

Број:02-057-4/15
Б и ј е љ и н а,  
Датум, 18. јун 2015. године

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.
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управу, за измјенe у  административном поступку “Упис 
у матичне књиге рођених, вјеначних и умрлих на основу 
исправе иностраног органа”, број: 02-057-6/15 од 27. 05. 2015. 
године, на основу члана 11. Правилника о раду регистра 
административних поступака општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног 
Мишљења Техничког тијела,  дана 18. јуна 2015. године, доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ

ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном 
поступку Града Бијељина под називом “Упис у матичне књиге 
рођених, вјеначних и умрлих на основу исправе иностраног 
органа” који је  заведен у Регистру административних 
поступака под шифром: Б8_13, ради усклађивања са законом у 
погледу обима и форме докумената који се прилажу уз захтјев 
за упис те рока за рјешавање потпуног предмета.

II
 На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена 
података административног поступка у Регистру 
административних поступака Града Бијељина као и у 
електронском регистру на званичној интернет презентацији 
Града. 
 Измијењени обрасци захтјева (О 02/8 4.2.23, О 02/8 
4.2.24 и О 02/8 4.2.26 ) за овај административни поступак биће 
доступни јавности путем шалтер-сале и званичне интернет 
презентације Града.

III
 Образац са подацима о измјенама у административном 
поступку из тачке I ове Одлуке је у прилогу и чини њен 
саставни дио, а комплетан спис је у прилогу.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Административно тијело

Број:02-057-6/15
Б и ј е љ и н а,
Датум, 18. јун 2015. године
    

 Административно тијело, у поступку разматрања 
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за општу 
управу, за измјенe у  административном поступку “Редовни 
упис у МКУ”, број: 02-057-5/15 од 27. 05. 2015. године, на основу 
члана 11. Правилника о раду регистра административних 
поступака општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 01/11), након прибављеног Мишљења 
Техничког тијела,  дана 18. јуна 2015. године, доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ

ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
 ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном 
поступку Града Бијељина под називом “Редовни упис у МКУ” 
који је  заведен у Регистру административних поступака под 
шифром: Б8_3, ради усклађивања са законом у погледу обима 
и форме докумената који се прилажу уз захтјев за упис.

II
 На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена 
података административног поступка у Регистру 
административних поступака Града Бијељина као и у 
електронском регистру на званичној интернет презентацији 
Града. 
 Измијењени образац захтјева (О 02/8 4.2.9) за овај 
административни поступак биће доступан јавности путем 
шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.

III
 Образац са подацима о измјенама у административном 
поступку из тачке I ове Одлуке је у прилогу и чини њен 
саставни дио, а комплетан спис је у прилогу.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 Административно тијело

Број:02-057-5/15 
Б и ј е љ и н а,
Датум, 18. јун 2015. године

 Административно тијело, у поступку разматрања 
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за општу 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА ПО ПРИЈЕДЛОГУ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 
ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ У ЗАТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ПРОМЈЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ У ЗАТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО

- ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ У ЗАТВОРЕНО 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО 
ПОЗОРИШТЕ „СЦЕНА“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА И МХ „ЕРС“ МП А.Д. ТРЕБИЊЕ ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-
БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СТОЈАНОВИЋ (ЛАЗАРА) 
ЈОЦИ И СТОЈАНОВИЋ (ЈОЦЕ) ЛАЗАРУ РАДИ ОБЛИКОВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И НАЧИНА ИЗДАВАЊА 
У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СУНЧАНИХ/СОЛАРНИХ 
ЕЛЕКТРАНА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
(2015-2018)

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СЕМБЕРИЈЕ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ДИРЕКТОРА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ 
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА 
ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА И 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЗП-н-06-п2/14

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ПП-Н-01/15

АКТА АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ПОД НАЗИВОМ 
„РЕДОВНИ УПИС У МКР“ КОЈИ ЈЕ ЗАВЕДЕН У РЕГИСТРУ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ПОД ШИФРОМ Б8_1

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ПОД НАЗИВОМ 
„РЕДОВНИ УПИС У МКР“ КОЈИ ЈЕ ЗАВЕДЕН У РЕГИСТРУ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ПОД ШИФРОМ Б8_2

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ПОД НАЗИВОМ 
„РЕДОВНИ УПИС У МКР“ КОЈИ ЈЕ ЗАВЕДЕН У РЕГИСТРУ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ПОД ШИФРОМ Б8_3

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПОСТУПКУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ПОД НАЗИВОМ 
„УПИС У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ВЈЕНЧАНИХ И 
УМРЛИХ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА 
КОЈИ ЈЕ ЗАВЕДЕН У РЕГИСТРУ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
ПОСТУПАКА ПОД ШИРОМ Б8_13
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