
Службени гласник
Града Бијељина

Година L 24. март 2014. године  БРОЈ 05 / 2014

 На основу члана 30. алинеја друга а у вези са чланом 
98. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
9. Закона о Граду Бијељина (“Службени галсник Републике 
Српске”, бр. 70/12) и члана 38. став 2. тачка аж) у вези са 
чланом  88. став 3. Статута Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, бр. 8/13 и 27/13), Скупштина Града 
Бијељина на 19. сједници одржаној дана 20. Марта 2014. 
донијела је 

О Д Л У К У 
О ОБЛИЦИМА НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА

У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

 I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Ради обезбјеђивања учешћа грађана у остваривању 
локалне самоуправе, јавности и отворености рада органа 
Града Бијељина, обезбјеђивања односа и сарадње органа 
Града и грађана, овом одлуком уређују се облици непосредног 
учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе у Граду 
Бијељина, механизми и поступак за њихово спровођење, 
начини информисања, планирање учешћа грађана и 
друга питања од значаја за подстицање учешћа грађана у 
одлучивању на локалном нивоу. 

Члан 2.
 (1) Органи Града обезбјеђују да грађани буду 
благовремено информисани о свим питањима из 
надлежности органа Града која су од значаја за њихов живот 
и рад.
 (2) Грађани имају право да добију све потребне 
информације ради укључивања односно претходног 
изјашњавања у припреми планова, програма развоја 
и инвестиционе политике, изјашњавања о прописима 
односно актима којима се утврђују права и обавезе локалног 
становништва као и о свим другим питањима која су од 
интереса за остваривање њихових права или извршавање 
обавеза, у складу са законом, Статутом Града (у даљем 
тексту: Статут), овом одлуком и другим актима органа 
Града.

Члан 3. 
 (1) Органи Града обезбјеђују укључивање и 
постицање грађана у процес одлучивања, примјеном 
облика и механизама који су уређени законом, Статутом 
и овом одлуком, у зависности од конкретних околности и 
финансијских средстава.

 (2) Иницијативе, приједлози и мишљења грађана  
обавезују органе Града да их размотре и дају разумне 
разлоге, у случају неприхватања.
 (3) Органи Града, прије или приликом доношења 
одлуке или другог акта, повратно информишу подносиоце и 
грађане о заузетим ставовима по поднијетим иницијативама, 
приједлозима и мишљењима.

Члан 4.
 Изрази  употребљени у овој одлуци за означавање 
женског и мушког рода подразумиjeвају оба пола.

 II - ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 

 1. Уводне одредбе

Члан 5. 
 (1) Облици учешћа грађана у остваривању локалне 
самоуправе у Граду Бијељина (у даљем тексту: Град) су: 
 а) референдум, 
 б) грађанска иницијатива,
 в) збор грађана, 
 г) мјесна заједница, 
 д) јавна расправа, 
 ђ) панели грађана, 
 е) „сати грађана“ у Скупштини Града,
 ж) форум одговорности изабраних званичника и
 з) други облици учешћа који нису законом 
забрањени и на начин утврђен посебним прописима и 
одлукама органа Града. 
 (2) Грађани учествују у локалној самоуправи путем 
информисања, консултовања, укључивања и одлучивања  о 
питањима из надлежности органа Града.

Члан 6.
 Грађани, непосредно учествујући у локалној 
самоуправи, одлучују о: 
 а) изградњи комуналних објеката, начину 
обезбјеђивања финансијских средстава за изградњу тих 
објеката и о начину коришћења и управљања тим објектима, 
 б) покретању иницијативе за доношење и измјену 
прописа и општих аката из надлежности Града, 
 в) упућивању препорука и приговора на рад органа 
Града, 
 г) покретању иницијативе за издвајање и припајање 
насељених мјеста из састава Града, 
 д) о специфичним питањима заштите животне 
средине, у складу са законом,
 ђ) о другим питањима, у складу са законом, 
Статутом Града Бијељина (у даљем тексту: Статут), овом 
одлуком  и другим актима органа Града.
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 з) покретању иницијативе за побољшање услова у 
области здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге 
о дјеци и омладини,
 и) покретању иницијативе за побољшање услова у 
области културе, образовања, спорта и физичке културе,
 ј) покретању иницијативе за побољшање услова 
у области развоја привреде, туризма, угоститељства, 
занатства, трговине, приватног предузетништва и 
пољопривреде,
 к) покретању иницијативе за побољшање услова 
у области заштите природних добара, животне средине и 
заштите грађана и материјалних добара од елементарних 
непогода и других већих непогода и
 л) покретању иницијативе  у другим областима 
друштвеног живота које су од непосредног и заједничог 
интереса за грађане одређеног подручја Града.

Члан 11.
 Осим питања из члана 10. ове одлуке, грађани на 
збору грађана:
 а) разматрају годишње извјештаје о раду Савјета,
 б) разматрају посебна питања и акта која им 
на разматрање упути Скупштина Града, на која упућују 
примједбе, приједлоге и сугестије,
 в) разматрају нацрте статута Града, нацрте 
одлука о буџету, плану развоја, просторном плану, нацрту 
урбанистичког плана и регулационих планова, као и о другим 
актима које им Скупштина Града упути на јавну расправу, на 
које упућују примједбе, приједлоге и сугестије и
 г) предлажу једногодишње планове изградње 
објеката комуналне инфраструктуре за подручје за које је 
збор сазван.

Члан 12.
 (1) Збор грађана може сазвати Градоначелник, 
предсједник Скупштине Града, предсједник Савјета и 
сваки одборник који има пребивалиште на подручју мјесне 
заједнице за коју се сазива збор грађана. 
 (2) Предсједник Савјета дужан је да сазове збор 
грађана на писани захтјев најмање 50 бирача који имају 
пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се 
тражи сазивање збора, у року од 15 дана од дана подношења 
захтјева.
 (3) Ако предсједник Савјета не сазове збор грађана 
у року из става 2. овог члана, збор грађана ће сазвати 
предсједник Скупштине Града или Градоначелник у року од 
30 дана.

Члан 13.
 (1) Збор грађана сазива се за подручје насељеног 
мјеста или за дио насељеног мјеста, за подручје мјесне 
заједнице или за дио мјесне заједнице.
 (2) Изузетно, збор грађана може се сазвати  за 
двије или више мјесних заједница, уколико је то од њиховог 
заједничког интереса.

Члан 14.
 (1) Збор грађана одржава се према потреби.
 (2) Збор грађана сазива се најмање седам дана прије 
дана одржавања.
 (3) Изузетно од става 2. овог члана, због значаја 
разматрања појединих питања на збору грађана, рок за 
сазивање збора може бити и краћи. 
 (4) У позиву морају бити наведена питања о којима 

 2. Референдум

Члан 7.
 (1) Референдум у Граду може се расписати ради 
претходног изјашњавања грађана о питањима из надлежности 
Скупштине Града утврђених законом и Статутом.
 (2) Референдум у Граду или дијелу подручја Града 
спроводи се на начин и по поступку који је утврђен законом 
и Статутом. 

 3. Грађанска иницијатива

Члан 8.
 (1) Грађанском иницијативом, у складу са законом, 
грађани иницирају, односно предлажу доношење општих 
аката из надлежности Града, расписивање  референдума о 
одређеном питању и подносе друге приједлоге и иницијативе, 
у складу са законом и Статутом. 
 (2) Грађанска иницијатива, поднијета у складу са 
законом и Статутом, поставља се на интернет презентацију 
Града, ради упознавања јавности.

 4. Збор грађана

Члан 9.
 (1) Збор грађана расправља и даје приједлоге о 
питањима из надлежности органа Града.  
 (2) Грађани могу на збору грађана расправљати о 
свим питањима из дјелокруга самосталних послова Града, 
иницирати и предлагати начине рјешавања одређених 
питања и доношење аката из дјелокруга Скупштине Града и 
Градоначелника.

Члан 10.
 Грађани на збору грађана непосредно учествују у:
 а) избору чланова Савјета мјесне заједнице (у даљем 
тексту: Савјет) и о њиховом разрјешењу, у складу са Изборним 
законом Републике Српске и Упутством о организовању и 
спровођењу избора за чланове савјета мјесних заједница и 
Статутом Града Бијељина,
 б) разматрању иницијативе за оснивање мјесне 
заједнице, промјену њеног подручја или назива,
 в) подношењу иницијативе за расписивање 
референдума за подручје насељеног мјеста или за дио 
насељеног мјеста, за подручје мјесне заједнице или за дио 
мјесне заједнице, о питањима из надлежности Скупштине 
Града, а која се односе на посебне потребе и интересе грађана 
тог подручја,
 г) покретању иницијативе за измјене и допуне 
Статута,
 д) покретању иницијативе за доношење и измјену 
прописа и општих аката из надлежности органа Града,
 ђ) упућивању јавних критика и приговора на рад 
органа Града,
 е) подношењу приједлога и утврђивању приоритета 
за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне 
инфраструктуре (улице, тргови, локални путеви, сеоски 
и други некатегорисани путеви, јавна расвјета, водоводна 
мрежа, канализациона мрежа, електро-мрежа, зеленило, 
гробља и др.),
 ж) предлагању начина обезбјеђења финансијских 
средстава за изградњу и одржавање објеката из тачке е) овог 
члана личним учешћем грађана, као и о начину коришћења 
тих објеката,
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ће се расправљати, мјесто и вријеме одржавања, подручје за 
које се збор грађана сазива, као и име и презиме и функцију 
лица овлашћеног за сазивање збора грађана. 
 (5) Овлашћено лице за сазивање збора грађана 
обавјешава Градску управу о одржавању збора грађана. 
 (6) Градска управа путем организационе јединице 
која је надлежна за послове мјесних заједница дужна 
је да пружи потребну помоћ у сазивању и припремању 
одржавања збора грађана. 
 (7) Збором грађана предсједава овлашћено лице 
за сазивање збора грађана или друго лице по његовом 
овлашћењу.
 (8) Ако збор грађана сазива више одборника 
Скупштине Града, они су дужни да Градској управи доставе 
списак одборника са њиховим именима и презименима и 
својеручним потписом, као и име и презиме одборника који 
ће сазвати и водити збор грађана. 

Члан 15.
 Збору грађана, на позив Савјета или лица које 
сазива збор, могу присуствовати и учествовати у раду 
одборници Скупштине Града и службеници Градске 
управе.

Члан 16.
 О одржавању збора грађани се обавјештавају 
обавезним истицањем позива о сазивању збора на 
огласној табли Градске управе и огласној табли мјесне 
заједнице, као и путем званичне  интернет презентације 
Града, посредством средстава јавног информисања или 
на други уобичајени начин, у зависности од величине 
подручја за које се збор сазива и доступности грађана 
који се позивају на збор. 

Члан 17.
 (1) Збор грађана разматра приједлоге и заузима 
ставове према тим приједлозима ако збору присуствује 
најмање 5% бирача са подручја за које је збор сазван.
 (2) Изузетно од става 1. овог члана, ако се сазива 
збор грађана за подручје мјесне заједнице, збору грађана 
мора присуствовати најмање онолико бирача колико 
је предвиђено за избор чланова Савјета, у складу са 
Статутом.
 (3) Кворум за одржавање збора грађана утврђују 
представници Градске управе прије почетка збора. 

Члан 18.
 (1) Право одлучивања на збору грађана имају 
грађани чије је пребивалиште на подручју за које је збор 
сазван. 
 (2) Грађани који немају пребивалиште на подручју 
за које је збор сазван, а власници су непокретности на 
том подручју, имају право учешћа на збору грађана без 
права одлучивања.
 (3) Право учешћа на збору грађана, грађани 
из става 2. овог члана, у случају сумње, доказују 
увјерењем надлежних органа који воде евиденције о 
непокретностима. 

Члан 19.
 (1) Предсједавајући збора руководи његовим 
радом и обезбјеђује  одржавање реда на збору грађана.
 (2) Констатацијом да је збору присутан потребан 
број грађана, предсједавајући отвара збор грађана и 

упознаје присутне са предложеним дневним редом. 
 (3) Уколико за предложене тачке дневног реда 
постоје материјали или природа питања о којима грађани 
треба да се изјашњавају захтијева сачињавање посебног 
материјала, лице које је сазвало због грађана дужно је да 
такав материјал презентује и да га на други начин учини 
доступним грађанима.

Члан 20.
 (1) Разматрање тачке дневног реда почиње тако 
што предсједавајући збора износи кратко образложење 
приједлога, односно захтјева. 
 (2) Након образложења приједлога, односно 
захтјева, предсједавајући отвара расправу у којој грађани 
могу да изнесу своје примједбе и приједлоге и да затраже 
додатна објашњења. 
 (3) По окончању расправе одлучује се о садржини 
приједлога, односно захтјева. 

Члан 21.
 (1) Грађани који учествују у раду збора не могу 
узети ријеч прије него што им ријеч да предсједавајући 
збора.
 (2) Грађани могу дискутовати само о питањима 
која су на дневном реду збора грађана.

Члан 22.
 (1) За вријеме дискусије грађана није дозвољено 
ометање или друго понашање које нарушава ред на збору, 
као и употребљавање увредљивих израза којима се не 
поштује достојанство грађана.
 (2) За повреду реда на збору грађана, 
предсједавајући збора може грађанину изрећи опомену, 
одузети му ријеч или га удаљити са збора грађана.

Члан 23.
 (1) Одлуке на збору грађана доносе се већином 
гласова присутних грађана са правом одлучивања. 
 (2) Гласа се јавно, дизањем руке. 

Члан 24.
 (1) O току збора грађана представник Градске 
управе води  записник. 
 (2) У записник се уноси број и датум, име и 
презиме предсједавајућег, вријеме почетка и завршетка 
рада збора, број присутних грађана на основу попуњених 
евидентних листова грађана присутних на збору, дневни 
ред збора, резултати гласања и одлуке донесене на збору 
грађана по тачкама дневног реда.
 (3) Записник потписују предсједавајући, два 
овјеривача записника од присутних грађана који се 
именују на почетку збора и представник Градске управе.
 (4) Записник се чува у архиви Градске управе.

Члан 25.
 (1) Одлуке донесене на збору грађана достављају 
се органима Града, јавним предузећима и установама и 
другим органима и организацијама.
 (2) Надлежни органи и организације из става 
1. овог члана дужни су да у року од 60 дана од дана 
одржавања збора грађана размотре одлуке, приједлоге, 
иницијативе и захтјеве збора, заузму став према њима, 
односно донесу одговарајућу одлуку или мјеру и о томе 
посредством Савјета обавијесте грађане. 
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Члан 32.
 Нацрти аката и други материјали који се упућују на 
јавну расправу објављују се у облику посебне публикације 
или у локалним средствима јавног информисања.

Члан 33.
 (1) Јавној расправи обавено присуствују 
представници органа Града, јавних предузећа и јавних 
установа надлежних за припремање акта, као и друга 
стручна лица која могу допринијети квалитету расправе.
 (2) Орган који спроводи јавну расправу дужан је да 
на погодан начин презентује и појасни грађанима и стручној 
јавности садржај акта о којем се спроводи јавна расправа.

Члан 34.
 (1) Јавна расправа организује се, по правилу, у 
скупштинској сали или у другом јавном простору који је 
погодан за одржавање расправе.
 (2) Јавна расправа се може организовати у мјесној 
заједници, а може се организовати истовремено за више 
мјесних заједница.
 (3) Јавна расправа се може организовати и на збору 
грађана, у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 35.
 (1) Грађани могу своје примједбе, мишљења, 
приједлоге и сугестије дати у писаној форми у периоду од 
објављивања до завршетка јавне расправе, органу који 
спроводи јавну расправу.
 (2) Грађани могу своје примједбе, мишљења, 
приједлоге и сугестије дати у писаној форми у року од три 
дана од дана завршетка јавне расправе.

Члан 36.
 (1) Орган који спроводи јавну расправу подноси 
извјештај о спроведеној јавној расправи Скупштини Града, 
а доставља га истовремено и овлашћеном предлагачу акта.
 (2) Извјештај садржи резултате јавне расправе и 
садржај примједаба, мишљења, приједлога и сугестија датих 
на јавној расправи, те разлоге прихватања или одбијања 
примједаба и приједлога, те разлике приједлога у односу 
на нацрт општег или другог акта који је упућен на јавну 
расправу.
 (3) Скупштина Града прије одлучивања о приједлогу 
акта разматра извјештај о спроведеној јавној расправи и 
образложење овлашћеног предлагача акта о разлозима 
због којих није прихватио поједине примједбе, мишљења, 
приједлоге и сугестије из јавне расправе.

 6.1. Стручна јавна расправа

Члан 37.
 (1) Ради прибављања мишљења и оцјене стручне 
јавности о предложеном плану, пројекту или акту, може се 
организовати стручна јавна расправа, на коју се позивају 
релевантни стручњаци и представници струковних и 
научних организација за поједине области.
 (2) Стручна јавна расправа организује се 
посредством округлих столова, стручних скупова, давањем 
приједлога, примједаба, сугестија и мишљења у писаној 
форми.
 (3) Стручну јавну расправу организује и спроводи 
орган задужен за спровођење јавне расправе.

 5. Мјесна заједница

Члан 26.
 Мјесна заједница као облик непосредног учешћа 
грађана у локалној самоуправи формира се за подручје 
на којем постоји интерес грађана, а које представља 
територијалну и функционалну цјелину на којем постоји 
међусобна повезаност грађана и могућност остваривања 
заједничких потреба и интереса. 

Члан 27.
 Оснивање, организација, послови мјесне 
заједнице, поступак избора органа, начин финансирања, 
као и друга питања од значаја за рад мјесних заједница 
уређују се посебном одлуком, у складу са законом и 
Статутом.
 
 6. Јавна расправа

Члан 28.
 (1) Јавне расправе се организују ради давања 
информација и прикупљања информација, ставова 
и мишљења грађана о нацрту општег акта и другог 
документа од ширег интереса који су утврђени законом 
и Статутом као и о другим питањима за која надлежни 
орган одлучи да се проведе јавна расправа.
 (2) Јавна расправа се обавезно спроводи у 
случајевима утврђеним законом и Статутом.

Члан 29.
 (1) Јавне расправе се организују на начин како је 
то одређено посебним прописима из појединих области 
рада органа Града.
 (2) Када посебним прописом није уређен начин 
спровођења јавне расправе, јавна расправа се проводи на 
начин уређен Статутом, овом одлуком и  актима органа 
овлашћеног за организовање јавне расправе.

Члан 30.
 (1) Нацрт акта упућује се на јавну расправу, када 
је то законом, Статутом  или другим прописима одређено 
или када Скупштина Града, након разматрања акта, 
одлучи да се спроведе јавна расправа.
 (2) Скупштина доноси закључак о упућивању 
нацрта акта на јавну расправу и задужује овлашћеног 
предлагача  за организовање јавне расправе.
 (3) Јавна расправа, по правилу, траје 30 дана.

Члан 31.
 Када се организује јавна расправа о нацртима 
општих аката, Градоначелник, односно радно тијело 
овлашћено за организовање јавне расправе дужно је да:
 а) благовремено обавијести јавност о мјесту и 
времену одржавања јавне расправе,
 б) брине о томе да се материјал који је предмет 
јавне расправе учини доступним јавности,
 в) осигура прикупљање примједаба, мишљења, 
приједлога и сугестија изнесених на јавној расправи,
 г) прати јавну расправу и анализира примједбе, 
мишљења, приједлоге и сугестије изнесене током јавне 
расправе и
 д) припреми извјештај о резултатима јавне 
расправе.



Број 05 - Страна 5Службени гласник Града Бијељина24. март 2014.

Члан 43.
 (1) О одржавању “сати грађана” Стручна служба 
Скупштине Града обезбјеђује вођење записника.
 (2) Предсједник Скупштине Града информацијом о 
одржаним “сатима грађана” обавјештава Скупштину Града, 
а посебно о поднијетим иницијативама, приједлозима и 
мишљењима грађана и датим одговорима на постављена 
питања.
 (3) Информација из става 2. овог члана поставља се 
на званичну интернет страницу Града.

 9. Форум одговорности изабраних званичника 

Члан 44.
 (1) Форумом одговорности изабраних званичника 
Града (у даљем тексту: “форум одговорности”) је облик 
учешћа грађана у локалној самоуправи односно јавни 
састанак путем кога се грађанима омогућава да непосредно 
буду обавијештени о реализованим активностима органа 
Града, о плановима и програмима рада за наредни период , 
о улози и активностима функцинера Града као и да поставе 
питања из дјелокруга рада функционера Града и непосредно 
добију одговор.
 (2) “Форум одговорности” се организује најмање два 
пута годишње, од којих се први организује у првом кварталу 
године ради представљања извјештаја  о раду органа Града 
за претходну годину и плановима и програмима рада за 
текућу годину. 

Члан 45.
 (1) Одлуку о организовању “форума одговорности” 
доноси Градоначелник и/или предсједник Скупштине Града, 
у зависности од теме због које се организује форум. 
 (2) О организовању “форума одговорности” јавност 
се обавјештава путем средстава јавног информисања, 
званичне интернет странице Града, посебним штампаним 
материјалима и  на други одговарајући начин.
 (3) “Форум одговорности” припрема и организује 
организациона јединица Градске управе надлежна за односе 
са јавношћу, у прикладном јавном простору и у присуству 
медија.

Члан 46.
 (1) На “форуму одговорности” грађани могу 
постављати питања у писаном облику, на која Градоначелник 
и/или предсједник Скупштине Града дају одговоре.
 (2) Питања постављена на “форуму одговорности” 
као и дати одговори постављају се на званичну интернет 
презентацију Града.

 10. Други облици учешћа грађана

 10.1.  Јавни састанци

Члан 47.
 (1) Јавни састанак , као облик учешћа  грађана, 
организују представници органа Града са грађанима ради 
обавјештавања грађана, прикупљања њихових ставова и 
мишљења или одређених интересних група о питањима која 
дефинише организатор јавног састанка.
 (2) Јавни састанак се организује и ради рјешавања 
одређеног актуелног питања у заједници које је из дјелокруга 
рада органа Града.
 (3) Јавни састанци се одржавају по указаној потреби.

 7. Панели грађана

Члан 38.
 Панели грађана су облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању локалне самоуправе у коме се 
органи Града, прије доношења одлуке о одређеном питању, 
консултују са изабраном групом становника (узорак 
популације) која представља интересе одређене категорије 
становника.

Члан 39.
 (1) Органи Града посредством панела грађана 
обављају консултације организовањем састанака, анкета, 
интервјуа, истраживања или радионица. 
 (2) Организацију панела грађана обезбјеђује 
организациона јединица Градске управе, на захтјев 
Скупштине Града, односно Градоначелника.
 (3) Резултати панела, у виду извјештаја, достављају 
се органима Града. 

 8. “Сати грађана” у Скупштини Града

Члан 40.
 (1) “Сати грађана” у Скупштини Града (у даљем 
тексту: “сати грађана”) је облик учешћа грађана у локалној 
самоуправи путем кога се грађанима омогућава да унапријед 
поднесу иницијативе, да дају мишљење или поставе питање 
из одређене дјелатности за коју је надлежна Скупштина 
Града, укључујући и дјелатности јавних предузећа и јавних 
установа чији је Град оснивач.
 (2) Представници грађана и њихових удружења 
могу присуствовати сједницама Скупштине Града, у складу 
са Пословником и одлукама Скупштине Града.
 

Члан 41.
 (1) “Сати грађана” организују се најмање четири 
пута (квартално) у једној години, у сали Скупштине Града, 
према распореду који утврђује предсједник Скупштине 
Града.
 (2) Приликом организовања “сати гарађана” јавним 
позивом за одређено подручје, имајући у виду просторни, 
привредни и други интерес, позивају се грађани да у 
писаном облику  поднесу своје иницијативе, дају приједлоге, 
мишљења или поставе питања која су у надлежности 
Скупштине Града, најмање 30 дана прије датума одржавања.
 (3) Јавним позивом из става 2. овог члана грађани се 
обавјештавају о датуму и мјесту одржавања “сати грађана”.
 (4) Иницијативе, приједлози, мишљења или питања 
која грађана доставе, у смислу става 2. овог члана, достављају 
се Градоначелнику, надлежним организационим јединицама 
Градске управе и јавним предузећима и установама на 
изјашњење.

Члан 42.
 (1) “Сатима грађана” присуствују грађани са 
одређног подручја Града, а предсједава предсједник 
Скупштине Града или лице  које он овласти.
 (2) Предсједавајући из става 1. овог члана, или лице 
које он овласти, даје изјашњења на поднијете иницијативе и 
мишљења као и одговоре на постављена питања грађана.
 (3) “Сатима грађана”, по позиву предсједника 
Скупштине Града, присуствују представници Градске 
управе, јавних предузећа и јавних установа са подручја 
Града.
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Члан 48.
 (1) Иницијативу за одржавање јавног састанка 
може дати најмање педесет грађана као група или путем 
представника мјесне заједнице или удружења грађана, у 
форми грађанске иницијативе.
 (2) Иницијатива за одржавање јавног састанка 
из става 1. овог члана подноси се у писаној форми, 
Градоначелнику или предсједнику Скупштине Града и мора 
бити образложена.
 (3) Градоначелник или предсједник Скупштине Града  
о  иницијативи за одржавање јавног састанка доноси одлуку 
у року од 15 дана и путем представника мјесне заједнице, 
овлашћеног представника групе или удружења обавјештава 
заинтересоване грађане.

Члан 49.
 Начин организовања и одржавања јавног састанкa 
одређују представници органа Града, у оквиру своје 
надлежности.

 10.2. Јавне дебате, форуми и трибине

Члан 50.
 (1) Органи Града могу подстицати непосредно 
учешће грађана у остваривању локалне самоуправе и 
посредством других облика, као што су: јавне дебате, 
организовање форума грађана интересних група као што су 
лица са посебним потребама, лица у стању социјалне потребе, 
затим организовањем трибина о специфичним проблемима 
и питањима развоја Града, питања националних мањина, 
родне равноправности, омладине, старих лица и пензионера, 
као и других заинтересованих група, удружења грађана и 
организација.
 (2) Јавне дебате, форуми грађана и трибине 
организују се ради прибављања ставова и мишљења грађана 
или одређене интересне групе или стручне јавности о 
појединим актуелним питањима из надлежности органа Града 
или о стању у одређеној области друштвеног живота у Граду.

Члан 51.
 (1) Форум грађана може се организовати као 
повремена конусултантска група грађана за одређене области 
или дјелатности из надлежности органа Града, јавних 
предузећа или установа чији је Град оснивач.
 (2) Организовање форума грађана из става 1. могу 
поднијети грађани у форми грађанске иницијативе. 

Члан 52.
 (1) Јавне дебате, форуми грађана и трибине организују 
се  упућивањем јавног позива одређеној групи грађана, 
њиховим удружењима и организацијама, стручњацима 
или њиховим удружењима уз обавјештење о питању које је 
предмет организовања форума или трибине, датуму и мјесту 
одржавања.
 (2) Јавне дебате, форуми грађана и трибине 
организују се у складу са одлукама органа Града.

 10.3. Јавна анкета

Члан 53.
 (1) Јавна анкета спроводи се ради консултовања 
грађана и утврђивања њиховог мишљења у областима из 
надлежности Града у циљу боље припреме и реализације 
приоритетних пројеката и активности.

 (2) Јавном анкетом могу се консултовати и правна 
лица, предузетници, удружења грађана и њихове асоцијације, 
у областима локалног економског развоја, локалне фискалне 
политике, политике управљања имовином и грађевинским 
земљиштем, као и о другим питањима значајним за њихов 
рад.
 (3) Анкета се може спроводити за одређену област 
из надлежности Града ради утврђивања мишљења грађана, 
провјере задовољства грађана радом органа Града и радом 
јавних предузећа и установа чији је оснивач Град, као и о 
другим питањима у областима из надлежности Града.
 (4) Резултати јавне анкете користе се у сврхе због 
којих је јавна анкета организована.

Члан 54.
 (1) Јавна анкета се спроводи  на основу одлуке 
Градоначелника.
 (2) Одлуком из става 1. овог члана одређују се питања 
која ће бити предмет јавног анкетирања, начин организовања 
јавне анкете, рокови за спровођење и подношење извјештаја 
о резултатима јавне анкете.
 (3) Јавну анкету може спровести надлежна 
организациона јединица Градске управе, посебно 
успостављен тим за анкетирање, а може се повјерити и 
посебној стручној организацији за испитивање јавног 
мњења.
 (4) У случају из става 3. овог члана, ако се спровођење 
јавне анкете повјерава посебној стручној организацији уз 
накнаду, спроводи се поступак јавне набавке услуга, у складу 
са законом.

Члан 55.
 (1) Јавне анкете могу се спроводити и путем 
интернета односно заваничне интернет презентације Града 
(у даљем тексту: онлајн анкета).
 (2) Онлајн анкете спроводи надлежна 
организациона јединица Градске управе, у складу са одлуком 
Градоначелника. 
 (3) Резултати онлајн анкете постављају се на 
званичну интернет презентацију Града.

 10.4. Едукативне радионице

Члан 56.
 (1) Органи Града могу  организовати едукативне 
радионице у просторијама Града, мјесних заједница, 
удружења грађана, као и на другим мјестима гдје се грађанима 
преносе одређена стручна знања, пракса и искуства, грађани 
упознају са одређеним проблемима  од заједничког интереса 
и гдје се заједничким интерактивним радом дефинишу 
циљеви и предлажу начини њиховог рјешавања.
 (2) Едукативне радионице организују органи Града 
самостално или у сарадњи са стручњацима и стручним 
организацијама.
  
 III    ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА

 1. Општа одредба

Члан 57.
 (1) Органи Града обезбјеђују информисање јавности 
о свом раду као и слободан приступ информацијама од 
јавног значаја, у складу са законом, Статутом и актима 
органа Града.
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 (2) У циљу потпунијег информисања грађана и 
јавности уопште, Град може израђивати и дистрибуирати 
штампане, електронске  и друге материјале и користити 
друге уобичајене начине, у складу са Статутом, овом 
одлуком и актима органа Града.

 2. Публикације

Члан 58.
 (1) Брошуре, билтене, информаторе и водиче 
израђују и објављују органи Града ради информисања 
грађана о поступцима и начину остваривања њихових права 
код органа Града, реализованим активностима, о усвојеним 
плановима и програмима или плановима и програмима 
које треба донијети као и о другим питањима, у циљу 
укључивања што већег броја грађана у процес планирања и 
одлучивања.
 (2) Брошуре, као посебне публикације, могу 
се израђивати и ради представљања Града, његових 
потенцијала и развојних перспектива.
 (3) Брошуре, билтени, информатори и водичи 
издају се у складу са овом одлуком и актима органа Града.

Члан 59.
 Информатор о раду органа Града припрема се и 
објављује на начин и по поступку предвиђеним прописима 
који уређују слободан приступ информацијама од јавног 
значаја.

Члан 60.
 (1) О раду Скупштине Града издаје се “Билтен о 
раду Скупштине Града” (у даљем тексту: Билтен).
 (2) Билтен уређује и издаје Стручна служба 
Скупштине Града
 (3) Одговорни уредник Билтена је секретар 
Скупштине Града.

 3. Интернет презентација Града

Члан 61.
 (1) Грађани се посредством интернет презентације 
Града информишу о организацији органа Града и Градске 
управе, документима Града (планови, програми, прописи, 
службена и друга гласила која издаје Град, о начину 
остваривања права на слободан приступ информацијама и 
др.), о мјесним заједницама и њиховом раду, о актуелним 
догађајима као и о свим другим питањима од значаја за Град 
и рад органа Града.
 (2) Ажурирање и иновирање садржаја интернет 
презентације Града обезбјеђују надлежне организационе 
јединице Градске управе, у складу са одлукама 
Градоначелника.

Члан 62.
 (1) Интернет презентација Града је интерактивна.
 (2) Посредством интернет презентације Града 
грађани имају право да покрећу иницијативе, дају 
приједлоге и сугестије, износе ставове према одређеним 
питањима, активно учествују у рјешавању конкретних 
питања функционисања комуналних дјелатности, као и  да 
затраже и добију информације, поставе питање и добију 
одговор.

 (3) Путем интернет презентације Града грађани 
могу остваривати одређена права, у складу са законом, 
другим прописима и актима органа Града.

 4. Дежурни телефон

Члан 63.
 (1) Одлуком органа Града може се успоставити 
дежурни телефон.
 (2) Дежурни телефон може се обезбиједити у 
Градској управи, јавним предузећима и установама чији 
је оснивач Град и у мјесним заједницама, да би грађани и 
други субјекти могли да дају информације, добију потребна 
обавјештења, поставе питања и дају сугестије.
 (3) Одлуком о успостави дежурног телефона 
уређује се сврха, локација, обавезе и одговорности, начин 
рада односно кретање информација као и извјештавање 
надлежног органа.

 IV ПЛАНИРАЊЕ УЧЕШЋА ГРАЂАНА

Члан 64.
 (1) Органи Града планирају учешће грађана у 
локалној самоуправи у Граду, путем годишњих планова 
и програма рада и посебним плановима, у складу са овом 
одлуком.
 (2) Плановима и програмима из става 1. овог 
члана предвиђа се облик учешћа грађана, вријеме и начин 
организовања као и обавезе и одговорности организатора. 

Члан 65.
 (1) Планом или прогамом, у складу са чланом 
64. ове одлуке, орган Града дужан је предвидјети учешће 
грађана у свим случајевима када је законом, Статутом или 
овом одлуком предвиђен обавезни облик учешћа грађана.
 (2) Поред обавезног учешћа грађана из става 
1. овог члана, орган Града дужан је планом предвидјети 
и обезбиједити одговарајући облик учешћа грађана, у 
случајевима када су питања која се  уређују тим актом од 
посебног интереса за јавност.
 (3) Начин обезбјеђења учешћа грађана, у складу са 
ставом 2. овог члана, у случајевима када је Градоначелник 
надлежан за доношење акта или је предлагач акта који 
доноси Скупштина Града, уређује се општим актом који 
доноси Градоначелник.

Члан 66.
 (1) У случајевима из члана 65. став 1. и 2. ове одлуке, 
радна верзија или нацрт акта обавезно се објављује  на 
интернет презентацији Града, са обавјештењем о облику 
учешћа грађана, року и начину подношења примједби, 
мишљења, иницијатива или приједлога. 
 (2) Објављивање радне верзије или нацрта акта, 
у складу са ставом 1. овог члана, не замјењује спровођење 
предвиђеног облика непосредног учешћа грађана.

 IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Члан  67.
 У року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове 
одлуке Градоначелник ће донијети општи акт из члана 65. 
став 3. ове одлуке.
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редовном годишњем попису са стањем на дан 31.12.2013. 
године евидентиране на конту 223.111.

III
 Кредитна средства реализиваће се по следећим 
условима:
 - повлачење кредитних средстава извршиће се у 
2014. години, одмах по добијању Сагласности Министарства 
финансија везане за ову Одлуку 
 -  рок отплате  од 30.06.-31.12.2014. године (7 
мјесеци) 
 -  максимални износ главнице задужења 
1.500.000,00КМ
 -  максимaлна  камата 104,68 КМ
 - максимални сви остали трошкови реализације 
кредита (пренос средстава) 54,66КМ једнократно
 - максимално кредитно оптерећење 1.500.159,34KM
(1.500.000,00КМ+104,68КМ+ 54,66КМ)
 -  мјесечни ануитет 214.308,00КМ
 - обезбјеђење : средства на жиро рачуну Града

IV
 Kвантификације у складу са ограничењима дуга  и 
доспјели неизмирени дуг по раније узетим кредитима:

 Дугорочно задужење: 
 - стање главнице по дугорочним кредитима на дан 
31.12.2013. године износи 39.747.328,61КМ, стање камате 
8.511.026,15КМ, просјечан годишњи ануитет 6.312.878,00КМ  
(у току наредних 7-8 година колико трају отплате по 
дугорочним кредитима).

 Краткорочно задужење:
 - Град Бијељина нема неотплаћених краткорочних 
кредита.
 - Оцјена остварења прихода 2013. године износи 
35.550.900,00КМ (порески и непорески приходи без 
грантова и трансфера).
 - Висина кредитног задужења по овој одлуци 
износи 1.500.159,34КМ.
 - 1.500.159,34/35.550.900,00КМ= 4,2%

V
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке. 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-34/14
Бијељина,                                              
Датум: 20. март 2014. године 

 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона 
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и  98/13), члана 35. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13), а у вези са чланом 144. Правилника о 

Члан 68.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о јавним расправама и јавним састанцима 
(“Службени гласник  општине Бијељина”, бр.31/07) и 
Одлука о организовању “сати грађана” у Скупштини Града 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, бр. 
37/08) и (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 11/13).

Član 69.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-33/14                                                     
Бијељина, 
Датум, 20. Март 2014. године

 На основу члана 60. и 62. Закона о задуживању, 
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 71/12), члана 30. алинеја 23. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. став 
2. тачка ћ) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина  Града  
Бијељина на 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. 
године, донијела  је  

О Д Л У К У
О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА

I
 Град Бијељина ће се краткорочно кредитно 
задужити код  банке,  у износу од 1.500.000,00КМ, ради 
елиминисања проблема условљених привременим 
дефицитом из готовинског тока.

II
 Кредитна средства од 1.500.000,00КМ ће се 
употребити за финансирање следећих обавеза:
 - 529.000,00 КМ по основу обавеза евидентираних 
по редовном годишњем попису средстава и извора 
средстава са стањем на дан 31.12.2013. године, за исплате 
подстицаја пољопривредне производње по Одлуци о 
програму коришћења средстава за подстицај пољопривреде 
број: 01-022-157/13 од 27.12.2013. године  и то на име: 
 - подршке сточарству  у износу од 208.000,00КМ
 - подршке пластичној проузводњи  у износу од 
119.460,00КМ
 - подршке воћарству   у износу од 12.021,00КМ
 - подршка оргнизованом откупу воћа и поврћа  у 
износу од 100.000,00КМ
 - осталих видова помоћи (инфраструктура, 
надокнаде штете) у износу од 89.519,00КМ
 - 750.000,00КМ  за измирење  обавеза према Управи 
за индиректно опорезивање у складу са Рјешењем  Управе за 
индиректно опорезивање број 04/5-2/II-17-1-61-3-792/13 oд 
21.10.2013. године  и банкарском Гаранцијом ради осигурања 
плаћања ПДВ број 01-022-124/13 од 1.11.2013. године и по 
основу обавеза за изградњу канализације.
 - 221.000,00 КМ обавезе према добављачима по 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Члан 5. 
 Рок за израду планског документа је 90 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде измјене 
регулационог плана “Кнез Иво од Семберије” у Бијељини. 

Члан 6. 
 Измјена регулационог плана “Кнез Иво од 
Семберије” у Бијељини треба да садржи све елементе 
прописане чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српск“, број: 40/13, другим 
законима, као и Правилником о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 69/2013). 

Члан 7. 
 Скупштина Града Бијељина ће на приједлог носиоца 
припреме плана, а након обављене стручне расправе о 
преднацрту, утврдити нацрт измјене регулационог плана, 
утврдити нацрт, као и мјесто, вријеме и начин излагања 
нацрта на јaвни увид. 
 О нацрту измјене регулационог плана “Кнез Иво од 
Семберије” у Бијељини објавиће се јавни увид у трајању које 
је прописано законом. 
 Након тога, у року прописаном законом, организује 
се стручна расправа на којој се разматра став носиоца 
израде планског документа, о приспјелим примједбама, 
приједлозима и мишљењима, достављеним у току јавног 
увида.
 Уколико се приједлог планског документа на основу 
прихваћених приједлога, примједби и мишљења, пристиглих 
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 Трајање јавног увида не може бити краће од 8 дана.
 Поновни јавни увид може се проводити највише 
два пута. 

 Носилац припреме планског документа, након 
одржаног јавног увида и стручне расправе, утврђује 
приједлог документа просторног уређења у складу са 
закључцима са расправе у року прописаном законом. 

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду измјене 
регулационог плана „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини 
обезбеђује инвеститор. 

Члан 9.
 Носилац припреме измјене регулационог плана 
„Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини, биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. Избор 
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним 
набавкама. 

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-35/14
Бијељина,                       
Датум: 20. март 2014. године                                                                                        
                                                                                               

садржају, начину израде и доношења документа просторног 
уређења („Службени гласник Републике Српске“, број: 
69/13), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 
Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној дана 
20. марта 2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА  „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради измјене 
регулационог плана „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини.

Члан 2.
 Граница обухвата Регулационог плана “Кнез Иво 
од Семберије” у Бијељини почиње од југозападног угла 
катастарске парцеле број 1319/8, к.о.Бијељина Село, затим 
граница благо повија у правцу сјеверозапада југозападном 
границом катастарске парцеле број 1319/8, к.о. Бијељина 
Село (сјевероисточна граница катастарске парцеле број 
к.ч.2068/5, к.о.Бијељина 2) у дужини од око 600м’. Одатле 
граница продужава у правцу сјеверозапада југозападном 
границом катастарске парцеле број к.ч.1389/8, к.о. Бијељина 
Село (сјевероисточним границама катастарских парцела 
1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 
1813, 1812, све к.о.Бијељина 2) у дужини од око 290м’. 
Одатле граница иде у правцу истока сјеверном границом 
катастарске парцеле к.ч.1319/8 к.о.Бијељина Село (јужна 
граница катастарских парцела 1810/5, 1810/1, 1809/4, 
1809/5, 1807/7, 1807/6, све к.о.Бијељина 2) у дужини од 
око 100м’. Одатле граница обухвата благо повија у правцу 
сјеверозапада југозападном границом катастарске парцеле 
број к.ч.1319/8 к.о. Бијељина Село (сјевероисточна граница 
катастарских парцела 1807/6, 1807/5, 1807/4, 1807/3, 1807/2, 
све к.о.Бијељина 2) у дужини од око 125м’. Одатле граница 
повија у правцу сјевероистока (пресијеца ЛП Бијељина 
- Ново Село, катастарска парцела број к.ч.1409/1, к.о. 
Бијељина Село) у дужини од око 15м’. Одатле граница иде у 
правцу сјевероистока лијевом страном ЛП Бијељина -Ново 
Село (катастарска парцела број 1409/1 к.о.Бијељина Село) у 
дужини од око 400м’. Одатле граница обухвата иде у правцу 
југоистока ивицом планиране саобраћајнице која спаја ЛП 
Бијељина - Ново Село (парцела к.ч.1409/1 к.о.Бијељина 
Село) и пут Бијељина-Амајлије (парцела 1405/1 к.о. 
Бијељина Село). 

 Одатле граница обухвата иде у правцу запада 
јужном границом катастарске парцеле број 1319/8 к.о. 
Бијељина Село у дужини од око 40м’ до југозападног угла 
катастарске парцеле број к.ч.1319/8 к.о. Бијељина Село, тј. 
до почетка описа обухвата.
Површина обухвата Измјене регулационог плана износи 
37,58 ha (тридесет седам хектара и педесет осам ари).

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2015. године.

Члан 4. 
 Смјернице за израду измјене регулационог плана 
“Кнез Иво од Семберије” у Бијељини израђује носилац 
припреме плана. 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона 
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13), а у вези са чланом 144. 
Правилника о садржају, начину израде и доношења 
документа просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 69/13), члана 38. став 2. тачка 
е) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МЗ „ДАШНИЦА“ У 
БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради измјене 
регулационог плана МЗ „Дашница“ у Бијељини.

Члан 2.
 Граница обухвата Регулационог плана МЗ 
„Дашница” у Бијељини почиње јужном међом к.ч.962, и 
иде у правцу сјевера источним међама к.ч.962, 961, 960, 
959, 956, 947, 942, 941/1, 940, 938/2, 937/2, 918, 6430, 913, 914, 
915, 912, 911/6, 906/4, 896, 886, 884, 882, 780/4, 781/1, 784/5, 
пресијеца к.ч.778/1, 260, 259/1, наставља источним међама 
к.ч.219, 221/4, 223, 224/2, затим скреће у правцу запада 
сијекући к.ч.225/7, 225/1, 205/1, 205/11, 209/2, 5170/1, све 
к.о.Бијељина 2. Пресијеца улицу означену као к.ч.6430, 
прелази преко к.ч.16/2, 16/1, долази до пута означеног као 
к.ч.6429, пресијеца га, улази у канал Дашница, к.ч.6424, 
захватајући паднице, и тако иде у правцу југа, долази до 
улице Петра Кочића, и наставља у правцу запада, сјеверним 
међама к.ч.481/1, 481/5, 481/4, 481/12, 481/11, 481/9, 481/8, 
481/7, 481/6, 482/2, 482/20, 791/7, затим скреће у правцу 
југа међама к.ч.882/7, 791/5, 791/6, 882/8, 791/1, пресијеца 
к.ч.791/4, наставља западним међама к.ч.791/3, 791/8, 735/1, 
излази на улицу Сремску, означену као к.ч.735/2, креће 
истом улицом у правцу истока преко дијела означеног 
као к.ч.487, све к.о.Бијељина 1, пресијеца канал Дашницу, 
долази до раскрснице, скреће у правцу сјевера, и долази до 
јужне међе к.ч.962, к.о. Бијељина 2, гдје се и завршава.
Површина обухвата Измјене регулационог плана износи 
70,48 ha (седамдесет хектара и четрдесет осам ари).

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је 
до 2015. године.

Члан 4. 
 Смјернице за израду измјене регулационог плана 
МЗ „Дашница” у Бијељини израђује носилац припреме 
плана. 

Члан 5. 
 Рок за израду планског документа је 90 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде измјене 
регулационог плана МЗ „Дашница” у Бијељини.

 Члан 6. 
 Измјена регулационог плана МЗ „Дашница” у 
Бијељини треба да садржи све елементе прописане чланом 
35. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13), другим законима, 
као и Правилником о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 69/2013). 

Члан 7. 
 Скупштина Града Бијељина ће на приједлог носиоца 
припреме плана, а након обављене стручне расправе о 
преднацрту, утврдити нацрт измјене регулационог плана, 
утврдити нацрт, као и мјесто, вријеме и начин излагања 
нацрта на јaвни увид. 
 О нацрту измјене регулационог плана МЗ 
„Дашница” у Бијељини објавиће се јавни увид у трајању 
које је прописано законом. 
 Након тога, у року прописаном законом, организује 
се стручна расправа на којој се разматра став носиоца 
израде планског документа, о приспјелим примједбама, 
приједлозима и мишљењима, достављеним у току јавног 
увида. 
 Уколико се приједлог планског документа на 
основу прихваћених приједлога, примједби и мишљења, 
пристиглих у току јавног увида, значајно разликује 
од нацрта документа, носилац припреме дужан је да 
организује поново јавни увид.
 Трајање јавног увида не може бити краће од 8 дана.
Поновни јавни увид може се проводити највише два пута. 
 Носилац припреме планског документа, након 
одржаног јавног увида и стручне расправе, утврђује 
приједлог документа просторног уређења у складу са 
закључцима са расправе у року прописаном законом. 

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду 
измјене регулационог плана МЗ „Дашница“ у Бијељини 
обезбијеђена су буџетом Града Бијељина. 

Члан 9.
 Носилац припреме измјене регулационог плана 
МЗ „Дашница“ у Бијељини, биће правно лице које има 
одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. Избор 
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним 
набавкама. 

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-36/14
Бијељина,
Датум, 20. март 2014. године

 На основу члана  30. став 1. алинеја 7. Закона 
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 29. и 
30. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 55/10), а у вези са чланом 
7. Правилника о садржају, начину израде и доношења 
документа просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 59/11), члана 38. став 2. тачка 
е) Статута Града Бијељине („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 1“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Усваја се Измјена и допуна регулационог плана 
„Индустријска зона 1“ у Бијељини, урађен од стране 
носиоца израде планског документа, ЈП “Дирекција за 
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, децембра 2013. 
године.

Члан 2.
 Измјена и допуна регулационог плана 
„Индустријска зона 1“ у Бијељини садржи текстуални и 
графички дио.
 I) Текстуални део измене и допуне регулационог 
плана „Индустријска зона 1“ у Бијељини састоји се од 
следећих поглавља:
 a. Уводни дио;
 b. Стање организације, уређења и коришћења 
простора;
 c. Потребе, могућности и циљеви организације, 
уређења и коришћења простора;
 d. План организације, уређења и коришћења 
простора - пројекција изградње и уређења простора;
 e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.

 II) Графички дио измјене и допуне плана састоји се 
од сљедећих графичких прилога:
 1. Копија катастарског плана Р=1:1000; 
 2. Копија катастарског плана са приказом 
имовинског статуса земљишта Р=1:1000; 
 3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког 
плана Града Бијељина и просторног плана општине 
Бијељина Р=1:2000; 
 4. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2000; 
 5. План саобраћаја Р=1:1000; 
 6. План парцелације Р=1:1000; 
 7. План просторне организације Р=1:1000; 
 8. План регулационих и грађевинских линија 
Р=1:1000; 
 9. План електроенергетске и ТТ инфраструктуре 
Р=1:1000; 
 10. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000; 
 11. Топлификација и гасификација Р=1:1000; 
 12. Заштита животне средине и вањско уређење 
Р=1:1000.

Члан 3.
 Измјена и допуна регулационог плана 

“Индустријска зона 1” у Бијељини урађена је од стране ЈП 
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина, 
децембра 2013. године.

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

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-37/14         
Бијељина,                                           
Датум: 20. март 2014. године                                                                                         

 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 члана 38. став 2. тачка 
б) Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина 
на 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА КОРИСНЕ 
ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

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 Одлуком о уређењу 
простора и грађевинском земљишту.

Члан 4.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени  по м2 
корисне стамбене површине на подручју Града Бијељина 
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13).

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

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Број: 01-022-38/14
Бијељина,                                                                  
Датум: 20. март 2014. године
 
 

 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) и члана 24. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 10/11 и 19/11), Скупштина Града Бијељина 
на 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА ОБРАЧУН 

ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Утврђује се базна цијена за обрачун трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта у износу од 
80,00 КМ/м2 нето грађевинске површине објекта.

Члан 2.
 Базна цијена из члана 1. ове Одлуке примјењује 
се за обрачун трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта према Одлуци о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 10/11 и 
19/11).

Члан 3.
 Уколико за одређено подручје донесен Програм 
уређења градског грађевинског змљишта, базна цијена се 
неће примјењивати за то подручје.

Члан 4.
 Ова одлука ће се примјењивати до ступања на снагу 
Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, 
коју Скупштина Града доноси на основу члана 69. став 1. у 
вези са чланом 191. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13).

Члан 5.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова 
уређења грађевинског земљишта на подручју Града 
Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13) и 
Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 
27/13).

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-39/14
Бијељина,                                         
Датум: 20. март 2014. године                                                                                                             
                                                                                                  

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. 
став  2. тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), члана 25. 
став 6. Правилника о условима и начину давања у закуп 
непокретности пољопривредним задругама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 123/10 и 57/12) и у 
складу са чланом 12. Одлуке о расписивању Јавног 
огласа за закуп непокретности у својини Града Бијељина 
пољопривредним задругама и другим правним лицима 
регистрованим за обављање дјелатности из области 
пољопривреде („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 16/13) и Рјешењем Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске број: 
12.03.4-330-280-2/14 од 28.02.2014. године, Скупштина 
Града  Бијељина на  19. сједници одржаној дана  20. марта 
2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЉИВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У 
СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА НАЈПОВОЉНИЈЕМ 

ПОНУЂАЧУ

Члан 1.
 Овом Одлуком се врши додјела непокретности у 
својини Града Бијељина на основу Нацрта Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача за додјелу у закуп непокретности 
у својини Града Бијељина и Рјешења Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске број:12.03.4-330-280-2/14 од 28.02.2014. године 
најповољнијем понуђачу 

   „ГМ - ПРОМ“ Д.О.О. Магнојевић Доњи.

 и то непокретности уписане у Посједовни лист 
број: 457/1 К.О. Драгаљевац Горњи, а како слиједи:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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 Укупне површине 350164 m2, по цијени од 1.630,00 
КМ годишње. Наведене некретнине се дају у закуп на период 
од 20 година, с тим да је закупопримац првих 10 година 
ослобођен плаћања закупнине.

Члан 2.
 На основу ове Одлуке и прибављене сагласности 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске Градоначелник Града Бијељина и 
понуђач из члана 2. ове Одлуке закључиће Уговор о закупу 
непокретности.
 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-32/13                                                             
Бијељина,                                                     
Датум: 20. март 2014. године

 
 

 
   ( . . 
) 

   
 

 
m2  ha 

1. . .  1/2   5. 8596 0.8596
2. . .  3  2. 26048 2.6048
3. . .  5  5. 3559 0.3559
4. . .  6  5. 17595 1.7595
5. . .  11  5. 13392 1.3392
6. . .  12  5. 9459 0.9459
7. . .  14  5. 9408 0.9408
8. . .  15  5. 15484 1.5484
9. . .  23  5. 25219 2.5219
10. . .  24  5. 11203 1.1203
11. . .  125  5. 14008 1.4008
12. . .  127  5. 13605 1.3605
13. . .  131  2. 8709 0.8709
14. . . 132  2. 4838 0.4838
15. . .  133  2. 6886 0.6886
16. . .  134  5. 12988 1.2988
17. . .  135  5. 8684 0.8684
18. . .  136  2. 10168 1.0168
19. . .  137  5. 11326 1.1326
20. . .  138  5. 9313 0.9313
21. . .  139  2. 9565 0.9565
22. . .  140  5. 7992 0.7992
23. . .  142/1  5. 12184 1.2184
24. . .  142/2  5. 13037 1.3037
25. . .  142/3  5. 8295 0.8295
26. . .  143  5. 8042 0.8042
27. . .  144  2. 16159 1.6159
28. . .  145  5. 8955 0.8955
29. . .  147  5. 7390 0.739
30. . .  148  5. 8004 0.8004
31. . .  149  5. 4526 0.4526
32. . .  151  5. 5527 0.5527
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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 9. Закона о Граду 
Бијељина (“Службени галсник Републике Српске”, бр. 70/12), 
члана 17. став 6. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 96/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка аж) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној 
дана 20. марта 2014. године  донијела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 Овом Одлуком уређују се критеријуми и висина 
плата функционера Града Бијељина, у складу са Законом о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе.

Члан 2.
 У смислу ове одлуке функционери Града Бијељина 
(у даљем тексту: функционери) су:
 1. Градоначелник Града Бијељина,
 2. замјеник Градоначелника Града Бијељина,
 3. предсједник Скупштине Града Бијељина и
 4. потпредсједник Скупштине Града Бијељина.

Члан 3.
 Висина плате функционера из члана 2. ове одлуке 
утврђује се на основу сљедећих критеријума:
 1. просјечне плате запослених у Градској управи 
Града Бијељина (у даљем тексту: Градска управа), не 
укључујући плате функционера,
 2. увећања плате из тачке 1. овог члана до 50%, по 
критеријуму броја становника на подручју Града Бијељина.

Члан 4.
 Градоначелнику Града Бијељина и предсједнику 
Скупштине Града Бијељина, у складу са критеријумима 
из члана 3. ове одлуке, припада плата која се обрачунава 
тако што се основица коју чине три и по просјечне плате 
запослених у Градској управи за протеклу годину, не 
укључујући плате функционера, процентуално увећа и то:
 1. основица плате Градоначелника Града Бијељина                        
- за 40% и
 2. основица плате предсједника Скупштине Града 
Бијељина -  за 30%.

Члан 5.
 Плата потпредсједника Скупштине Града Бијељина 
који функцију обавља са статусом запосленог лица утврђује 
се у висини од 75% плате предсједника Скупштине Града 
Бијељина.
 Плата замјеника Градоначелника Града Бијељина 
који функцију обавља са статусом запосленог лица утврђује 
се плата у висини од 75% плате Градоначелника Града 
Бијељина.

Члан 6.
 Средства за исплату плата функционера обезбјеђују 
се у буџету Града Бијељина. 

Члан 7.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини плата функционера Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 22/13 и  27/13).

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а 
примјењује се од 01. априла 2014. године. 

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-27/14                                  
Бијељина,                                          
Датум: 20. март  2014. године                                                                                           

 На основу члана 30. алинеја 35. а у вези са чланом 
107. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
9. Закона о Граду Бијељина (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 70/12) и члана 38. став 2. тачка ав) а у вези 
са чланом 103. Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града 
Бијељина на 19.  сједници одржаној дана 20. марта 2014. 
године, донијела је 

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

ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Члан 4. Одлуке  о мјесним заједницама на подручју 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 
16/13) мијења се и гласи:

“Члан 4.
 (1) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице, 
промјену њеног подручја и назива може покренути најмање 
10% бирача који имају пребивалиште на подручју насељеног 
мјеста, односно насељених мјеста за које се предлаже 
оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3 одборника 
Скупштине Града или Градоначелник, у складу са Статутом 
Града  и актима Скупштине Града.
 (2) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице, 
промјену њеног подручја и назива, у складу са законом и 
Статутом Града, подноси се Скупштини Града.
 (3) Скупштина Града, у поступку разматрања 
иницијативе за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног 
подручја или назива, може одлучити да се о иницијативи 
обави јавна расправа на збору грађана. 
 (4) У случају из става 3. овог члана, збор грађана 
сазива овлашћено лице, у складу са законом и одлуком 
Скупштине Града.”
   

Члан 2.
 Члан 5. брише се.

Члан 3.    
 Члан 6. став 1. мијења се и гласи:                                              
  “(1) У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани 
задовољавају и остварују:

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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 а) покретањем иницијатива и учешћем у јавној 
расправи приликом припреме и доношења просторних и 
урбанистичких планова Града за подручје мјесне заједнице,
 б) покретањем иницијатива, давање мишљења 
и учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у 
општој употреби, 
 в) покретањем иницијативе и учешћем у јавним 
расправама о активностима које су у вези развојем привреде 
и друштвених  дјелатности,
 г) прикљупљањем и достављањем органима Града, 
јавним предузећима и установама представке и притужбе 
на њихов рад, као и иницијативе и приједлоге грађана за 
рјешавање питања од њиховог заједничког интереса,
 д) учешћем у обезбјеђивању просторних, 
финансијских и организационих услова за спорт и 
рекреацију
 ђ) организовањем разних облика хуманитарне 
помоћи на свом подручју,
 е) заштитом од елементарних непогода и 
организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица 
од елементарних непогода,
 ж) сарадњом са удружењима грађана о питањима 
која су од интереса за грађане мјесне заједнице и 
 з) обављањем других послова, у складу са законом, 
Статутом Града и актима Скупштине Града.”

Члан 4.
 У члану 8. став 3. ријечи “Административна служба 
Града Бијељина (у даљем тексту: Администартивна служба)” 
замјењују се ријечима “Градска управа Града Бијељина (у 
даљем тексту: Градска управа)”.

Члан  5.
 Члан 9. мијења се и гласи:

“Члан 9.
 (1) Администартивне и стручне послове за потребе 
мјесних заједница, упис и вођење регистра мјесних заједница 
обавља Градска управа.
 (2) Регистар мјесних заједница води Градска управа 
у складу са правилником који доноси Министар управе и 
локалне самоуправе.
 (3) Успостављање евиденције о печатима и лицима 
одговорним за употребу печата мјесне заједнице уређује 
Градоначелник, у складу са Статутом Града и овом одлуком.”

Члан 6.
 У члану 18. став 2. тачка в) мијења се и гласи:
“в) донације и поклони,”.
Послије тачке в) додаје се тачка г) која гласи:
“г) лично учешће грађана мјесне заједнице и”.
Досадашња тачка г) постаје тачка д).

Члан 7.
 Члан 22. мијења се и гласи:

“Члан 22.
 (1) Надзор над радом Савјета врши радно тијело 
Скупштине Града надлежно за мјесне заједнице.
 (2) У вршењу надзора из става 1. овог члана, 
надлежно радно тијело има овлашћења и обавља послове 
утврђене пословником Скупштине Града, а нарочито да 
разматра извјештаје и информације о раду Савјета, подноси 

извјештаје и предлаже Скупштини Града предузимање 
одговарајућих мјера, у складу са законом, Статутом Града, 
пословником Скупштине Града и овом Одлуком.”

Члан 8.
 У члану 24. тачка 2. послије ријечи “Милоша 
Обилића,” додају се ријечи “Бошка Бухе,”.

Члан 9.
 У члану 24. тачка 12.  текст: “од раскршћа 
улице Војводе Степе и Меше Селимовића обухвата обје 
стране улица Меше Селимовића и улази у улицу Српске 
Добровољачке Гарде. Граница даље обухвата обје стране 
наведене улице, као и остале улице које се спајају са улицом 
Српске Добровољачке Гарде.”, замјењује се текстом: “од 
раскршћа улица Војводе Степе, Српске Добровољачке Гарде 
и Трга Генерала Драже Михајловића. Граница даље обухвата 
обје стране наведених улица, као и остале улице које се 
спајају са улицом Српске Добровољачке Гарде.”

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-012-26/14
Бијељина,
Датум: 20. март 2014. године 
     

 На  основу  члана 12. 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), члана  38. став  2.  тачка џ)  Статута Града 
Бијељина („Службени  гласник  Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13) и члана 17. Одлуке о  утврђивању  критеријума  
за  избор,  именовања и разрјешења органа у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Скупштина Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13), 
Скупштина  Града  Бијељина на 19. сједници одржаној дана 
20. марта 2014. године, донијела је

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

ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

Члан  1.
  У Одлуци о организовању Јавне установе Бања 
„Дворови“ Дворови („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 2/94 и  4/08)  (у даљем тексту: Одлука) 
послије члана 8. додају се чланови 8а; 8б. и 8в. који гласе:

,,Члан 8а.
 Директор Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови на основу претходно проведеног поступка јавне 
конкуренције и приједлога Комисије за избор и именовање, 
именује Скупштина Града.
 Мандат директора траје четири године, и по 
истеку мандата може бити поново именован у складу са 

ПРЕДСЈЕДНИК 
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процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком.
 Директор може бити разријешен дужности и прије 
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком.
 Директор и запослени у Јавној установи Бања 
„Дворови“ Дворови не могу бити чланови Управног одбора“.

,,Члан 8б.
 Кандидат за именовање директора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови поред услова прописаних  Законом, 
мора испуњавати и посебне критеријуме и услове, и то:
 - висока стручна спрема (VII степен), медицински, 
правни, економски и туристички  факултет,
 - потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави Јавна установа Бања „Дворови“ Дворови,
 - најмање пет година радног искуства у струци,
 - посједовање руководних и организационих 
способности,
 - доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 - програм рада“.

,,Члан 8в.
 Директора Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови 
разрјешава Скупштина Града у следећим случајевима:
 - истека мандата,
 - неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада Јавне 
установе Бања „Дворови“ Дворови од стране Скупштине 
Града,
 - пословање Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови 
са финансијским губитком“.

Члан 2.
 У члану 9. Одлуке брише се став  II.

Члан 3.
 Члан 11. Одлуке мијења се и гласи:
 „Управни одбор Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови има пет чланова, које на основу претходно 
проведеног поступка јавне конкуренције и приједлога 
Градоначелника именује Скупштина Града.
 Мандат чланова Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови траје четири године, с тим да 
могу бити разријешени дужности и прије истека мандата у 
случајевима прописаним овом Одлуком“.

Члан 4.
 После члана 11. Одлуке додају се чланови 11а. и 11б. 
који гласе:

,,Члан 11а.
 Кандидат за члана Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови поред услова прописаним Законом, 
мора испуњавати и посебне критеријуме и услове, и то:
 - висока  (VII степен),или виша (VI степен) стручна 
спрема,
 - познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Јавна установа Бања „Дворови“ Дворови,
 - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,
 - доказани резултати рада на ранијим пословима“.

,,Члан 11б.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 

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

Члан 5.
 Ступањем на снагу  ове Одлуке Јавна установа Бања 
„Дворови“ Дворови дужна је да усклади Статут и друга општа 
акта Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови са одредбама 
ове Одлуке.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-29/14                          
Бијељина,                                                    
Датум: 20. март 2014.године                

 На основу члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и члана 38. став 2. тачка ж) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној 
дана 20. марта 2014. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Дома здравља Бијељина 
(„Службени гласник општине  Бијељина“, број: 5/94,   5/96,  
19/08,   23/10) и  („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22 
/13),   у члану  7. иза става 1.  додаје се став 2.  који гласи:
 „Вриједност  државног  капитала (средстава 
оснивача) износи:  3.013.230,87 КМ  (конвертибилних 
марака), која је утврђена  конверзијом и валоризацијом на 
дан 31.12.2000. године.“                                                                                 
                                                                                 

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-28/14                                                                
Бијељина,
Датум: 20. март 2014. године                                                                                 
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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 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. 
године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ  И  

ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНЕ  КАО 
К.Ч. БРОЈ  3280, К.Ч.  БРОЈ 3734/1  И  К.Ч. БРОЈ 3734/2, 
СВЕ  К.О. БИЈЕЉИНА 2  И ОПРЕМЕ  У  ОБЈЕКТИМА  

ВЛАСНИШТВО  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 Непокретност  означена  као  к.ч. број  3280 
у  нарави  зграда култ.умј.информ  површине  1274 м2, 
електроенергетски  објекат  површине 7 м2  и  земљиште  
уз  зграду  културе  и  умјетности  површине 247 м2, што  
укупно  износи 1528 м2  уписана  је  у  Лист  непокретности  
број 4701, к.о. Бијељина  2  у  ком  је  као  корисник  уписан  
Град  Бијељина  са  дијелом 1/1  и  зк.ул.  број 4391, к.о. 
Бијељина 2  у  ком  је  Град  Бијељина  уписан  са  правом  
својине  са  дијелом 1/1.
 Предметна  непокретност  налази  се  у  Улици  
Патријарха  Павла  број 1  и у  нарави  представља   Центар  
за  културу.
 Град  Бијељина   је  оснивач   ЈУ  Центар  за  културу 
„Семверија“,  ЈУ СКУД „Семберија“, а  СПКД „Просвјета“,  
Омладински  савјет и Убунту  су  Удружења  грађана  од  
посебног  интереса  за  Град  Бијељина  и  сви  се   финансирају  
из  буџета  Града  Бијељина, те  исти  даје  на  коришћење, 
управљање  и  одржавање  дио  непокретности   из  става 1. 
овог  члана  као  и  припадајућу  опрему .
 Ознаке  простора  који  се  дају  на  коришћење 
преузете  су  из  Главног – изведбеног  пројекта  за  изградњу  
Центра  за  културу , шифра  број ИМ-05/07 новембар 2007. 
године  урађен  од  стране  д.о.о. “Медиум“ Бијељина  из  
Бијељине.

 ЈАВНА  УСТАНОВА  ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“

 Сутерен:
 - Простори  од  броја  10  до 16  укупне  површине 
171 м2 – техничке  просторије
 - Простори број 17,18  и 19  укупне  површине 65,07 
м2 - простор  галерије
 - Простор  број 22  површине 33,3 м2 - депо  слика 
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија  број 1 и 2  и просторија  од  броја 25  до  29  - 
заједничке  просторије

 Приземље:
 - Просторије број  1, 2 и 3,  просторије од  броја 5 
закључно  са  простором  број  10, укупне  површине  278 м2 
- главни  улаз, осим  простора  број  4 - остава  уз  
бар  у  површини  од  5,93 м2  и  дијела  простора  број 2 - 
главни  улаз  и  хол  у  површини  од  74,77 м2  уз  кафе бар
 - Просторије  од  броја 11  до  18  укупне  површине 
262,25 м2 - галерија  са пратећим  просторијама
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  

просторија  број 19 и 20 -степениште  и  вјетробран

 I  Спрат:
 - Простори  од  броја  1  до 16 и  од  18  до 34   укупне  
површине 1008 м2
 -  Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија – ходник  и вц-е

 II   Спрат:
 Простори  број  18 (канцеларија  површине 15,08 
м2), 19 (канцеларија  површине 13,55 м2), 20 (канцеларија  
површине 7,48 м2),  21 (површине  6,8 м2), 24 (остава  
површине 6,75 м2), 27 (вц-е површине 3,55 м2), 28 (вц-
е  површине 3,47 м2), 29 (канцеларија  површине  16,90 
м2), 30 (канцеларија  површине 16,18 м2), 31 (канцеларија  
површине  10,38 м2), 32 (канцеларија  површине 10,50 м2), 33 
(канцеларија  површине 10,51 м2), 34 (канцеларија површине 
10,45 м2), 36 (канцеларија  површине 22 м2), 37 (канцеларија  
површине 23,34 м2) и 38 (канцеларија  површине 16, 29 м2) 
укупне  површине  186,43 м2.
 - Заједничко  коришћење   простора  број 25 – 
степениште  са  лифтом, 26 - ходник, 35 – ходник ,  17 – 
ходник,  22- вц-е  и 23- вц-е.
 - Заједничко  коришћење  са  власником  објекта: 
простори  број 4 (сала  за  састанке), 3 ( сала  за  предавања), 
13 (димер  соба),12 (расвјета),11 (режија), 10 (тонска кабина), 
9 (остава), 8 (вц-е),7 (вц-е)(вц-е), 6 (вц-е), 5 (остава), 2 (хол) 
и 1 (степениште).

 ЈАВНА  УСТАНОВА СРПСКО КУЛТУРНО 
УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО  „ СЕМБЕРИЈА“

 Сутерен:
 - Просторије  број 20, 21  и 23  укупне  површине 
148,56 м2
 -  Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија  од  броја 24  до 29  укупне  површине 136,93 м2 
- заједничке  просторије

 Приземље:
 - Простори  од  броја 21  до 29  укупне  површине  
279,19 м2
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија – степеништа означеног  као  простор  број 19   
и  вјетробрана  означеног  као  простор  број 20, укупне  
површине  28,16 м2.

 ОМЛАДИНСКИ  САВЈЕТ

 I  Спрат:
 - Простор  означен  као  канцеларија  број 17  
површине 12,76 м2
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија – ходника  и  вц-а

Члан  2.
 Град  Бијељина  као  власник  објекта  задржава  
право  коришћења  и  управљања  простором  у  објекту  и  
то :
 Сутерен:  простор  од  1  до  9  (дискотека  и  билијар  
сала  са  пратећим  просторијама) укупне  површине  472,11  
м2.
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 Приземље:  простор  број 4 (остава  уз  бар)  
површине  5,93 м2  и  дио  простора   број 2  - главни  улазни  
хол  уз  кафе  бар  у  површини  од  74,77 м2, што  укупно  
износи  површину  од  80,7 м2.

 II Спрат: 
 Заједничко  коришћење  са  ЈУ Центар за културу 
„Семберија“: простори  број 4 (сала  за  састанке), 3 (сала  
за  предавања), 13 (димер  соба), 1 (расвјета), 11 (режија),10 
(тонска  кабина), 9 (остава),8 ( вц-е), 7 (вц-е)(вц-е), 6 (вц-е), 
5 (остава), 2 (хол) и 1 (степениште).

 Кровна  тараса укупне  површине 986,30 м2  од  чега  
је  корисна  површина  714,30  м2

 Власник  објекта  има  право  коришћења  свих  
заједничких  просторија  у  објекту  као  и  остали  корисници.

Члан  3.
 Непокретност  означена  као  к.ч. број  3734/1 у  
нарави  зграда култ. и умј.  површине  633 м2, помоћна  зграда 
број 2 површине 31 м2, помоћна  зграда  број 3  површине 5 
м2  и  земљиште  уз  зграду  културе  и  умјетности  површине 
853 м2, што укупно  износи 1522 м2  уписана  је  у  Лист  
непокретности  број 811, к.о. Бијељина  2  у  ком  је  као  
корисник  уписан  Град  Бијељина  са  дијелом 1/1  и  зк. ул.  
Број 785, к.о. Бијељина 2  у  ком  је  Град  Бијељина  уписан  
са  правом  располагања  са  дијелом  1/1. 
 Предметна  непокретност  налази  се  у  улици  
Кнеза  Милоша  број 30  и у  нарави  представља   зграду  
Градског  биоскопа.
 Град  Бијељина даје на  коришћење, управљање  и  
одржавање  дио  непокретности   из  става 1. овог  члана  као  
и  припадајућу  опрему  и  то:
                                                                         
 СРПСКО  ПРОСВЈЕТНО  И  КУЛТУРНО  
ДРУШТВО  „ПРОСВЈЕТА“

 Приземље  зграде:
 - Канцеларија  број 1  површине 12,4 м2 и
 - Канцеларија  број  2 (неправилног  облика) 
површине 41,5 м2
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија  улаза, ходника  и вц-а

 ЈУ  ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“

 Приземље  зграде:
 - све  просторије  осим  канцеларије 1 и 2
 - Заједничко  коришћење  са  осталим  корисницима  
просторија  улаза, ходника  и вц-а

 I  Спрат:
 - Двије   просторије  укупне  површине  61,40 м2

 УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА  УБУНТУ

 I  Спрат:
 - Једна  просторија  површине 5,80 м2
 - Заједничко  коришћење  ходника  и  вц-а

Члан 4.
 Непокретност  из  члана 1.  и 3. ове  Одлуке  даје  
се  на коришћење,  управљање и  одржавање  без накнаде, 

све  док   у  истима корисници обављају  регистровану  
дјелатност.
 Сви  корисници  којима  се даје  на  коришћење   
простор    из  ове  Одлуке, обавезни  су  плаћати комуналне  
трошкове (воду и  канализацију, струју , одвоз  смећа, гријање  
као  и  друге комуналне  трошкове и  накнаде  који  терете  
простор  који  се  додјељује  на  коришћење) сразмјерно  
површини  простора  који  користе.
 Обавезује  се  ЈУ Центар  за  културу „Семберија“ 
Бијељина  да  се  на  основу  ове  Одлуке  региструје код  
комуналних  јавних  предузећа  као  корисник  свих  комуналних  
трошкова .
 Обавезује  се  ЈУ Центар  за  културу „Семберија“ 
Бијељина  као  правни  субјект  на  ком  су  регистрована сва 
бројила , да  са  свим  корисницима  простора  у  објекту   одмах  
након  доношења  ове  Одлуке  закључи  Протокол  који  ће  
дефинисати  начин  и  друге  услове  у  вези  са  обрачуном  и  
плаћањем  трошкова  комуналија.    
                                                    

Члан 5.
 Право  коришћења   непокретности  из  ове  Одлуке  
неће се евидентирати  у јавним  евиденцијама  непокретности  
које  се  воде  код  Републичке  управе  за  геодетске  и имовинско 
- правне  послове  Бања Лука, Подручна  јединица  Бијељина.

Члан 6.
 За  провођење  ове  Одлуке  задужује  се  Одјељење  
за  друштвене  дјелатности  Административне  службе  Града  
Бијељина.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-40/14                           
Бијељина,                                                   
Датум: 20. март 2014. године

 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  и 95/11), члана 
30. 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 19. сједници одржаној дана 
20. марта 2014. године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО – 

ПОСЛОВНИХ  ОБЈЕКАТА    НА  К.Ч.БР. 2092/1 , К.Ч.БР. 
2092/3, К.Ч. БР. 2092/4 И К.Ч. БР. 2092/5, СВЕ  К.О.  

БИЈЕЉИНА 2  У  СКЛОПУ  РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  
„ЛЕДИНЦИ  I“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом  Одлуком  дозвољава  се  заједничко  улагање  
између  Града  Бијељина  и Предузећа  за  инвестиције, 
трговину, експорт-импорт „MDM  COMMERC   DVOROVI“  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.
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из  Дворова, у  изградњи    стамбено - пословних  објеката  у  
оквиру    вешепородичних  стамбено - пословних  објеката  
предвиђених  за  градњу    регулационим  планом  „Лединци 
I “ Бијељина  („Службени  гласник Града  Бијељина“ , 
број: 2/14), на  локалитету   Рачанске  улице (локација  
канцеларије  Мјесне  заједнице  Лединци).

Члан 2.
 Предмет   заједничког  улагања   од  стране  Града  
Бијељина   су  некретнине  означене  као:
 - Дио  к.ч. 2092/3   у  нарави  стамбено-пословна  
зграда укупне  површине 207 м2  у  којој  је  општина  
Бијељина  уписана  као  корисник и  власник  пословног  
простора  у  привреди у  приземљу  зграде  површине  81 
м2, уписан  у Листу  непокретности  број 5455  у  подулошку 
4, к.о. Бијељина 2  и  зк. улошку  број  10661  и 12319, к.о. 
Бијељина 2  са  правом  заједничке  својине  на  земљишту  
испод  зграде  к.ч.  број 2092/3  у  површини  од  69/207  од   
укупне  површине  од  207 м2,
 - к.ч. број 2092/1 у  нарави  помоћна  зграда  број 
3  површине  44 м2  и  двориште  површине  630 м2, што  
укупно  износи 674 м2  уписана  у  Посједовни  лист  број 
6135, к.о. Бијељина 2. Предметна  парцела  одговара дијелу 
грунтовне   парцеле к.ч.  број 532/13  из  зк. ул. 1746, к.о. 
Бијељина. Правоснажним  рјешењем  РГУ  ПЈ  Бијељина  
број 21.12/476-99/13  од  18.02.2014. године  на  парцели  к.ч.  
број 2092/1, к.о. Бијељина 2  утврђено  је  право  располагања  
и  право  коришћења  у  корист  Града  Бијељина  са  дијелом 
1/1,
 - к.ч.  број 2092/4  у  нарави пословна  зграда  у  
привреди  површине 56 м2  и
 - к.ч.  број 2092/5  у  нарави  помоћна  зграда  број 
4  површине  62 м2, помоћна  зграда  број 5  површине 
49 м2, помоћна  зграда  број 6  површине 43 м2, помоћна  
зграда  број  7  површине 42 м2,  помоћна  зграда  број 8  
површине  47 м2, помоћна  зграда  број 9  површине  19 м2  
и  двориште  површине 678 м2, што  укупно  износи 940 
м2, обје  парцеле  уписане  у  Посједовни  лист  број 6077, 
к.о. Бијељина 2  у  ком  је  општина  Бијељина  уписана  
као  посједник  са  дијелом 1/1  и  зк. уложак  број  12369, 
к.о. Бијељина 2  у  ком  је  општина  Бијељина  уписана  са  
својином  са  дијелом 1/1.  

Члан 3.
 Грађевинско   земљиште  и  објекти,  који  су  
предмет  заједничког  улагања  односи  се  на  двије   
грађевинске  парцеле  предвиђене  регулационим  планом  
„Лединци I “ Бијељина  и  то:
 1. У  прву  грађевинску   парцелу   улазе  катастарске  
парцеле к.ч. број 2092/1,    к.ч.2092/2, к.ч. број 2092/3, к.ч.  
број 2092/6  и  дио  к.ч. број 2092/4, све  к.о. Бијељина 2, са  
укупном површином  земљишта  од  1072 м2 и  стамбено-
пословног  простора од 279 м2,  Град  Бијељина улази  са  
788 м2  земљишта  и  126 м2  пословног  простора. На 
овој  грађевинској  парцели  предвиђена  је  градња  двије  
ламеле  чије  површине  у  основи  износе  268 м2  и 144 
м2  са  могућношћу  градње  око  1862 м2  нето  простора 
+  подрумски  простор (површине  утврђене  према  
графичком  прилогу  регулационог  плана  „Лединци 1“  
Бијељина).
 Уз  проценат  од 20 %  нето  простора  на  име  
некретнина  у  грађевинској  парцели  према  проценту  
учешћа  земљишта  Граду  припада  око  274 м2  нето  

простора + припадајући  подрумски  простор.
 2. У  другу  грађевинску  парцелу  улазе  катастарске  
парцеле и  то  дио к.ч.  број 2092/4, к.ч. број 2092/5, к.ч. број 
2091,  све  к.о. Бијељина 2, чија  је  укупна  површина око 
1483  м2, у  коју  Град  улази  са  951 м2  земљишта.  На  
овој  грађевинској  парцели   предвиђена  је  градња  двије  
ламеле  и  то: 
 Прва  ламела  која  је  у  читавој  површини  
на  земљишту  Града, површине  у  основи  248 м2  
са   могућношћу  градње  око 992 м2  нето  простора + 
припадајући  подрумски  простор (површине  утврђене  
према  графичком  прилогу  регулационог  плана  „Лединци 
1“  Бијељина), Граду  припада  17 %, односно  око 169 м2  
нето  простора + припадајући  дио  подрумског  простора.
 Друга  ламела која  у  око 50 %  површине 
је  на  земљишту  Града, површине  у  основи 253 м2  са  
могућношћу  градње  око  1012 м2  нето  простора + 
припадајући  подрумски  простор (површине  утврђене  
према  графичком  прилогу  регулационог  плана  „Лединци 
1“  Бијељина), Граду  припада  17%, односно  око 86 м2 нето  
простора +  припадајући  подрумски  простор.
 Граду  Бијељина  у  обје  ламеле  на  овој  
грађевинској  парцели  припада  око  255 м2 простора + 
припдајући  подрумски  простор.
 Ван  обухвата  друге  грађевинске  парцеле  налази  
се  дио  катастарске  парцеле  к.ч.  број 2091, к.о. Бијељина 
2  који  улази  у  планирану  саобраћајницу, површине  око 
87 м2.

Члан 4.
 Укупна  нето  површина   простора  која  припада  
Граду   Бијељина на  обје  грађевинске  парцеле  износи  
око 529 м2 + припадајући  подрумски  простор,од  чега  
пословног  простора  око  45 м2, а  преостали  дио  стамбени  
простор  сразмјерно  по  етажама. Сва  напријед  наведена  
припадајућа  површина  коју  добија  Град  Бијељина  
обезбједиће  се у  првој  грађевинској  парцели.  
 Површине  простора  исказане   у  члану  3.  и  
ставу 1. овог  члана  су  орјентационе, а  исте  ће  се коначно 
утврдити  након  израде  пројектне  документације, 
Уговором  о  заједничкој  изградњи.

Члан 5.
 Предузеће   за  инвестиције,трговину, експорт-
импорт „MDM  COMMERC   DVOROVI“  из  Дворова  
дужно  је  предати  Граду   Бијељина  некретнине  из  тачке 
4. ове  Одлуке  у  року  од  12 (дванаест) мјесеци  од  дана  
добијања  одобрења  за  градњу  за  објекат  на  Првој  
грађевинској  парцели.

Члан 6.
 Средства  добијена  од  некретнина   које  ће  
се  добити  по  основу  удруживања  по  овој  Одлуци  
намјенски  ће  се  утрошити  на  изградњу  основне  школе  
на Лединцима.

Члан 7.
 Предузећа  за  инвестиције, трговину, експорт-
импорт „MDM  COMMERC   DVOROVI“  из  Дворова  се  
обавезује  да  у  поступку  закључења   Уговора  о  заједничкој  
изградњи   са  власником  карастарске  парцеле  означене  
као к.ч.  број 2091, к.о. Бијељина 2,  уговори  и   изврши  
цијепање  ове  катастарске  парцеле, односно  формирање  
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нове  катастарске  парцеле  која  у   складу  са  регулационим  
планом  улази  у  саобраћајницу , односно  обезвједи  да  се  
власник  новоформиране  парцеле    Изјавом  о  одрицању, 
одрекне  права  својине  у  корист  јавног  добра  путеви  
којим  управља  Град  Бијељина.

Члан 8.
 Овлашћује се Градоначелник   да на основу ове 
Одлуке  закључи Уговор о заједничкој изградњи стамбено-
пословног објекта са Предузећем за  инвестиције, 
трговину, експорт-импорт „MDM  COMMERC   DVO-
ROVI“  са  сједиштем  у  Дворовима, а  по прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске –
Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкове  који  терете  закључење   уговора  сносе 
уговорне  стране  солидарно.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-31/14                                                  
Бијељина,                                                   
Датум: 20. март 2014. године                                                                 

 На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 
37/07 и 66/08), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05, 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 19. сједници 
одржаној дана 20. марта 2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ 
ИГРАЛИШТА ПРЕМА  УП „ЛОКАЦИЈА 2“ ДУХОВНА  

КУЛТУРА  И  СТАНОВАЊЕ  У  ОКВИРУ  РП „ЦЕНТАР  
ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Утврђује се да је од општег интереса изградња  
игралишта  у  улици  Патријарха  Павла  у  Бијељини  
предвиђеног  Урбанистичким  пројектом „Локација 2 „ - 
духовна  култура  и  становање  у  оквиру  регулационог  
плана „Центар  града“ Бијељина („Службени  гласник  
општине  Бијељина“, број: 29/09).
 Корисник  експропријације  је  Град  Бијељина.

Члан 2.
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градоначелник Града Бијељина и Правобранилаштво 
Републике српске – Сједиште замјеника  у Бијељини, 
које ће, у својству законског заступника Града Бијељина, 
у складу са Законом, провести потребне радње у циљу 
обазбјеђивања  одлуке Владе Републике Српске о 
утврђивању општег интереса и провођења поступка 

експропријације пред надлежном Републичком Управом 
за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Бијељина.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-41/14
Бијељина,       
Датум: 20. март 2014. године

 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  и 95/11), члана 
30. 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 19. сједници одржаној дана 
20. марта 2014. године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ  – 

K.Ч.  БРОЈ  1044/2,  К.О. ПАТКОВАЧА

Члан 1.
 Овом  Одлуком стиче се својина на  непокретности  
означеној  као:
 - к.ч.  број  1044/2 зв. Окућница   у  нарави  
некатегорисани  пут површине 527 м2   уписана  у  Лист  
непокретности  број 6, к.о. Патковача  у  ком  су  Вуловић 
Влајка  Драго  и  Вуловић  Влајка  Миленко  уписани  као  
сувласници  са  дијелом од  по ½.
 Непокретност  из  става 1. ове  Одлуке прибавља  
се   ради повезивања  новоформираног  насеља  са  јавним  
путем.  

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. став 1. 
ове Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз  
накнаду од 14,00 КМ/м2, што  за  укупну  површину од  527 
м2 износи   7.378,00 КМ, која  према  налазу ЈП „Дирекција  
за  изградњу  и  развој  града“ Бијељина  број И-111/2014 од 
03.03.2014.године представља  тржишну  вриједност.

Члан 3.
 На  непоретности  из члана 1. ове  Одлуке, у  јавним  
евиденцијама непокретности    извршиће  се  упис  права   
својине  у  корист  Града  Бијељина  са  дијелом 1/1.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта  описаног  у члану  1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  на  
терет   Града  Бијељина.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-44/14                                                   
Бијељина,                                       
Датум: 20. март 2014. године                                                               

 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  и 95/11), члана 
30. 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 19. сједници одржаној дана 
20. марта  2014. године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – 

K.Ч.  БРОЈ  1324/2,  К.О. БУКОВИЦА  ДОЊА

Члан 1.
 Овом  Одлуком стиче се својина на  непокретности  
означеној  као:
 - к.ч.  број  1324/2 зв. Равњеш у  нарави  шума  4.  
класе површине 277 м2   
уписана  у  Посједовни  лист  број 574, к.о. Буковица  Доња  
у  ком  је  Мандић  Илије  Миодраг  уписан  као  супосједник  
са  дијелом  од  40000/53196  а  Мандић Петра  Сава  са  
дијелом  од  13196/53196. Катастарска  парцела  одговара  
дијелу  грунтовне  парцеле  означене  као  к.ч.  број 905/3  
укупне  површине  од 11.760 м2, к.о. Буковица  из  зк.  ул.  
број 398  у  ком  је  Мандић  Илије  Миодраг   уписан  са  
сусвојином  са  дијелом  од 1/8.
 Непоретности  из  става 1. ове  Одлуке прибављају  
се   ради проширења  постојећег  пута  означеног  као  к.ч.  
број  1322, к.о. Буковица  Доња.

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове 
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз  накнаду 
од 6,00 КМ/м2, што  за  укупну  површину   парцеле  од  277 
м2 износи  1.662,00 КМ, која  према  налазу ЈП „Дирекција  
за  изградњу  и  развој  града“ Бијељина  број И-81/14 од 
18.02.2014.године представља  тржишну  вриједност.

Члан 3.
 На  непоретностима  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 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта  описаног  у члану  1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  на  
терет   Града  Бијељина.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-20/14                                                        
Бијељина,                                                          
Датум: 20. март 2014. године

 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 и 95/11), члана 30. 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 19. сједници одржаној дана 20. марта 
2014. године, донијела  је

О   Д   Л   У   К   У
О  СТИЦАЊУ  СВОЈИНЕ  НА  НЕПОКРЕТНОСТИ – K.Ч.  

БРОЈ  1323/2  И  К.Ч.1325/4,  К.О. БУКОВИЦА  ДОЊА

Члан 1.
 Овом  Одлуком стиче се својина на  непокретности  
означеној  као:
 - к.ч.  број  1323/2 зв. Равњеш у  нарави  шума  4.  
класе површине 690 м2  и 
 - к.ч.  број  1325/4 зв. Равњеш у  нарави  шума  4  
класе површине 487  м2 
обје  уписане  у  Посједовни  лист  број 246, к.о. Буковица  
Доња  у  ком  је  Мандић  Крсте Ристо  уписан  као  посједник  
са  дијелом 1/1. Катастарска  парцела  број 1323/2  одговара  
дијелу  грунтовне  парцеле  означене  као  к.ч.  број 905/5 
укупне  површине  7.540 м2 , к.о. Буковица  из  зк. ул.  Број  
611  у  ком  је Мандић  Крсте Ристо  уписан  са  сусвојином  
са  дијелом  од 12949/61192., а катастарска  парцела  означена  
као  к.ч.  број  1325/4  одговара   дијелу  грунтовне  парцеле  
означене  као  к.ч.  број 905/3  укупне  површине  од 11.760 
м2, к.о. Буковица  из  зк.  ул.  Број 398  у  ком  је  Мандић  
Крсте Ристо  уписан  са  сусвојином  са  дијелом  од 6/96.
 Непокретности  из  става 1. ове  Одлуке прибављају  
се   ради проширења  постојећег  пута  означеног  као  к.ч.  
број  1322, к.о. Буковица  Доња.

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. став 1. ове 
Одлуке реализоваће се Уговором о купопродаји уз  накнаду 
од 6,00 КМ/м2, што  за  укупну  површину обје  парцеле  
од  1.177 м2 износи  7.062,00 КМ, која  према  налазу ЈП 
„Дирекција  за  изградњу  и  развој  града“ Бијељина  број 
И-81/14 од  18.02.2014.године представља  тржишну  
вриједност.

Члан 3.
 На  непокретностима  из члана 1. ове  Одлуке, у  
јавним  евиденцијама непокретности    извршиће  се  упис  
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права  коришћења   и   права  својине  у  корист  Града  
Бијељина  са  дијелом 1/1.

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник  Града  Бијељина 
да на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности - земљишта  описаног  у члану  1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкови  нотарске  обраде  уговора   падају  на  
терет   Града  Бијељина.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-19/14                                                     
Бијељина,                                                         
Датум: 20. март 2014. године                                                               
                                                              

 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, 58/09 и 95/11), члана 30. 
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  19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

И СУБОТИЋ (СПАСОЈА) ВИДЕ 

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се замјена некретнина између 
Града Бијељина, с једне стране, и Суботић (Спасоја) Виде, с друге 
стране. 
 Град Бијељина даје у замјену своје некретнине означене 
као:
 - к.ч. број 3432/0 Е7, у нарави пословни простор у 
привреди, површине 49 м2, уписана у з.к. уложак број 10522 
к.о. Бијељина 2, у ком је општина Бијељина уписана са правом 
својине са дијелом 1/1, а који пословни простор се налази у 
склопу стамбено-пословне зграде означене као к.ч. број 3432/0, 
површине 243 м2, уписане у матични з.к. уложак број 797 к.о. 
Бијељина 2 у ком је уписано етажно власништво у корист 
власника етажних јединица и право располагања у корист 
општине Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара некретнинама 
означеним као к.ч. број 3432, у нарави стамбено-пословна зграда 
површине 243 м2, уписана у листу непокретности број 823 к.о. 
Бијељина 2, у ком је у А1 листу, у подулошку број 2, уписан 
пословни простор у привреди етажне ознаке број 6, површине 
49 м2, ознаке ПР, у ком је Скупштина општине Бијељина уписана 
као носилац права на посебном дијелу зграде са дијелом 1/1.
 Суботић (Спасоја) Вида даје у замјену своје некретнине 
означене као:

 - к.ч. број 4287/4, зв. ‘’Српске војске’’, у нарави стамбена 
зграда површине 72 м2, помоћна зграда површине 42 м2  и 

двориште површине 239 м2, што чини укупну површину од 
353 м2, уписана у лист непокретности број 5135 к.о. Бијељина 
2, у којем је као корисник уписана Суботић (Спасоја) Вида 
са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.ч. број 
4287/4, зв. ‘’Ул. ЈНА’’, у нарави стамбена зграда површине 72 м2, 
помоћна зграда површине 42 м2  и аеродром површине 239 м2, 
што чини укупну површину од 353 м2, уписана у з.к. улошку број 
1095 к.о. Бијељина 2, у којем је Суботић (Спасоја) Вида уписана 
са правом својине са дијелом 1/1.
 Према налазу ЈП ‘’Дирекција за изградњу и развој 
града’’ Бијељина број И-142/14 од 12.03.2014. годинe вриједност 
пословног простора означеног као к.ч. број 3432/0 Е7 у к.о. 
Бијељина 2, површине 49 м2, износи 163.200,00 КМ, а вриједност 
непокретности к.ч. број 4287/4 у к.о. Бијељина 2 износи 
146.018,00 КМ. 
 Суботић (Спасоја) Вида је у обавези да исплати новчана 
средства у износу од 17.182,00 КМ на име разлике у вриједности 
некретнина које су предмет замјене.

Члан 2.
 О  замјени  некретнина  из  члана  1. ове  Одлуке  
сачиниће  се Уговор.  Трошкове  нотарске обраде Уговора сноси 
Суботић (Спасоје) Вида.

Члан 3.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи Уговор о замјени  некретнина из члана 1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва  Републике Српске 
– Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 4.
 На  некретнинама  из члана 1. ове  Одлуке  код  РГУ 
Подручна јединица  Бијељина извршиће се промјена уписа 
права коришћења у корист уговарача, а у Земљишнокњижној 
канцеларији извршиће се упис права својине у корист уговарача.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-30/14                                                  
Бијељина,                                                
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  38. став 2. тачка ј) 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници 
одржаној дана  20. марта 2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ

ЗЕМЉИШТА У К.О. ЉЕЉЕНЧА

Члан 1.
 Утврђује се да је изгубило статус непокретности у 
општој употреби земљиште означено као к.ч. број 713/2, зв. 
‘’Царевина’’, по култури пут без ознаке површине 483 м2, к.ч. 
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број 713/3, зв. ‘’Царевина’’, по култури пут без ознаке површине 
679 м2 и к.ч. број 713/4, зв. ‘’Царевина’’, по култури пут без 
ознаке површине 2088 м2, уписано у посједовном листу број 10 
к.о. Љељенча, a што одговара дијелу старе грунтовне парцеле 
означене као к.ч. број 743 к.о. Љељенча, која није евидентирана у 
земљишнокњижној евиденцији.

Члан 2. 
 Непокретности из члана 1. ове Одлуке уписаће се 
у катастарској евиденцији Републичке управе за геодетске и 
имовинско - правне послове Бања Лука – Подручна јединица 
Бијељина као посјед Града Бијељина са дијелом 1/1, а кад 
се стекну услови Град Бијељина ће се у поступку излагања 
некретнина и утврђивању права на некретнинама уписати са 
правом располагања са дијелом 1/1.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-21/14                                                         
Бијељина,                                                     
Датум: 20. март 2014. године                                                             

 На основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 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 19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године,  
донијела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 6/12) и („Службени гласник Града 
Бијељина“, број:  13/13, 27/13), у Тарифи комуналних такси које 
се плаћају на подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 1, у 
тачки к) додаје се нови став 2. који гласи:
 ‘’За постављање реклама чија је сврха рекламирање 
за потребе трећих лица - комерцијално рекламирање плаћа 
се комунална такса у износу увећаном за 50% од прописане 
комуналне таксе.’’

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

Број: 01-022-42/14                                                                   
Бијељина,                                                                        
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 124/11), члана 3. 
Закона о комуналној полицији (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’,број: 85/03) и члана 38. став 2. тачка б) Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 
27/13), Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној 
дана 20. марта 2014. године, донијела је

 О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ 

И ДЕПОНОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Члан 1.
 У Одлуци о о прикупљању, одвожењу  и депоновању 
комуналног отпада (‘’Службени гласник  Града Бијељина’’, број: 
5/13, 22/13), у члану 12. став 2. Послије ријечи: ‘’орган управе 
надлежан за комуналне послове’’, додају се ријечи: ‘’у сарадњи са 
комуналном полицијом.’’
   

Члан 2.
 У члану 16. став 2. Послије ријечи: ‘’орган управе 
надлежан за комуналне послове’’, додају се ријечи: ‘’у сарадњи са 
комуналном полицијом.’’
  

Члан 3.
 У члану 28. став 1., брише се. 
  

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

Број: 01-022-43/14                                                                
Бијељина,                                                                               
Датум: 20. март 2014. године 

 На основу члана 30. 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 
19. сједници одржаној дана 20. марта 2014. године, донијела  
је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О  ДОДЈЕЛИ  

НА   КОРИШЋЕЊЕ   ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА ЦЈБ  
БИЈЕЉИНА – ПС  БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У  Одлуци  о  додјели  на  коришћење  пословног  
простора  ЦЈБ  Бијељина-Полицијској  станици  Бијељина 
(„Службени  гласник  општине  Бијељина“, број: 34/08)  у  
тачци 1. додаје   се  став  2. који  гласи:
 „Министарству  унутрашњих  послова  Републике  
Српске, Центру  јавне  безбједности Бијељина, Полицијској  
станици  Бијељина  поред  простора  из  тачке 1. Одлуке  
додјељује  се  на  коришћење  и  пословни  простор  на  
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спрату  објекта  који  се  састоји  од  три  просторије,  укупне  
површине 80 м2. Укупна  површина  простора који  се  даје  
на  коришћење  износи 152,50 м2“

Члан 2.
 У  тачци 2.  Одлуке  додаје  се  став 3. који  гласи:
 „Министарство унутрашњих  послова  Републике  
Српске, Центар  јавне  безбједности Бијељина, ПС Бијељина,  
дужно  је  да  плаћа  порез  на  додату  вриједност (ПДВ)  за  
цјелокупан  пословни  простор  који му   је  додијељен  на  
коришћење  површине  152,50 м2, а  који  мјесечно  износи  
110,80 КМ (словима: стодесетконвертибилних марака и 
80/100).

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-22/14                                                              
Бијељина,                                                     
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана  30. 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 19. сједници 
одржаној дана 20. марта 2014. године, донијела  је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНИ   ОДЛУКЕ  О  НАЧИНУ  ПЛАЋАЊА 

ПОРЕЗА НА  ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ВЛАСНИШТВО ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА, ИЗДАТИХ  БЕЗ  НАКНАДЕ

Члан 1
 У  Одлуци  о начину  плаћања пореза  на  додату 
вриједност за  кориснике пословних простора власништво 
општине  Бијељина, издатих  без  накнаде („Службени  
гласник  општине  Бијељина“, број: 24/11)  у  тачци 1. став 3.  
брише   се алинеја 2.  која  гласи:
 „ МУП РС ЦЈБ – Полицијска  станица  Бијељина“

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број : 01-022-23/14                                                           
Бијељина,                                                    
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана 30. 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 19. сједници 
одржаној дана 20. марта  2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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 (‘’Службени 
гласник општине Бијељина’’, број: 8/89, 3/92, 4/92, 6/92, 5/94, 
2/04, 23/10 и 8/13), ријечи: ’’Административна служба’’, 
замјењују се ријечима: ’’Градска управа’’, у одговарајућем 
падежу.

Члан 2.
 Члан 5. Одлуке мијења се и гласи:
 ’’Табле са натписом назива улица израдиће се на 
плавој подлози, димензија 500мм х 300мм, а сам натпис 
исписаће се бијелом бојом.
 Табле са бројем израдиће се на плавој подлози, 
димензија 200мм х 150мм, а сам натпис броја исписаће се 
бијелом бојом.                                               
 Табле са натписом улица и бројева се израђују 
од нерђајућег поцинчаног лима, пластифицираног 
висококвалитетном фолијом плаве боје отпорне на UV 
зрачење и све временске услове.’’
       

Члан 3.
 Члан 6.  мијења се и гласи:
 ’Табле са натписом улица у Граду Бијељина и 
насељеним мјестима Јања, Дворови, Нови Дворови и Велика 
Обарска, о свом трошку набавља и поставља Одјељење за 
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе Града Бијељина.
 Трошкове израде табле са кућним бројем у пуном 
износу сноси власник објекта, односно ЗЕВ-а, уколико 
самостално набављају  таблу са бројем. 
 Уколико таблу са кућним бројем набавља Одјељење 
за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
Градске управе Града Бијељина, учешће власника објекта у 
трошковима израде табле износи  50%. 
 Кућни број и увјерење о кућном броју се издаје на 
захтјев власника објекта уз приложен доказ о извршеној 
уплати трошкова.’’
            

Члан 4.
 У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
 ’Код неизграђених парцела које се налазе на потезима 
и подручјима предвиђеним за изградњу вишепородичних 
стамбено-пословних објеката и индивидуалних стамбених 
објеката нумерација ће се вршити по редослиједу као да су 
на овим парцелама изграђени објекти, односно за будуће 
објекте резервисаће се одговарајући број.
    

Члан 5.
 У члану 7. послије става 2. додају се два нова става и 
гласе:
 ’’(3)  У случају изградње новог објекта лоцираног 
између већ изграђених објеката који су  означени бројевима, 
број за нови објекат одредиће се тако што ће се узети 
претходни број објекта коме се додаје велико штампано 
слово А, Б, В, Г, Д  итд..
 (4) Мјесне заједнице, свака на свом подручју, дужне 
су прије постављања броја да сачине попис објеката који 
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се нумеришу са одређивањем броја који тим објектима 
припада.’’
   

Члан 6.
 Члан 8. мијења се и гласи:
 ’’(1) Новчаном казном у износу од 800 КМ до 1.600 
КМ казниће се за прекршај правно лице: 
 а) ако неовлашћено одређује називе улица и тргова 
(члан 1а. став 1. ове Одлуке),
 б) ако неовлашћено скида таблу са натписом улица 
и бројева (члан 5. став 3. ове Одлуке),
 в) ако не постави таблу са кућним бројем, а објекат 
се налази у редовној употреби  (члан 6. ове Одлуке)
 (2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 
КМ до 400 КМ.
 (3) За прекршај из става 2 овог члана казниће се 
предузетник  или физичко лице новчаном казном у износу 
од 400 КМ до 800 КМ.’’      

Члан 7.      
 Члан 9. мијења се и гласи:
 ’’Обавезује се Одјељење за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине    Градске управе Града 
Бијељина да табле са називима улица постави у року од 
90 дана, а сви субјекти табле са бројевима на пословним и 
стамбеним објектима у року од 6 мјесеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.’’

Члан 8.
 Члан 10., брише се.
    

Члан 9.
 У члану 11. ријечи: ’’Комунална инспекција 
општине Бијељина’’, замјењују се  ријечима: ’’Комунална 
полиција Града Бијељина.’’ 
 

Члан 10.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у   ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
          
 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-24/14                                                                    
Бијељина,
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана 30. 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 19. сједници 
одржаној дана 20. марта 2014. године, донијела  је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ  О  СТАВЉАЊУ  У  

ФУНКЦИЈУ  И  ДОДЈЕЛИ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНОЈ  
ЗДРАСТВЕНОЈ  УСТАНОВИ  АПОТЕКА  „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА  У  ДВОРОВИМА

Члан 1
 У  Одлуци  о стављању  у  функцију  и  додјели  
на  коришћење  јавној  здраственој  установи Апотека 
„Семберија“ Бијељина  пословног  објекта  у  Дворовима 

(„Службени  гласник  општине  Бијељина“, број:  23/10)  у 
члану  1. став  4. мијења  се  и  гласи :
 „Обавезује  се  ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина  
да  на  име  завршетка и  стављање  у  функцију  доградње  
објекта  из  става 1. овог  члана  уложи  средства  у  износу  
од 66.362,33 КМ, у  складу  са  пројектном  документацијом“.
 

Члан 2
 У  члану  2. став  2. бришу  се  ријечи  „даје  се  без  
накнаде  и“.

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

 СКУПШТИНА  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број : 01-022-25/14                                                          
Бијељина,                                                         
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана 30. став 1. алинеја 2. и члана 72. 
став 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 1. ванредној сједници одржаној 20.марта 
2014. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ

ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 Члан 66 б. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/13 и 2/14) 
мијења се и гласи:

„ Члан 66 б.
 Комисија за мјесне заједнице има предсједника 
и осам чланова који се бирају из реда одборника и других 
лица.“
                                                        

Члан 2.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-/14                                                               
Бијељина,     
Датум, 20. март 2014. године
     

  
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 38. став 2. тачка п) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 
и 27/13) и члана 28. став 3. Правилника о критеријумима 
и поступку за стипендирање студената и ученика, 
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финансирање научно-истраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 21/06, 27/07 и 22/09) Скупштина Града 
Бијељина на 19. сједници одржаној дана  20. марта 2014. 
године,  донијела је   

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

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 

2013/2014 ГОДИНИ

 1. За чланове Комисије за провођење поступка 
одабира научно-истраживачких радова у академској 
2013/2014. години, који ће се финансирати из буџета Града 
Бијељина, именују се:

 1) НЕНАД ЛАЛИЋ
 2) ЈОВАН ВУКОВЉАК

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-20/14                                                             
Бијељина,                                                            
Датум: 20. март 2014. године                                                                                                      

 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став 2. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 
27/13) и члана  36. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/13 и 2/14), 
Скупштина Града Бијељина на 19. сједници одржаној дана  
20. марта 2014. године  донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГЕНДЕР АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 1.За чланове Радне групе за израду Гендер 
Акционог плана Града Бијељина  именују се:

 1) ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ
 2) НЕДЕЉКО ЈОВИЋ

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-21/14                                                                 
Бијељина,                                                                    
Датум: 20. март 2014. године                                                                                      

 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана 38. став 2. 
тачка аг) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и члана 15. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у 
јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
15/13), Скупштина Града Бијељина расписује

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

 I ДИРЕКТОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ 

 II    ОПИС ПОСЛОВА 

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

 III    М А Н Д А Т

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

 IV    С Т А Т У С

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

 V  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

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

 VII   СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
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интереса у складу са Законом о министарским, владиним или 
другим именовањима Републике Српске ( „ Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 73/08) и Законом о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) .
 Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци.

 VIII   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
 - биографију о кретању у служби, 
 - Увјерење о држављанству (не старије од шест 
мјесеци), 
 - извод из матичне књиге рођених, 
 - својеручно потписане изјаве о испуњавању општих 
услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке VII конкурса, 
 - диплому о завршеној високој стручној спреми VII 
степен, 
 - доказ о радном искуству у струци односно 
траженом степену образовања, 
 - увјерење о неосуђивању/некажњавању за кривична 
дјела на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 
или кривична дјела која их чине неподобним за обављање 
послова директора (не старије од три мјесеца),
 - Програм рада. 

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

 IX    РОК И МЈЕСТО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

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

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

 X     ОБЈАВЉИВАЊЕ 

 Јавни конкурс ће се објавити у дневним новинама 
„ПРЕСС“ и „Службеном гласнику Републике Српске“.

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:  01-111-22/14                                                                  
Бијељина,                                                                
Датум: 20. март 2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), 
Одлуке о буџету Града Бијељина за 2014. годину (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 26/13), а у вези са чланом 4 
Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава удружењима грађана на подручју општине 
Бијељина (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 
8/05, 5/09 и 3/11) и Споразума о сарадњи између општине 
Бијељина и невладиних /непрофитних организација на 
подручју општине Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  
д о н о с и:

О Д Л У К У
 о расподјели средстава за материјалне трошкове 
удружењима особа са инвалидитетом на пoдручју Града 
Бијељина  у 2014 години

I
 Средства у висини од 18.000,00 КМ, распоређују 
се за материјалне трошкове у 2014. години, сљедећим 
корисницима у наведеним износима:
                            
 1.  Регионално удружење ампутираца            2.500,00       
 2.  Хуманитарно удружење жена ‘’Арта’’       2.500,00              
 3.  Удружење глувих и наглувих лица регије Бијељина                                                                                                                                         
                                                                                                  2.200,00      
 4. Међуопштинска организација слијепих и 
слабовидних лица  регије Бијељина                                2.000,00      
 5. Удружење за помоћ ментално  заосталим лицима 
‘’Нада’’                                                                                   2,000,00              
 6. У дружење жена обољелих од карцинома дојке ‘’Геа’’                                                                                                                                          
                                                                                                  2.000,00              
 7. Регионално удружење дистрофичара      1.600,00                
 8. Удруженје обољелих од мултипле склерозе регије 
Семберија, Мајевица, Посавинаа                                   1.200,00               
 9. Удружење параплегичара обољелих од дјечије 
парализе и осталих инвалидних лица                   1.000,00               
 10. Удружење жена са инвалидитетом ‘’Импулс’’                                                                                                                                                  
                                                                                                    1.000,00

 Средства из тачке I став први ове Одлуке исплаћиваће 
се квартално на жиро -рачуне наведених удружења грађана.
                                                               

III     
 Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-435-5/14
Бијељина
Датум:  14. март  2014. године                                                  

        На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 
42/05,118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Драган  Ћурђевић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Градоначелник Града Бијељина, дана 12. марта 2014. године,  
д о н и о  ј е 

О Д Л У К У

I
 Усваја се  Календар манифестација / значајних 
датума Града Бијељина за 2014. годину, који је у прилогу ове 
Одлуке и чини њен саставни дио.

II
 Организациона јединица Градске управе Града 
Бијељина, у чијем је Плану рада за 2014. годину планирана 
манифестација / значајни датум, обавезна је након 
реализације сачинити писани извјештај који, између 
осталог, мора да садржи:
 - временски оквир, садржај манифестације / 
значајног датума и број учесника;
 - планирана и утрошена финансијска средства, са 
спецификацијом трошкова;
 - мониторинг, евалуација и резултати;
 - закључне констатације са препорукама.
 Извјештај из претходног става, надлежна 
организациона јединица је дужна доставити Градоначелнику, 
у року од седам дана, по завршетку манифестације / 
значајног датума.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-271/14                                                      
Бијељина                                                                                 
Датум, 12. март 2014. 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, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13) и члана 
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РОБА ШИФРА: СЗП-06/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба, шифра: 
ШИФРА: СЗП-06/14

II
 За потребе Службе заједничких послова  вршиће се 
јавна набавка роба : 
 НАБАВКА ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ  МАТИЧНЕ 
СЛУЖБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА 

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке је                                                                                                               
30.000,00 КМ. Средства су обезбјеђена из буџета за 2014. 
годину са буџетске ставке „Набавка материјала „ економски 
код  412 300, потрошачка јединица 0005240. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци.

V
 Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде. 

VI
 Предвиђени рок за реализацију набавке  роба  је од 
дана закључивања Уговора до 31.12.2014. године . 

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: 02-404-45/14 
Бијељина 
Датум: 11. Март 2014. 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, 
42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13) и члана 
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УТВРЂИВАЊА УСЛУГА ШИФРА: СЗП-05/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци утврђивања услуга, 
ШИФРА: СЗП-05/14

II
 За потребе Службе заједничких послова  вршиће се 
јавна набавка утврђивања  услуга: 
 ПРУЖАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА  ЗА 
ГРАДСКУ УПРАВУ  БИЈЕЉИНА (КОНСТАТОВАЊЕ 
ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013.ГОДИНЕ ДО 
31.12.2013.ГОДИНЕ . 

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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средстава за реализацију јавне набавке је                                                                                                               
79.344,64 КМ. Средства су потрошена  из буџета за 2013.  
годину  са буџетске ставке „Трошкови  комуналних услуга , 
економски код  412 200, потрошачка јединица  0005240“. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци са А.Д. 
ПОШТЕ СРПСКЕ , ПОШТЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА , РЈ  ЗА 
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ  БИЈЕЉИНА .

V
 Услуге су реализоване  у периоду од 01.01.2013. 
године до 31.12.2013.године 
 

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-47/14                                                                           
Бијељина,
Датум: 12. Март 2014. 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 
,  42/05, 118/05  98/13) и члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,  60/10 и  87/13) и члана 
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-06/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних 
површина у мјесним заједницама око домова културе, 
школских објеката и спомен обиљежја

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
45.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града за 
2014. годину са буџетске ставке: ‘’Финансирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена  и одржавање зелених површина’’, 
економски код:412 800; потрошачка јединица: 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања Уговора па до 31.12.2014.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: 02-404-49/14          
Бијељина,
Датум: 14. Март 2014. 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, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13) и члана 
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УТВРЂИВАЊА УСЛУГА ШИФРА: СЗП-04/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци утврђивања услуга: 
ШИФРА: СЗП-04/14

II
 За потребе Службе заједничких послова  вршиће се 
јавна набавка утврђивања  услуга: 
 УСЛУГЕ ВОДОВОДА  И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  ЗА 
ГРАДСКУ УПРАВУ  БИЈЕЉИНА  И ДОМОВЕ КУЛТУРЕ  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА (КОНСТАТОВАЊЕ 
ПОТРОШЊЕ ЗА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013.ГОДИНЕ ДО 
31.12.2013.ГОДИНЕ )

III
 Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке је                                                                                                               
14.309, 52 КМ. Средства у износу  од 60,67 КМ  су потрошена  
из буџета за 2013. годину  са буџетске ставке „Трошкови 
комуналних услуга , економски код 412 200, потрошачка 
јединица 0005120 “ и средства у износу од 14.248,85 КМ су 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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потрошена из буџета за 2013. годину са буџетске ставке 
„Трошкови комуналних услуга , економски код 412 200, 
потрошачка јединица 0005240 “

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци са А.Д. 
„Водовод и канализација „Бијељина . 

V
 Услуге су извршене у периоду од 01.01.2013.године 
до 31.12.2013.године.  

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

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-50/14                                                                              
Бијељина,
Датум: 14. Март 2014. 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 46. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-14/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
СКП-14/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Изградња јавне расвјете на подручју градских и 
сеоских мјесних заједница Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 90.000,00 КМ. Од предвиђених средстава 50% (45.000,00 
КМ) ће обезбиједити Град из буџета за 2014.годину и 50% 
(45.000,00КМ) грађани мјесних заједница, Аграрни фонд, 
Министарства и остале врсте донација у име грађана у 
новцу или роби и материјалу. Средства су обезбијеђена из 
буџета Града за 2014. годину са буџетске ставке: ‘’Изградња 

комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање) ‘’ економски код 511-100-37; 
потрошачка јединица: 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци.

V
 Крајњи рок завршетка радова је 30 календарских 
дана од дана увођења у посао, а обавеза наручиоца радова 
је да извођача уведе у посао најкасније за 10 дана од дана 
потписивања 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: 02-404-54/14      
Бијељина,                                                                                 
Датум: 21. Март 2014. 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 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09, 60/10 и 87/13) и члана 
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-01/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
ДД-01/14

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова:
 Извођење радова на изградњи петоразредне 
подручне школе и претварање дијела објекта у вртић у 
насељу Лединци – IV фаза

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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100.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за 2014. 
годину са буџетске ставке: ‘’Набавка грађевинских објеката 
– инвестиције у образовању’’ – економски код 511 100; 
потрошачка јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Крајњи рок завршетка радова је 45 дана од дана 
увођења извођача радова у посао.

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: 02-404-52/14
Бијељина, 
Датум: 20. Март 2014. 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 4 Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09, 60/10 и 87/13) и члана 
13 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
СКП-11/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:
 Објава огласа и информисања путем електронских 
медија

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 50.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета Града 
за 2014. годину са буџетске ставке: ‘’Расходи за услуге 

информисања и медија- економски код:412 700’’ потрошачка 
јединица: 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка.

V
 Рок за реализацију предметних услуга је од дана 
закључивања Уговора па до 31.12.2014.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: 02-404-53/14      
Бијељина,                                                                                 
Датум: 20. Март 2014. године                                  

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
, члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12)  члана 12. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13), члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/13;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УСЛУГА СКП-21(2 лота)/14 

I
 У поступку јавне набавке услуга путем 
конкурентског захтјева са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци: „Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина:
 Лот 1 – Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подрчју 
града Бијељина
 Лот 2 – Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју града Бијељина”, није достављена 
ниједна понуда.
 

II 
 Поступак за Лот 1 и Лот 2 се ОБУСТАВЉА, сходно 
члану 12. став 1. тачка б) подтачка 1. Закона о јавним 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 05 - Страна 32 24. март 2014.

набавкама БиХ, јер је број примљених прихватљивих 
понуда мањи од три и не  обезбјеђује стварну конкуренцију 
за конкретан  уговор.

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Број: 02-404-36/14 
Бијељина, 
Датум: 21. Март 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 , 42/05, 
118/05,98/13),члана 11. Закона о Граду Бијељина(‘’Сл.
гласник РС’’, број:70/12),члана 38. Закона о јавним 
набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06,24/06,70/06,56/07,12/09 ,60/10и87/13) и члана 
39. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 , 13/11и1/13), 
Градоначелник д о н о с и: 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-07/14

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, 
а која се односи на јавну набавку услуга: Кошење и 
грабање Градског парка,на основу члана 51. Закона 
о професионалној рехабилитацији, оспособљавању 
и запошљавању инвалида(„Службени гласник РС“ 
број:37/12 позван је понуђач:  

 ДОО„ Патриот“ Бијељина

II
 Након разматрања достављене понуде, 
установљено је да иста испуњава услове из тендерске 
документације,те је након извршених преговора  
прихваћена понуда:

 ДОО„ Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 99.938,17 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити 
и на записник код овог органа.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а 
биће објављена  у “Службеном гласнику града Бијељина”.
                 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-23/14
Бијељина, 
Датум: 14. Март 2014. године

   
 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’, број:101/04 , 42/05, 
118/05,98/13),члана 11. Закона о Граду Бијељина(‘’Сл.
гласник РС’’, број:70/12),члана 38. Закона о јавним 
набавкама БиХ (‘’Сл.гласник БиХ’’, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06,24/06,70/06,56/07,12/09 ,60/10и87/13) и члана 
39. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Сл.гласник општине Бијељина’’, број: 01/07 , 13/11и1/13), 
Градоначелник д о н о с и: 

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ  НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке СКП-08/14

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци , а која се односи на набавку услуга: “Израда 
елабората  о квалитету  и резервама  подземне воде  
изворишта „Грмић“ ‘’, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. Институт за грађевинарство“ИГ“ Бања Лука
 2. ДОО „Ибис инжењеринг“ Бања Лука
 3. ДОО „Ипин“ Бијељина
 4. ДОО „Институт за воде“ Бијељина
 5. ДОО „Технички институт“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда ДОО„Технички институт“ 
Бијељина  није испунила услове предвиђене тачком 
2.3.тендерске документације из разлога што понуђач није 
доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 
тачком 2.6.(1.3)тендерске документације из разлога што 
нису овјерене фотокопије дипломе и доказ о положеном 
стручном испиту за Милана Перишића.
 Понуде Институт за грађевинарство“ИГ“ 
Бања Лука, ДОО „Ибис инжењеринг“ Бања Лука, ДОО 
„Ипин“ Бијељина и ДОО „Институт за воде“ Бијељина  у 
потпуности су испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом,те је на основу наведеног критеријума 
– најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 
,извршено вредновање,

 1. Институт за грађевинарство“ИГ“ Бања Лука 
                                                                                29.133,00 КМ
 2. ДОО„Ипин“ Бијељина        33.637,50 КМ
 3. ДОО „Институт за воде“ Бијељина  39.780,00 КМ
 4. ДОО „Ибис инжењеринг“ Бања Лука 43.875,00 КМ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 и оцјењено да је најповољнији  понуђач:
 
 Институт за грађевинарство“ИГ“ Бања Лука
са понуђеном цијеном у бруто износу од: 29.133,00 КМ
 

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити 
и на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-33/14
Бијељина, 
Датум: 17. Март 2014. 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 4. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 
60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) 
и члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА у поступку јавне набавке

СКП-09(3 лота)/14

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка , а која се односи на набавку радова “Изградња 
новог градског гробља’’, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 Лот 1: Изградња централног церемонијално – 
технолошког објекта на новом градском гробљу

 1. ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова
 2. ДОО„ Бук промет“ Бијељина
 3. ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
 4. ДОО „Жеграп“ Бијељина

 Лот 2: Изградња стабилних и привремених ограда 
на новом градском гробљу

 1. ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова
 2. ДОО„ Бук промет“ Бијељина
 3. ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина
 4. ДОО „Жеграп“ Бијељина

 Лот 3: Изградња електроенергетских објеката на 
новом градском гробљу – трафо станице

 1. ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова
 2. ДОО „Енергосистем“ Брчко
 3. ДОО „ДОС Електро“ Бања Лука
 4. ДОО „Елмонт“ Бијељина
 5. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II 
 Лот 1: Изградња централног церемонијално – 
технолошког објекта на новом градском гробљу
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО“Жеграп“ Бијељина није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом ,јер за члана 
конзорцијума ДОО“Спарк“ Бијељина није достављена 
сва документација тражена тачком 6.1. и 6.2. тендерске 
документације ,како би се доказала испуњеност услова из 
члана 23. и 24. Закона о јавним набавкама.
 Понуде  ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова, 
ДОО„ Бук промет“ Бијељина и ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина  
у потпуности  су испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом,те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено  
вредновање,

 1. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина          78.672,41 КМ
 2. ДОО“Бук промет“Бијељина          79.772,30 КМ
 3. ДОО“ Зидар Живановић“Доња Трнова
                                                                                        90.565,33 КМ
 и оцјењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 78.672,41 КМ

 Лот 2: Изградња стабилних и привремених ограда 
на новом градском гробљу
 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО“Жеграп“ Бијељина није испунила услове 
предвиђене тендерском документацијом ,јер за члана 
конзорцијума ДОО“Спарк“ Бијељина није достављена 
сва документација тражена тачком 6.1. и 6.2. тендерске 
документације ,како би се доказала испуњеност услова из члана 
23. и 24. Закона о јавним набавкама.
 Понуде  ДОО „Зидар Живановић“ Доња Трнова, 
ДОО„ Бук промет“ Бијељина и ДОО „ПГП Градитељ“Бијељина  
у потпуности  су испуниле услове предвиђене тендерском 
документацијом,те је на основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде извршено  вредновање,
 
 1. ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина             55.032,59 КМ
 2. ДОО“Зидар Живановић“Доња Трнова  72.566,85 КМ
 3. ДОО“ Бук промет“Бијељина             89.494,40 КМ
 
 и оцјењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО“ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 55.032,59 КМ

 Лот 3: Изградња електроенергетских објеката на новом 
градском гробљу – трафо станице

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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“Елмонт“ Бијељина         55.057,86 КМ
 2. ДОО“Енергосистем“Брчко         58.544,46 КМ
 3. ДОО“ Бук промет“Бијељина         59.371,02 КМ
 4. ДОО“Зидар Живановић“ Доња Трнова                                                                                                                                                  
                                                                                         65.797,88 КМ
 5. ДОО „ДОС Електро“ Бања Лука                  84.595,91 КМ

 и оцјењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО“Елмонт“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 55.057,86 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-18/14
Бијељина,
Датум: 20. Март 2014. 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 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  БиЗ-01/14

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева без додатног објављивања обавјештења о набавци 
, а која се односи на набавку радова “Текуће одржавање 
стамбених јединица које користе породице погинулих 
бораца и ратних војних инвалида’’, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

 1. ДОО „Призма“ Бијељина
 2. ДОО„ Зидар Живановић“ Доња Трнова
 3. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина

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

 1. ДОО„Призма“ Бијељина           29.962,98 КМ
 2. ДОО„ПГП Градитељ“ Бијељина           31.767,90 КМ
 3. ДОО„Зидар Живановић“ Доња Трнова  33.128,55 КМ

 и оцјењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО“Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 29.962,98 КМ
 

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

Број: 02-404-32/14
Бијељина,
Датум: 20. Март 2014. 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 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  ДД-02/14

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци 
, а која се односи на набавку роба: “Набавка ужине за ромску 
дјецу до 31.12.2014.године ‘’, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „Bodaxco Impex“ Бијељина
 2. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови
 3. АД „Житопромет“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности  испуниле услове предвиђене 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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тендерском документацијом,те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено  вредновање,

 1. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови               7.375,68 КМ
 2. АД„Житопромет“ Бијељина                  8.236,80 КМ
 3. ДОО„Bodaxco Impex“ Бијељина           8.985,60 КМ
 
 и оцјењено да је најповољнији  понуђач:

 ДОО„Браћа Лазић“ Дворови са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 7.375,68 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-30/14
Бијељина,
Датум: 24. Март 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,   број: 101/04,  42/05,  
118/05  и  98/13),  члана 11.  Закона   о   Граду   Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12) и 
члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града  Бијељина  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
 о измјенама Правилника о критеријима и начину 
додјеле новчаних средстава за помоћ повратницима из 
општине Бијељина на подручје Тузланског кантона

Члан1.
 У називу Правилника о критеријима и начину 
додјеле новчаних средстава за помоћ повратницима 
из општине Бијељина на подручје Тузланског кантона  
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 2/12), у даљем 
тексту „Правилник“,  ријеч „општине“  замјењује се  рјечју 
„Града“, као и  у  члановима  Правилника  у  одговарајућем  
падежу.

Члан 2.
 У  цјелокупном   тексту  Правилника  ријеч  
„начелник“  се   замјењује   рјечју „Градоначелник“ у 
одговарајућем  падежу.

Члан 3.
 У члану 9. Правилника ријечи „Административне 
службе“ замјењују се ријечима  „Градске управе“.

Члан 4.
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се у  „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-6/14
Бијељина,
Датум: 12. Март 2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,   број: 101/04,  42/05,  
118/05  и  98/13),  члана 11.  Закона   о   Граду   Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12) и 
члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града  Бијељина  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
 о измјенама Правилника о критеријима и начину 
додјеле донација за помоћ подстицају повратка и стамбено 
збрињавање социјално угрожених лица на територији 
општине Бијељина

Члан 1.
 У називу Правилника  о критеријима и начину 
додјеле донација за помоћ подстицају повратка и стамбено 
збрињавање социјално угрожених лица на територији 
општине Бијељина („ Службени гласник општине Бијељина“, 
број: 2/12), у даљем тексту „Правилник“,  ријеч „општине“  
замјењује се рјечју „Града“, као и у члановима Правилника у 
одговарајућем падежу.

Члан 2.
 У  цјелокупном   тексту  Правилника  ријеч  
„начелник“  се   замјењује   рјечју „Градоначелник“ у 
одговарајућем  падежу.

Члан 3.
 У члану 8. Правилника, ријечи „Административне 
службе“ замјењују се ријечима  „Градске управе“.

Члан 4.
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а  
објавиће се у  „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-020-5/14
Бијељина,
Датум: 12. Март 2014. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                   
ГРАД БИЈЕЉИНА                                          
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) и 
Одлуке о буџету Града Бијељина за 2014. годину („Службени 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 05 - Страна 36 24. март 2014.

гласник Града Бијељина“, број: 26/13),  Градоначелник  Града 
Бијељина  р а с п и с у ј е

  
Ј А В Н И  О Г Л А С

 за додјелу новчаних средстава у износу од  38.000,00 
КМ из буџета Града Бијељина намијењених подстицају 
повратка и стамбено збрињавање социјално угрожених 
лица

 I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 Додјела новчаних средстава из буџета Града 
Бијељина намијењених подстицају повратка  и стамбеном 
збрињавању социјално угрожених лица на подручју Града 
Бијељина,

 II КРИТЕРИЈИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА

 Општи критерији:
 1. Статус кандидата за донацију ( потврда надлежног 
органа не старија од 30  дана  од  дана 
објављивања огласа за додјелу средстава - оригинал и 
овјерена изјава за добровољни повратак за кандидате који 
се нису вратили у пријератно пребивалиште - оригинал ). 
 Поднисилац захтјева у стању социјалне потребе 
прилаже социјалну анамнезу надлежног центра за социјални 
рад – оригинал.
 2. Власништво или станарско право над стамбеном 
јединицом која је изграђена на законит
начин и која је предмет санације ( ЗКИ,ЗКУ, или посједовни 
лист не старији од 6 мјесеци - копија ).
 3.  Доказ о поврату имовине ( ЦРПЦ одлука или 
правоснажно рјешење о поврату имовине / станарског 
права - рјешење надлежног органа о поврату или увођењу у 
посјед - копија ),  
 Подносилац захтјева у стању социјалне потребе прилаже 
потврду мјесне заједнице да је од 30.04.1991. године до 
подношења захтјева живио у предметном стамбеном 
објекту  – оригинал.
  4. Да је подносилац захтјева на дан 30. априла 1991. 
године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је 
предмет реконструкције ( увјерење о кретању издато од 
надлежног органа унутрашњих послова – копија ).
 5. Да се стамбена јединица која је предмет 
реконструкције сматра неусловном за становање, у складу с 
одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова 
( овјерена изјава ).
 6.  Да он и чланови његовог домаћинства од 
1991. године немају на територији БиХ другу стамбену 
јединицу која се сматра условном за становање, у складу са 
одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова 
( овјерена изјава ).
 7.  Да није примио помоћ у реконструкцији, 
довољну да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму 
стамбених услова ( овјерена изјава ).
 
 Општи критерији су елиминаторни.
 
 Посебни критерији:
 1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно 
пребивалиште и живи у условима који су испод утврђеног 
стамбеног минимума и социјално угрожена лица ( копија 

личне карте или потврда надлежног органа да је повратник, 
социјална анамнеза за подносиоца захтјева у стању 
социјалне потребе - оригинал ), а корисник помоћи који се 
није вратио на своје пријератно пребивалиште прилаже и 
овјерену изјаву о намјери за добровољни повратак .
 2. Корисник помоћи припада одређеним скупинама 
као што су :
 -социјалне категорије ( незапослени - потврда 
бироа за запошљавање - копија, пензионери - чек од пензије 
- копија, а лица у стању социјалне потребе - потврда центра 
за социјални рад - копија ),
 -особе са онеспособљењем / инвалидитетом ( 
рјешење надлежног органа – копија ),
 -самохрани родитељи, старатељи или хранитељи 
породице ( потврда центра за социјални рад или  градског 
органа управе – копија ),
 -породице погинулог борца ( потврда надлежног 
органа код којег се води службена евиденција – копија ),
 -породице несталих особа и бивши логораши 
( потврда надлежног органа код којег се води службена 
евиденција – копија ).
 3. Корисник се налази у колективним облицима 
збрињавања, алтернативном смјештају или задовољава 
услове и има право на алтернативни смјештај ( потврда 
надлежног органа – оригинал ).
 4. Број и старосна доб чланова домаћинства ( 
овјерена кућна листа, копије личних карата за пунољетне 
чланове породице, копије родних листова за малољетне 
предшколског узраста и потврде из школе за чланове који 
их похађају ).
 
 О резултатима одабира корисници ће бити 
обавјештени појединачним закључцима, а листа кандидата 
са бројем бодова ће се објавити на огласној табли Градске 
управе Града Бијељина.
 Предност имају кандидати  који нису користили 
донације из буџета Града или других донатора  за санацију 
стамбених објеката.

 III РОК  ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ  ЗАХТЈЕВА

 Јавни оглас ће се објавити у Семберским новинама 
и огласној табли Градске управе Града Бијељина.
 Рок за достављање захтјева је 15 дана по 
објављивању овог огласа на огласној табли Градске управе 
Града Бијељина.
 Комплетни захтјеви достављени у року из 
претходног става  ће се узети у разматрање.
 Достава захтјева са потребном документацијом 
се врши лично ( путем писарнице ) или препорученом 
пошиљком, Одјељењу за друштвене дјелатности, Бијељина, 
Трг Краља Петра I Карађорђевића бр.  1.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА   БИЈЕЉИНА

Број:  02-07-2/14
Бијељина,                                                                                                 
Датум, 12. Март 2014.године                                                                                                                             

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ОБЛИЦИМА НЕПОСРЕДНОГ 
УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИ

ОДЛУКА О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ 
ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КНЕЗ ИВО ОД 
СЕМБЕРИЈЕ“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
„ДАШНИЦА“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА 
ЗОНА 1“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ 1 м2 КОРИСНЕ 
ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 
ОБРАЧУН ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДОДЈЕЉИВАЊУ У ЗАКУП 
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ, 
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.Ч. БРОЈ 
3280, К.Ч. БРОЈ 3734/1 И К.Ч. БРОЈ 3734/2, СВЕ 
К.О. БИЈЕЉИНА 2 И ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА 
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ИЗГРАДЊИ 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА К.Ч. 
БРОЈ 2092/1, К.Ч. БРОЈ 2092/3, К.Ч. БРОЈ 2092/4 
И К.Ч. БРОЈ 2092/5, СВЕ К.О. БИЈЕЉИНА 2 У 
СКЛОПУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 
1“ БИЈЕЉИНА
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ОДЛУКА О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА 
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА 
ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У 
СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ИГРАЛИШТА ПРЕМА 
УРБАНИСТИЧКОМ ПРОЈЕКТУ „ЛОКАЦИЈА 2“ 
ДУХОВНА КУЛТУРА И СТАНОВАЊЕ У ОКВИРУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ К.Ч. БРОЈ 1044/2 К.О. 
ПАТКОВАЧА

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ К.Ч. БРОЈ 1324/2 К.О. 
БУКОВИЦА ДОЊА

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ К.Ч. БРОЈ 1323/2 И К.Ч. БРОЈ 
1325/4 К.О. БУКОВИЦА ДОЊА

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕКРЕТНИНА ИЗМЕЂУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА И СУБОТИЋ (СПАСОЈА) ВИДЕ

ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ 
ЗЕМЉИШТА У К.О. ЉЕЉЕНЧА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 
ТАКСАМА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О 
ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И ДЕПОНОВАЊУ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА ЦЈБ БИЈЕЉИНА – ПОЛИЦИЈСКОЈ 
СТАНИЦИ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРИЈЕДНОСТ 
ЗА КОРИСНИКЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 
ВЛАСНИШТВО ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА, 
ИЗДАТИХ БЕЗ НАКНАДЕ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЈАЊА И 
ДВОРОВИ

 ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ 
У ФУНКЦИЈУ И ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ АПОТЕКА 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 
У ДВОРОВИМА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОДАБИРА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 
2013/2014. ГОДИНИ

САДРЖАЈ
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РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА ИЗРРАДУ ГЕНДЕР АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ УДРУЖЕЊИМА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2014. ГОДИНИ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ КАЛЕНДАРА 
МАНИФЕСТАЦИЈА/ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-06/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СЗП-05/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
УТВРЂИВАЊА УСЛУГА ШИФРА: СЗП-04/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-14/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-01/14

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-11/14

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА СКП-21 (2 лота)/14
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ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-07/14

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-08/14

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-09 (3 лота)/14

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БиЗ-01/14

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-02/14

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈИМА И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ НОВЧАНИХ 
СРЕДСТАВА  ЗА ПОМОЋ ПОВРАТНИЦИМА 
ИЗ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА НА ПОДРУЧЈЕ 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈИМА И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ ДОНАЦИЈА 
ЗА ПОМОЋ ПОДСТИЦАЈУ ПОВРАТКА И 
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ 
СРЕДСТАВА У ИЗНОСУ ОД 38.000,00 КМ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА НАМИЈЕЊЕНИХ 
ПОДСТИЦАЈУУ ПОВРАТКА И СТАМБЕНО 
ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 120 примјерака



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


