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ГОДИНА XLIII     14. мај 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 13/2007

На основу члана 60. став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 
и 128/06) и Правилника о финансијском извјештавању за 
кориснике прихода буџета Републике, општине, градова и 
фондова („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/04, 
62/04, 11/05 и 14/07), члана 30. алинеја 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеје 4. Статута општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 
5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 10. маја 2007.  године, д о н и ј е л а   ј е

О  Д  Л  У  К  У
О ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
ЗА 2006. ГОДИНУ

Члан  1.

Годишњи обрачун буџета општине Бијељина за 2006. 
годину се састоји из:

- Укупно планирана средства���������������������33.604.005,00 КМ
- укупна буџетска средства - приходи�������32.113.835,76  КМ 
- укупно извршење – распоред прихода����33.159.971,89  КМ
од тога за: 
- утврђене намјене���������������������������������������32.990.310,54  КМ
- текућа и буџетска резерва����������������������������� 169.481,35  КМ

Члан  2.

Остварени приходи по врстама и извршени распоред 
по основним намјенама у билансу општине Бијељина за 
2006. годину приказани су у табеларном прегледу.

Р/б ОПИС Извршење 2005. Извршење 2006.  Индех (4/3) 
1 2 3 4 �5����

Порески приходи 24.127.808,55 26.324.750,91  109    
1 Порез на промет производа и услуга са акцизом - ЈРТ 17.377.132,44 20.651.627,68  119    
2 Порез на доходак грађана 2.879.474,67 3.352.317,50  116    
3 “Порез на приходе од пољопривреде и шумарства” 101.848,61 209.029,80 �205����
4 Порез на промет непокретности 3.026.062,29 1.444.920,33  48    
5 Порез на имовину 552.163,44 521.451,49  94    
6 Порез на наслеђе и поклон 157.870,40 120.771,63 �77����
7 Порез на добитке од игара на срећу 33.256,70 24.632,48 �74����

Непорески приходи 5.145.547,87 5.248.526,12 �102����
1 Таксе 3.079.280,38 2.792.635,56  91    

Општинске административне таксе 1.437.156,52 1.335.842,69  93    
Комуналне таксе 1.642.123,86 1.456.792,87  89    

2 Накнаде за путеве 0,00 0,00
3 Накнаде за уређење и кориштење грађевинског земљишта� 594.042,72 301.298,63 �51����
4 Приходи које остварују органи 34.758,00 23.131,00  67    
5 Приходи од камата на депозит 604,72 9.792,59  1.619    
6 Накнаде за кориштење минералних сировина 5.057,03 4.361,60  86    
7 Новчане казне 106.819,12 42.380,17 �40����
8 Накнаде за одводњавање од правних лица и грађана 187.594,21 383.578,02 �204����
9 Средства за финансирање заштите од пожара 2.614,22 337.734,18  12.919    
10 Укинути буџетски приходи 1.623,64 289,10  18    
11 Остали јавни приходи 1.128.386,48 1.287.903,24 �114����
12 Приходи од давања у закуп објеката 1.334,50 8.351,63  626    
13 Накнаде за промјену намјене земљишта 816,45 6.207,53  760    
14 Изградња јавних склоништа 1.115,40 421,20  38    

Табеларни приказ остварења буџета за 2005. и 2006. годину
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Р/б ОПИС Извршење 2005. Извршење 2006.  Индех (4/3) 
1 2 3 4 �5����

15 Судске таксе 1.501,00 0,00
16 Репродукција шума 0,00 12.935,02
17 Приход од земљишне ренте 0,00 37.506,65
18 Грант од Републике 0,00 540.558,73

“УКУПНО  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ” 29.273.356,42 32.113.835,76 �110����

Распоред прихода-расходи

Домаћа буџетска потрошња

Р/б 
Економски 

код Oпис Извршење 2005 План 2006 Извршење 2006 Индех 6/5

1 2 3 4 5 6 7

1 681000 Текући расходи 5.560.880,00 6.736.900,00 6.845.869,76 102
681111 Плате и накнаде запослених 2.391.800,00 3.018.620,00 3.018.620,00 100
681112 Порези и доприноси 1.243.970,00 1.569.780,00 1.569.780,00 100
681300 Материјални трошкови 1.234.110,00 1.368.000,00 1.409.295,00 103
681120
681300
681420

Трошкови Скупштине и кабинета Начелника 691.000,00 780.500,00 848.174,76 109

2 681400 
614000

Текући грантови, дознаке за�
текуће потребе

7.929.506,62 8.286.646,00 8.265.771,07 100

681430 Социјална и дијечија заштита 1.325.000,00 1.361.000,00 1.360.850,00 100
681430 Материјални трошкови у образовању 790.000,00 788.500,00 788.499,46 100
681420 Средства за стипендије 115.000,00 140.000,00 136.500,00 98
681430 Средства за образовање 150.000,00 255.000,00 254.949,13 100

681420 Средства борачко-инвалидске заштите 
(једнократне помоћи и основна права бораца)

665.000,00 397.570,00 397.327,86 100

681420 Помоћ подстицају повратка избјеглих   и 
расељених лица

120.000,00 130.000,00 130.000,00 100

681420 Алтернативни смјештај 300.000,00 150.000,00 138.462,35 92
681400 Здравствена заштита 747.820,00 1.179.076,00 1.175.041,73 100
681430 Противпожарна заштита 771.800,00 894.000,00 894.000,00 100
681430 Средства за културу 950.200,00 969.300,00 968.828,80 100
614300 Средства за физичку културу 1.439.686,62 1.377.200,00 1.376.311,74 100
614300 Финансирање политичких партија 220.000,00 250.000,00 250.000,00 100

614300
Финансирање удружења грађана и 
организација (Повратак и одрживи опстанак 
и Регионално удружење)

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

614300
Финансирање борачке организације и 
организације породица заробљених и 
несталих лица

115.000,00 125.000,00 125.000,00 100

614300 Финансирање организација пензионера 0,00 50.000,00 50.000,00 100
614300 Омладински центар 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100

614400 Средства за информисање �
ОЈИП “СиМ”

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100

3 688000 Капитални расходи Општинске управе 370.000,00 858.226,00 777.917,50 91
688130 Инвестиције у основна средства 230.000,00 410.801,00 410.801,00 100

688160 Инвестиционо одржавање просторија 
Општинске управе

140.000,00 316.503,00 316.503,00 100

688130 Средства за увођење локалног  трезора 0,00 130.922,00 50.613,50 39

4 688000
681500

Капитални расходи и капиталне дознаке 9.025.583,00 11.063.412,19 11.056.270,23 100

688160 Локални и некатегорисани путеви и 
комунална инфраструктура

2.929.000,00 1.124.994,00 1.124.994,00 100
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Р/б Економски 
код

Oпис Извршење 2005 План 2006 Извршење 2006 Индех 6/5

1 2 3 4 5 6 7

688160 Урбанистичка регулатива 470.000,00 310.000,00 310.000,00 100
688160 Индустријска зона и Лука Рача 0,00 54.000,00 54.000,00 100
688160 Капиталне инвестиције 2.870.000,00 6.612.425,19 6.610.688,83 100

688160 Одржавање каналске инфраструктуре�
и осталих водотокова

450.000,00 500.000,00 500.000,00 100

688160 Израда базе података за грађевинску ренту 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100

688160 Рјешавање  стамбених  питања породица 
погинулих и инвалида рата

450.000,00 390.000,00 387.988,07 99

681500 Инвестиције у образовању 1.756.583,00 1.899.493,00 1.896.099,84 100
681500 Надзор над инвестицијама у школске објекте 0,00 40.000,00 40.000,00 100
681500 Изградња споменика 0,00 102.500,00 102.499,49 100
614239 Текући грантови појединцима 0,00 60.000,00 60.000,00 100
615200 Капитални грантови 0,00 229.252,13 0,00 0
615200 Капиталне инвестиције у Домове културе 0 50.000,00 50.000,00 100

5 Остали расходи 5.626.656,53 6.450.979,27 6.214.143,33 96
614000 Текућа и буџетска резерва 145.000,00 170.000,00 169.481,35 100
614000 Финансирање националних мањина 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100
681430 Средства Цивилне заштите 30.000,00 35.000,00 34.908,40 100
614300 Средсва Мјесних заједница 160.000,00 165.000,00 165.000,00 100

381380 Банкарска провизија и трошкови�
ПЈ Управе прихода

26.683,78 70.000,00 67.783,16 97

681390 Заштита домаће пољопривредне производње 
и студија развоја

80.000,00 47.000,00 47.000,00 100

681390 Студија паркирања 0,00 13.000,00 13.000,00 100

681390
Средства за подстицај пољопривредне 
производње и подстцај развоја малих и средњих 
предузећа по Програму Европске уније

218.000,00 270.438,68 270.438,68 100

681390 Инспекцијски узорци 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100
681390 Судски спорови и Експропријација 1.210.000,00 1.683.830,00 1.691.197,54 100
681390 Туристичка организација 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100
681420 Борба против штетних утицаја 30.000,00 30.000,00 29.864,12 100
681420 Сахране незбринутих лица 30.000,00 30.000,00 29.609,40 99
681440 Комунална дјелатност 2.950.000,00 2.965.000,00 2.960.044,66 100
616410 Отплата кредита - камата 46.619,57 29.458,46 29.483,74 100

613969 а Остали расходи 18.353,18 13.000,00 23.672,78 182
681420 Комисија за легализацију 0,00 10.000,00 10.000,00 100
681390 Заштита животне средине 540.000,00 330.000,00 313.499,50 95
681395 Мјерење загађења зрака 50.000,00 60.000,00 59.160,00 99

681390 “Инвестиције у уређење градског�
парка “

40.000,00 25.000,00 25.000,00 100

681440 Финансирање “ЕКО ДЕП”-а 30.000,00 67.000,00 67.000,00 100
681390 Израда шумско привредне основе 0,00 3.000,00 3.000,00 100
681390 Средства за противградну заштиту 0,00 55.000,00 55.000,00 100

681390 Општинско удружење самосталних 
привредника

0,00 18.000,00 18.000,00 100

Укупно расходи 28.512.626,15 33.396.163,46 33.159.971,89 99

Остала буџетска потрошња 0,00 207.841,54 207.840,22 100

823000 Отплата дугова 0,00 207.841,54 207.840,22 100
823300 Отплата дугова 0,00 207.841,54 207.840,22 100

Укупна буџетска потрошња 28.512.626,15 33.604.005,00 33.367.812,11 99
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Члан 3.

Разлика између укупних буџетских средстава и 
укупно извршеног распореда износи 1.046.136,13 КМ. 

Потраживања од ПБС за износ блокираних средстава 
износе 706.074,08 КМ    (за рачун буџета).

Члан  4.

Средства сталне резерве буџета општине Бијељина 
са стањем 31.12.2006. године износе 97.110,54 КМ, а 
састоје се од новчаних средстава на жиро рачуну у износу 
од 97.110,54 КМ.

Средстава у износу од 97.110,54 КМ су потраживања 
од ПБС филијала Бијељина.

Члан  5.

У посебном дијелу Годишњег обрачуна буџета 
општине Бијељина за 2006. годину су распоређени приходи 
по корисницима, односно носиоцима по основним и ближим 
намјенама и исказани су у износу од 33.159.971,89 КМ.

Преглед извршења посебног дијела буџета са осталим 
обрасцима предвиђеним Правилником о извјештавању и 
годишњем обрачуну као и остали прилози су саставни дио 
Годишњег обрачуна.

Преглед планираних и извршених расхода буџета општине Бијељина за 2006. годину
по организацијској и економској класификацији

Назив потрошачке јединице

Р/б Економски 
код

Oпис Извршење 2005 План 2006 Извршење 2006 Индех 6/5

1 2 3 4 5 6 7
Раздио I - кабинет Начелника

681111 1 Плате и накнаде запослених 51.700,00 174.700,00 174.700,00 100
681112 2 Порези и доприноси 26.900,00 90.850,00 90.850,00 100
681300 3 Издаци за материјал и услуге 55.000,00 60.000,00 59.748,60 100

Укупно раздио I 133.600,00 325.550,00 325.298,60 100
Раздио II - Скупштина општине

681111 4 Плате и накнаде запослених 126.800,00 201.800,00 201.800,00 100
681112 5 Порези и доприноси 65.940,00 104.940,00 104.940,00 100
681120 6 Средства за рад одборника 210.000,00 338.500,00 337.187,64 100
681120 7 Трошкови сједница скупштине 60.000,00 60.000,00 59.105,95 99
681120 8 Обиљежавање значајних датума 130.000,00 102.000,00 102.000,00 100
681420 9 Ванредне помоћи 20.000,00 30.000,00 30.000,00 100
681300 10 Издаци за материјал и услуге-репрезентација 36.000,00 40.000,00 40.000,00 100
681300 10a Одређене намјене ОИК-а 140.000,00 110.000,00 180.132,65 164

681300 10б Сарадња са другим општинама, градовима и 
регионима

40.000,00 40.000,00 39.999,92 100

Укупно раздио II 828.740,00 1.027.240,00 1.095.166,16 107
Раздио III - Служба заједничких послова

681111 11 Плате и накнаде запослених 351.200,00 523.370,00 523.370,00 100
681112 12 Порези и доприноси 182.630,00 272.208,00 272.208,00 100
681300 12а Материјални трошкови службе 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100
681300 13 Заједнички материјални трошкови 1.220.110,00 1.350.000,00 1.391.295,00 103

а Путни трошкови и топли оброк 390.000,00 400.000,00 441.295,00 110
а1 Трошкови ресторана 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100
б Трошкови енергије 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100
в Издаци за гориво 75.000,00 85.000,00 85.000,00 100
в1 Издаци за гориво за гријање 60.000,00 55.000,00 55.000,00 100
г Издаци за комуналне услуге 10.000,00 18.000,00 18.000,00 100
д Набавка материјала 240.110,00 280.000,00 280.000,00 100
д1 Јавна кухиња 0,00 50.000,00 50.000,00 100
ђ Трошкови услуга 270.000,00 280.000,00 280.000,00 100
е Трошкови осигурања и регистрације возила 15.000,00 17.000,00 17.000,00 100
ж Дневнице за службена путовања 30.000,00 35.000,00 35.000,00 100
з Остали расходи 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100

688000 14 Капитални расходи органа управе - 
Трошкови за набаку основних средстава

370.000,00 858.226,00 777.917,50 91

688130 14а Набавка основних средстава 230.000,00 410.801,00 410.801,00 100
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Р/б Економски 
код

Oпис Извршење 2005 План 2006 Извршење 2006 Индех 6/5

1 2 3 4 5 6 7

688160 14б Инвестиционо и текуће одржавање 
просторија Општинске управе

140.000,00 316.503,00 316.503,00 100

688113 14в Средства за увођење трезора 0,00 130.922,00 50.613,50 39
Укупно раздио III 2.125.940,00 3.005.804,00 2.966.790,50 99

Раздио IV - Одјељење за финансије
681111 15 Плате и накнаде запослених 178.400,00 195.000,00 195.000,00 100
681112 16 Порези и доприноси 92.800,00 101.400,00 101.400,00 100
681300 17 Материјални трошкови 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100
614000 18 Текућа и буџетска резерва 145.000,00 170.000,00 169.481,35 100
             18а Финансирање националних мањина 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100
613969 19а Остали расходи 18.353,18 13.000,00 20.310,35 156

613991 Ванредни расходи 0,00 0,00 3.362,43

681380 20 Трошкови банкарских услуга- �
ПЈ Управе прихода

26.683,78 70.000,00 67.783,16 97

681390 21а Судски спорови 60.000,00 0,00 0,00
б Експропријација 1.150.000,00 0,00 0,00
в Отплата банкарског кредита-камата 46.619,57 29.458,46 29.483,74 100

Отплата 0,00 207.841,54 0,00 0
Укупно раздио IV 1.729.856,53 798.700,00 598.821,03 75

Раздио V - Одјељење за привреду и пољопривреду
681111 22 Плате и накнаде запослених 501.300,00 314.220,00 314.220,00 100
681112 23 Порези и доприноси 260.700,00 163.394,00 163.394,00 100
681300 24 Материјални трошкови 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100

681390 25 Заштита животне средине (дератизација, 
дезинсекција и крематориј)

540.000,00 330.000,00 313.499,50 95

681395 25б Инвестиције у уређење градског парка 40.000,00 25.000,00 25.000,00 100
681430 26 Ватрогасна јединица Бијељина 550.000,00 630.000,00 630.000,00 100

26а Плате и накнаде запослених 400.000,00 450.000,00 450.000,00 100
26б Набавка опреме и одржавање возила 100.000,00 120.000,00 120.000,00 100
26в Материјални трошкови 50.000,00 60.000,00 60.000,00 100

681430 27 Ватрогасна јединица Јања 221.800,00 264.000,00 264.000,00 100
27а Плате и накнаде запослених 146.000,00 155.000,00 155.000,00 100
27б Набавка опреме и одржавање возила 35.000,00 64.000,00 64.000,00 100
27в Материјални трошкови 40.800,00 45.000,00 45.000,00 100

681390 28
Заштита домаће пољопривредне 
производње-студија развоја, 
промоција,лабораторија и сајмови

80.000,00 47.000,00 47.000,00 100

681390 
28-1

Студија паркирања-Дирекција за развој и 
изградњу града

0,00 13.000,00 13.000,00 100

28а Подстицај развоја малих и средњих 
предузећа по Програму Европске уније

218.000,00 270.438,68 270.438,68 100

28б Туристичка организација 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100
681390 29а Израда шумско привредне основе 0,00 3.000,00 3.000,00 100
681390 29б Срдства за противградну заштиту 0,00 55.000,00 55.000,00 100
681390 29в Удружење самосталних привредника 0,00 18.000,00 18.000,00 100
681500 29г Одржавање каналске инфраструктуре 0,00 500.000,00 500.000,00 100

Укупно раздио V 2.423.800,00 2.645.052,68 2.628.552,18 99
Раздио VI - Одјељење за друштвене дјелатности

681111 30 Плате и накнаде запослених 0,00 113.712,00 113.712,00 100
681112 31 Порези и доприноси 0,00 59.130,00 59.130,00 100
681300 32 Материјални трошкови 0,00 2.000,00 2.000,00 100

Средства за образовање 2.811.583,00 3.122.993,00 3.116.048,43 100
681430 33 Материјални трошкови оброзавоња 790.000,00 758.500,00 758.499,46 100
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681430 
33-1

Средства за кориштење сале - Дирекција за 
развој и изградњу града

0,00 30.000,00 30.000,00 100

681430 33а Средства за образовање 150.000,00 30.000,00 29.949,13 100

               а1 Средства за превоз ученика-дотација 
саобраћајном предузећу које врши превоз

0,00 225.000,00 225.000,00 100

681500 34 Инвестиције и иневстиционо одржавање у 
образовању и високо школство

1.756.583,00 1.899.493,00 1.896.099,84 100

681500 34а
Надзор над инвестицијама у школске објекте 
и високо школство-Дирекција за развој и 
изградњу града

0,00 40.000,00 40.000,00 100

681420 35 Средства за стипендије студената и ученика 115.000,00 130.000,00 130.000,00 100
681420 35а Средства за дјецу са посебним потребама 0,00 10.000,00 6.500,00 65

Средства за културу и физичку културу 2.389.886,62 2.346.500,00 2.345.140,54
681430 36 Библиотека 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100
681430 36а Инвестиције Библиотеке 10.000,00 25.000,00 25.000,00 100
614400 37 “Бијељина филм” редовна дјелатност 15.000,00 8.000,00 8.000,00 100
614400 37а Инвестиције “Бијељина филма” 0,00 9.300,00 9.300,00 100
681430 38 Музеј “Семберија” 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100

            38а Средства за одржавање и заштиту културног и
историјског наслеђа и изградња спомен објеката

400.000,00 450.000,00 450.000,00 100

681430 38б Инвестиције у музеј “Семберија” 20.000,00 10.000,00 10.000,00 100
614436 39а Дом омладине 102.200,00 50.000,00 50.000,00 100
614400 39б Инвестиције Дома омладине 20.000,00 0,00 0,00
681430 40 Галерија “Миленко Атанацковић” 44.000,00 45.000,00 45.000,00 100
614400 41 СКУД “Семберија” 80.000,00 60.000,00 60.000,00 100
            41а Инвестиције СКУД “Семберија” 0,00 20.000,00 20.000,00 100
            41б СКУД “Доње Црњелово” 0,00 5.000,00 5.000,00 100
614300 41в БКУД “Мула Алија Садиковић” 0,00 5.000,00 5.000,00 100
681430 42 Средства за културу 70.000,00 90.000,00 89.528,80 99
681430 43а ХОР “Србадија” 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100
            43б СПиКД “Просвјета” 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100
            43в БЗ “Препород” 12.000,00 15.000,00 15.000,00 100
614310 44а Средства за спорт 1.002.706,00 958.200,00 958.200,00 100

614310             
44аб

Средства за кориштење сале-Дирекција за 
развој и изградњу града

0,00 22.200,00 22.200,00 100

           44а1 Резерва спорта 0,00 100.000,00 99.836,95 100
          44б Развој школског спорта 100.000,00 100.000,00 99.274,79 99
          44в Инвестиције у спорту 336.980,62 196.800,00 196.800,00 100

Средства социјалне и дјечије заштите 1.325.000,00 1.361.000,00 1.360.850,00 100
681430 45 Центар за социјални рад 800.000,00 850.000,00 850.000,00 100
            45а Инвестиције у социјалне установе 50.000,00 0,00 0,00 #DIV/0!
614200 45б Социјална заштита 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100

681430 46 Финансирање предшколског образовања и 
дјечије заштите

435.000,00 411.000,00 410.850,00 100

681430 46а Дјечији вртић “Чика Јова Змај” 350.000,00 330.000,00 330.000,00 100
614400 46б Дјечији вртић “Зенит” 35.000,00 24.000,00 24.000,00 100
            46в Јавна установа “Штрумпфоград” 30.000,00 23.500,00 23.500,00 100
            46г Дјечији вртић “Зоран и Драган” 0,00 23.500,00 23.500,00 100

             46д Превентивна дјечија заштита предшколског 
узраста и програм предшколског образовања

20.000,00 10.000,00 9.850,00 99

Допунска средства за финансирање здравствене заштите 747.820,00 1.179.076,00 1.175.041,73 100
681430 47 Дом здравља 477.820,00 400.000,00 400.000,00 100

47а Инвестиције у Дом здравља и амбуланте 100.000,00 50.000,00 46.379,51 93
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681420 47б Фонд социјалног осигурања и помоћи 
здравствене заштите 170.000,00 194.076,00 193.662,22 100

681430 48в Инвестиције у општој болници 0,00 535.000,00 535.000,00 100
Средства посебних намјена 920.000,00 860.000,00 847.935,87 99

614300 49 Финансирање политичких партија 220.000,00 250.000,00 250.000,00 100

614300 50 Финансирање удружења грађана и 
друштвених организација

100.000,00 80.000,00 80.000,00 100

50а Удружење “Повратак и одрживи опстанак” 0,00 10.000,00 10.000,00 100

50б Регионално и општинско удружење 
избјеглих и расељених лица

0,00 10.000,00 10.000,00 100

50в Омладински центар 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100
50г Општинско удружење пензионера 0,00 50.000,00 50.000,00 100

614400 51 Средства за информисање  ОЈИП “СиМ” 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100
681420 52а Алтернативни смјештај 300.000,00 150.000,00 138.462,35 92

681420 52б
Помоћ подстицају повратка избјеглих и 
расељених лица и социјално угрожених 
категорија

120.000,00 130.000,00 130.000,00 100

“613900�
681430 53”

Средства за Програме борбе против штетних 
утицаја

30.000,00 30.000,00 29.864,12 100

681420 54 Сахране незбринутих лица 30.000,00 30.000,00 29.609,40 99
Укупно раздио VI 8.194.289,62 9.044.411,00 9.019.858,57 100

Раздио VII - Одјељење за стамбено-комуналне послове
681111 55 Плате и накнаде запослених 298.200,00 247.100,00 247.100,00 100
681112 56 Порези и доприноси 155.100,00 128.492,00 128.492,00 100
681300 57 Материјални трошкови 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100
681440 58 Финансирање комуналне дјелатности 2.950.000,00 2.965.000,00 2.960.044,66 100

613700�
688160 59

Локални и некатегорисани путеви и комунална 
инфраструктура и одржавање локалних путева

2.929.000,00 1.124.994,00 1.124.994,00 100

681390 60 Судски спорови 0,00 80.000,00 71.806,65 90
821222 60б Експропријација 0,00 1.603.830,00 1.619.390,89 101
681395 61 Услуге за мјерење загађења зрака 50.000,00 60.000,00 59.160,00 99
688160 62 Капиталне инвестиције 2.870.000,00 6.612.425,19 6.610.688,83 100

62а Канализација 0,00 2.736.932,68 2.736.932,68 100

62а1 Надзор градње градске канализације - �
Дирекција за развој и изградњу града

0,00 67.523,51 67.532,51 100

62б
Изградња и модернизација путне мреже, 
водоводне мреже, н/н мреже, јавне расвјете, 
наставак градње сјеверног прстена

0,00 3.807.969,00 3.806.232,64 100

62б1 Надзор над градњом сјеверног прстена - �
Дирекција за развој и изградњу града

0,00 0,00 0,00

681440 63 Финансирање “Еко-деп” 30.000,00 67.000,00 67.000,00 100
Укупно раздио VII 9.284.300,00 12.890.841,19 12.890.677,03 100

Раздио VIII - Одјељење за просторно уређење
681111 64 Плате и накнаде запослених 318.800,00 360.000,00 360.000,00 100
681112 65 Порези и доприноси 165.800,00 187.200,00 187.200,00 100
681300 66 Материјални трошкови 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100
688160 67 Урбанистичка регулатива 470.000,00 310.000,00 310.000,00 100

821521�
688160 67а1

Индустријска зона и лука Рача - �
Дирекција за развој и изградњу града

0,00 54.000,00 54.000,00 100

67а Израда базе података за грађевинску ренту- 
Дирекција за изградњу града

100.000,00 30.000,00 30.000,00 100

681420 67б Средства за рад Комисије за легализацију и 
ревизију пројеката

0,00 10.000,00 10.000,00 100

Укупно раздио VIII 1.056.600,00 953.200,00 953.200,00 100
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Раздио IX - Одјељење за општу управу

681111 68 Плате и накнаде запослених 383.000,00 424.030,00 424.030,00 100
681112 69 Порези и доприноси 199.200,00 220.500,00 220.500,00 100
681300 70 Материјални трошкови 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100
614300 71 Средства МјеснихЗзаједница 160.000,00 165.000,00 165.000,00 100
615220 71а Инвестиције у адаптације Домова културе 0,00 50.000,00 50.000,00 100

Укупно раздио IX 744.200,00 861.530,00 861.530,00 100
Раздио X - Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

681111 72 Плате и накнаде запослених 132.600,00 169.600,00 169.600,00 100
681112 73 Порези и доприноси 69.000,00 88.200,00 88.200,00 100
681300 74 Материјални трошкови 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100

Средства посебних намјена 1.260.000,00 1.050.070,00 1.047.723,82 100
681420 75 Једнократне помоћи 560.000,00 317.570,00 317.327,86 100
681420 76 Остваривање основних права бораца 105.000,00 80.000,00 80.000,00 100

688160 77 Средства за рјешавање стамбених питања 
породица погинулих и инвалида рата

450.000,00 390.000,00 387.988,07 99

688160 78 Средства за изградњу споменика 0,00 102.500,00 102.499,49 100
614311 79а Финансирање борачке организације 60.000,00 65.000,00 65.000,00 100

79б Финансирање општинске организације 
породица погинулих и заробљених лица

55.000,00 60.000,00 60.000,00 100

681430 80 Средства Цивилне заштите 30.000,00 35.000,00 34.908,40 100
Укупно раздио X 1.463.600,00 1.309.870,00 1.307.523,82 100

Раздио XI - Општинска Комисија за комасацију
681111 81 Плате и накнаде запослених 49.800,00 64.000,00 64.000,00 100
681112 82 Порези и доприноси 25.900,00 33.300,00 33.300,00 100

681500 83 Одржавање каналске инфраструктуре�
и осталих водотокова

450.000,00 0,00 0,00

Укупно раздио XI 525.700,00 97.300,00 97.300,00 100
Раздио XII - Одјељење за инспекцијске послове

681111 84 Плате и накнаде запослених 0,00 231.088,00 231.088,00 100
681112 85 Порези и доприноси 0,00 120.166,00 120.166,00 100
681300 86 Материјални трошкови 0,00 2.000,00 2.000,00 100
681390 87 Трошкови прегледа инспекцијски узорака 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100

Укупно раздио XII 2.000,00 355.254,00 355.254,00 100

614239 Текући грантови за клизишта 0,00 60.000,00 60.000,00 100
615200 Капитални грантови 0,00 229.252,13 0,00 0
823300 Отплата кредита

УКУПНО РАСХОДИ: 28.512.626,15 33.604.005,00 33.159.971,89 99

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.   
� � �

� � � � �
�

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
� � � � � �
Број: 01-022-37/07        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. Мај 2007. Године           Драган  Ђурђевић  
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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 и 118/05), члана 2. и 19. 
Закона о промету непокретности (“Службени лист 
СР БиХ”, број: 37/78, 4/89, 29/90, 22/91 и (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 29/94) и члана 
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 10. маја 
2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

I

Овом Одлуком дозвољава се продаја 
непокретности на којима је, у земљишним књигама и 
катастру некретнина, Општина Бијељина уписана као 
носилац права располагања и права својине, са дијелом 
1/1 и то:

1. трособан стан у површини од 81 м2, изграђен на 
земљишту означеном као к.ч. број 3652/3, уписан у 
лист непокретности број 6319/29, односно земљишно-
књижни уложак број 5395 и 9749 К.О. Бијељина II, у 
склопу стамбено-пословног објекта П+5  лоцираног     
у Улици  Кнеза Милоша,  изграђен  2002.  године, 
спратности - 2 спрат у стамбено-пословној зони 
I. Почетна лицитациона цијена предметног стана 
износи: 81.000,00 КМ;

2. трособан стан површине од 81 м2 изграђен на 
земљишту означеном као к.ч. број 3652, уписаном 
у лист непокретности број  6319/29,  односно у 
земљишно-књижном улошку број 5395 и 9749 К.О. 
Бијељина II у склопу пословно -стамбеног објекта 
П+5  лоцираног у Улици Кнеза Милоша,  изграђен 
2002. године у стамбено-пословној зони I, спратност 
- 3 спрат. Почетна лицитациона цијена предметног 
стана износи: 81.000,00 КМ.

3. двособан стан површине 78 м2 изграђен на земљишту 
означеном као к.ч. број 3652/3 уписаном у лист 
непокретности број 6319/29, односно у земљишно-
књижни уложак број 5395 и 9749 К.О. Бијељина II, у 
склопу пословно - стамбеног објекта П+5  лоцираног 
у улици  Кнеза Милоша,  изграђен 2002.  године 
у стамбено - пословној зони I, спратност - 4 спрат. 
Почетна лицитациона цијена предметног стана износи 
78.000,00 КМ.

4. пословни простор у привреди површине 39 м2�
изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 3652/3, 
уписаном у лист непокретности број 6319/29, односно 
земљишно-књижни  извадак број   5395   и  9749  К.О.  
Бијељина II,  у  склопу стамбено-пословног објекта 
П+5 лоцираног у Улици Кнеза Милоша, изграђен 
2002. године у стамбено-пословној зони I, спратност 
- приземље (ПР). Почетна лицитациона   цијена   
предметног   пословног   простора   у   привреди   
износи 58.500,00 КМ.

5. пословни простор у привреди површине 41 м2�
изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 3652/3, 

уписаном у лист непокретности број 6319/29, односно 
у земљишно-књижни извадак број 5395 и 9749 К.О. 
Бијељина II, у склопу пословно-станмбеног објекта 
П+5 лоцираног у Улици Кнеза Милоша, изграђен 
2002. године у стамбено-пословној зони I, спратност 
- приземље (ПР). Почетна лицитациона цијена 
предметног пословног простора у привреди износи 
61.500,00 КМ.

II

Продаја непокретности из тачке I ове Одлуке 
провешће се јавном продајом - лицитацијом.

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10 % од продајне цијене, на 
благајни продавца.

III

Продајну цијену предметних непокретности - 
станова и пословних простора у привреди, учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан 
је уплатити по потписивању уговора, а предаја 
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од 
8 дана након уплате купопродајне цијене, о чему ће се 
сачинити записник о примопредаји.

IV

Поступак лицитације спровешће Комисија за 
лицитацију коју именује Скупштина општине Бијељина.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-39/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 15. и 16. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 112/06), члана 4. Правилника 
о поступку продаје непосредном погодбом неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 14/07) и члана 
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 10. маја 
2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
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I

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се продаја неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини и то:

• Дио к.ч. број 2018/1  и 2018/2, површине 542 м2, 
уписаних у катастарско-књижним улошцима број 
6715 и 6888 К.О. Бијељина I, на којима Општина 
Бијељина има право располагања са дијелом 1/1.

На наведеним парцелама се предвиђа изградња 
пословно-станмбеног објекта у складу са Регулационим 
планом “Филип Вишњић”, означеног као Ламела 3, 
у основи површине од 542 м2 уз могућност изградње 
објекта максималне укупне бруто површине од 5420 
м2, на локацији код канала Дашница, спратности 
По+П+7+Пот у стамбенопословној зони I.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове 
Одлуке износи 500.000,00 КМ.

III

За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10 % од продајне цијене, на 
благајни продавца.

IV

Продајну цијену наведеног земљишта учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан 
је уплатити по потписивању уговора на жиро-рачун 
продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 8 дана након уплате купопродајне цијене, о 
чему ће се сачинити записник о примопредаји.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-41/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 16. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 112/06), члана 4. 
Правилника о поступку продаје непосредном погодбом 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 14/07) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06 ), Скупштина општине Бијељина на сједници 

одржаној дана 10. маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Под условима и на начин прописан овом Одлуком 
спровешће се поступак продаје непосредном погодбом 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини и то:

• к.ч. број 791/1, пов. 1199 м2, уписане у лист 
непокретности број 7029 К.О. Бијељина 1, 
власништво Општине Бијељина са дијелом 1/1 и

• к.ч. број 791/2, пов. 3132 м2, уписана у лист 
непокретности број 7029, К.О. Бијељина I, 
власништво Општине Бијељина са дијелом 1/1.

II

Продаја грађевинског земљишта непосредном 
погодбом обавиће се прибављањем писмених понуда.

III

Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове 
Одлуке износи 70,00 КМ/м2 грађевинског земљишта.

IV

Учесници у поступку продаје, с којим ће се 
закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 
купопродајну цијену на жиро-рачун продавца број прије 
закључења купопродајног уговора.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-42/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 
6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној 
дана 10. маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У

ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У 
СКЛАДУ СА РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ 

“ЗОНА ЦЕНТАР” БИЈЕЉИНА
У УЛИЦИ ЈОВАНА ДУЧИЋА
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I

Овом Одлуком дозвољава се заједничко улагање у 
изградњу пословног објекта у складу са регулационим 
планом “Зона Центар”, у Улици Јована Дучића у 
Бијељини.

II

Предмет заједничког улагања су некретнине у 
државној својини означене као дио к.ч. број 3662, у 
нарави земљиште уз привредну зграду, пословна зграда 
у привреди и помоћна зграда, укупне површине 493 м2, 
уписане у лист непокретности број 5480 К.О. Бијељина 
II и дио к.ч. број 3661/2 , у нарави двориште, површине 
793 м2, уписане у лист непокретности број 5528 К.О. 
Бијељина II, на којима општина Бијељина има право 
располагања са дијелом 1/1.

III

На грађевинском земљишту, које је предмет 
заједничког улагања, у укупној површини од 784 м2, 
састављеном од дијела грађевинске парцеле означене 
као к.ч. бр. 3662 и дијела к.ч. бр. 3661/2, са посојећим 
објектом, предвиђена је изградња пословног објекта 
спратности П+2+Пот, који је у основи површине цца 
222 м2, пословне намјене, пословно стамбене зоне I.

IV

Вриједност некретнина из тачке II ове 
Одлуке утврђена је у износу од 383.600,00 КМ, што 
представља 40% почетног процента од нето површине 
новоизграђеног пословног објеката а не мање од 354 м2, 
у корист општине Бијељина, као суинвеститора.

V

На основу ове Одлуке задужује се 
Административна служба општине Бијељина-Одсјек 
за јавне набавке, инвестиције и надзор да распише 
тендер и проведе поступак избора најповољнијег 
понуђача-суинвеститора који се обавезује да прибави 
сву потребну грађевинско-техничку документацију за 
изградњу објекта који је предмет заједничког улагања, 
обезбиједи средства за плаћање потребних накнада за 
уређење грађевинског земљишта и ренте у висини коју 
одреди орган управе.

VI

Услови за расписивање тендера морају бити у 
скаду са овом Одлуком и Регулационим планом “Зона 
центар”.

Овлашћује се Начелник општине за потписивање 
Уговора о заједничком улагању у изградњи пословног 
објекта на некретнинама из тачке II ове Одлуке под 
условима и на начин предвиђен Одлуком о заједничком 
улагању у изградњи пословног објекта у Бијељини у 
Улици Јована Дучића.

VII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-38/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

 На основу члана 1. и члана 13. Закона о 
комуналним таксама (“Службени лист СР БиХ”, број: 
21/77, 35/88 и 26/89), који се у складу са чланом 12. 
Уставног закона за провођење Устава Републике Српске 
примјењује као републички пропис (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 12/92) и члана 35. алинеја 
10. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 10. маја 
2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА

I

У Одлуци о комуналним таксама (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 9/05, 3/06, 8/06 и 
22/06) Тарифа комуналних такса које се плаћају на 
подручју општине Бијељина, у тарифном броју 2. 
послије тачке ж.) додаје се нова тачка з.) која гласи:

За издавање лиценце и легитимације плаћа се:

- Лиценце “Б” и “Д” за превозника����������������50,00 КМ
- Лиценце “Б” и “Д” за возило������������������������50,00 КМ
- Легитимације за возача моторног возила���20,00 КМ

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-43/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини 
(„Службени гласник Републике Српске” број: 6/07), 
члана 12. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске” број: 16/02, 
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39/03 и 97/04), члана 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске” број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина” број: 5/05, 6/05 
и 6/06), Скупштина општине Бијељина, на сједници 
одржаној дана 10. маја 2007. године, д о н и ј е л а  j e

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКО-
ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Овом Одлуком, одређује се радно вријеме 
трговинских и занатско-предузетничких радњи на 
подручју општине Бијељина.

Под трговинским радњама, у смислу ове Одлуке, 
сматрају се продајни објекти, у којима се обавља 
трговина на мало, и то: продавнице, самопослуге, 
драгстори, дисконтне продавнице, бутици, робне куће, 
киосци, покретне продавнице, тржнице на мало односно 
пијаце и привремени и повремени облици продаје 
(улична продаја), бензинске пумпне станице, складишта 
и стоваришта.

Одредбе ове Одлуке односе се и на радно вријеме 
забавних радњи и радњи које обављају услужну 
дјелатност.

II

Радно вријеме трговинских, занатских и услужних 
радњи одређује се:

- у времену од 7,00 до 21,00 час-у зимском периоду и
- у времену од 7,00 до 22,00 часа-у љетном периоду.

Унутар радног времена из овог члана, власник 
радње може слободно одредити радно вријеме у којем 
ће пословати, које не може трајати мање од 8 часова 
радним данима.

Власник радње која обавља пекарску дјелатност 
а не налази се у стамбено-пословном објекту може 
слободно одредити радно вријеме унутар периода од 24 
часа дневно.

III

Изузетно од одредбе претходног става, трговински 
објекти са претежно прехрамбеном робом - у кругу 
аутобуске и жељезничке станице као и бензнске пумпне 
станице могу обављати трговинску дјелатност у времену 
од 0,00 до 24,00 часа сваког дана.

Радно вријеме у трговинским објектима, типа 
драгстор је сваког дана, од 0,00 до 24,00 часа.

IV

Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца, 
одређује се пијачним редом, који доноси трговац који 
пружа услуге тржнице на мало, односно пијаце, и на који 
сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе.

Радно вријеме сајмова, изложби као и других 
повремених начина обављања трговине одређује се 
слободно.

V

Радно вријеме забавних радњи (салони забавних 
игара, игара на срећу, видео клубови и сл.), одређује се:

- у времену од 07,00 до 23,00 часа- у зимском периоду,
- у времену од 07,00 до 24,00 часа- у љетном периоду.

Унутар радног времена из овог члана, власник 
радње може слободно одредити радно вријеме у којем 
ће пословати, а које не може трајати мање од 8 часова 
радним данима.

VI

Под љетним периодом, у смислу ове одлуке, 
подразумијева се период од 1. априла до 30. септембра 
текуће године, а под зимским периодом - од 1. октобра 
текуће године до 31. марта наредне године.

VII

Одредбе ове Одлуке примјењују се и на радње, 
односно организационе јединице које послују у оквиру 
предузећа, односно правних лица.

VIII

У дане празника Републике Српске не раде 
трговинске, занатске и услужне радње.

Изузетно од одредбе претходног става, трговинске 
радње са претежно прехрамбеном робом у дане празника 
Републике Српске и недељом могу радити скраћено у 
времену од 7,00 до 12,00 часова.

IX

Обавјештење о радном времену мора бити видљиво 
истакнуто на улазу у радњу, односно организациону 
јединицу која послује у оквиру предузећа, односно 
правног лица.

X

Новчаном казном од 500 до 5.000 КМ казниће се 
за прекршај, правно лице, ако не утврди и на уочљив не 
истакне натпис о радном времену и не придржава се тог 
времена.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице - предузетник, новчаном казном од 100 до 500 

КМ.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 
100 до 500 КМ.

XI

Надзор и контролу провођења ове одлуке вршиће 
надлежна тржишна инспекција и Комунална полиција.
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XII

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о одређивању радног времена објеката забавних и 
производних дјелатности на подручју општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина” бр. 7/02).

XIII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-44/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 13, 17, 22, 29, 30. и 34. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 112/06) и члана 
35. Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на седници одржаној дана 10. маја 
2007.године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О ГРАЋЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови и начин 
одређивања градског грађевинског земљишта и осталог 
грађевинског земљишта, са описом и графичким 
приказом граница обухвата, управљање и располагање 
градским грађевинским земљиштем, основи и мерила за 
одређивање накнада за уређење и кориштење градског 
грађевинског земљишта, начин усмеравања и коришћења 
тих средстава, маханизмима и инструментима 
финансирања уређивања грађевинског земљишта.

Члан 2.

Грађевинско земљиште користи се према његовој 
намени и на начин који обезбеђује његово рационално 
кориштење у складу са законом.

Члан 3.

Градским грађевинским земљиштем у смислу ове 
Одлуке сматра се изграђено и неизграђено земљиште 
које је одговарајућим плановима намењено за изградњу 
објеката у складу са одредбама Закона о уређењу 
простора (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 84/02), а раније је одређено законом и другиим 
прописима, односно које је као такво одређено одлуком 
Скупштине општине.

Остало грађевинско земљиште у смислу ове 
Одлуке је изграђено и неизграђено земљиште намењено 
за изградњу објеката у складу са одредбама Закона о 
уређењу простора, а које се налази ван зоне градског 
грађевинског земљишта, односно ван града и насеља 
градског карактера, а одређено је одлуком Скупштине 
општине.

Члан 4.

Изградња на градском грађевинском земљишту 
и осталом грађевинском земљишту обавља се у складу 
са регулационим планом или просторно-планском и 
урбанистичком документацијом, до његовог доношења 
и сматра се општим интересом.

Члан 5.

Градско грађевинско земљиште и остало 
грађевинско земљиште може бити у државном и 
приватном власништву.

На градском грађевинском земљишту могу се 
стећи права одређена законом и овом Одлуком.

Члан 6.

Општина управља и располаже градским 
грађевинским земљиштем у државној својини на начин 
и под условима предвиђеним законом, прописима 
донешеним на основу закона, као и овом Одлуком.

Члан 7.

Градско грађевинско земљиште у приватном 
власништву је у слободном промету.

Градским грађевинским земљиштем у приватном 
власништву располажу власници уз ограничења и под 
условима прописаним законом и овом Одлуком.

Општина има право прече куповине градског 
грађевинског земљишта, о чему се дужна изјаснити у 
року од 30 дана од дана подношења понуде.

Члан 8.

Општина може откупљивати грађевинско 
земљиште и уносити га у резервни фонд земљишшта.

Члан 9.

Општина је дужна да се стара о уређивању 
градског грађевинског земљишта у складу са законом и 
овом Одлуком.

Ради обезбеђења услова за уређивање градског 
грађевинског земљишта, општина може да оснује 
предузеће или другу организацију или да вршење ових 
послова обезбеди на други начин у складу са законом.

Члан 10.

Правни прописи о отуђењу и оптерећењу градског 
грађевинског земљишта закључени противно одредбама 
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 112/06), 
ове Одлуке и других прописа,ништавни су.
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II - ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 11.

Градско грађевинско земљиште у смислу ове 
Одлуке сматра се грађевинско земљиште на подручју 
општине које је претежно изграђено и као такво чини 
просторно функционалну целину у граду Бијељина и 
насељу градског карактера Дворови, Јања и Слобомир, 
а које је обухваћено границама урбанистичког плана 
града, односно насеља градског карактера, као и оно 
које је предвиђено за проширење града, односно насеља 
градског карактера.

Одлуку о одређивању градског грађевинског 
земљишта доноси Скупштина општине.

Члан 12.

Према погодностима које могу пружити 
корисницима у изградњи и кориштењу градског 
грађевинског земљишта подручје општине Бијељина 
дели се на шест стамбено-пословних зона.

Град Бијељина подељен је на шест стамбено-
пословних зона од прве до шесте. Подручје Дворова и 
Јање разврстано је у пету и шесту стамбено-пословну 
зону, док је подручје градског насеља Слобомир 
сврстано у другу стамбено-пословну зону. Остало 
грађевинско земљиште сврстано је у шесту стамбено-
пословну зону.

Члан 13.

Саставни део ове Одлуке су прегледне карте 
оверене од стране Одељења за просторно уређење на 
којима су приказане границе градског грађевинског и 
осталог грађевинског земљишта са нанешеним зонама 
као и списак парцела по катастарским општинама и 
зонама.

III - УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 
ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ 

ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 14.

Скупштина општине Бијељина продаје путем 
лицитације или даје у замену физичким и правним 
лицима неизграђено градско земљиште у државној 
својини ради изградње трајних грађевина у складу са 
регулационим планом или га даје у закуп ради изградње 
привремених грађевина.

Члан 15.

Непосредном погодобом неизграђено градско 
грађевинско земљиште у државној својини продаје се уз 
накнаду по тржишној цени тог земљишта ради грађења:

а) објеката за службене потребе државних органа;
б) објеката за потребе страних дипломатских и 

конзуларних представништава;
б) објеката комуналне инфраструктуре;

г) објеката за потребе здравства, просвете и културе у 
државном власништву;

д) комплетирања грађевинске парцеле.

Физичким лицима не може се продавати градско 
грађевинско земљиште непосредном погодбом.

Изузетно, физичком лицу се може продати 
непосредном погодбом градско грађевинско земљиште 
у случају да је јавна продаја остала безуспешна у складу 
са подзаконским прописом.

Физичком лицу може се дати непосредном 
погодбом посредством замене друга парцела, као и 
у поступку одређивања накнаде за експроприсано 
земљиште.

Члан 16.

Услови, начин, као и поступак продаје неизграђеног 
градског грађевинског земљишта непосредном погодбом 
ради грађења уређују се подзаконским прописом и 
Одлуком Скупштине општине у складу са програмом 
стамбене и остале изградње.

Члан 17.

Пре продаје, односно закључивања уговора о 
продаји, Скупштина општине ће, уз достављање нацрта 
уговора, прибавити мишљење правобраниоца Републике 
Српске о томе да ли је предложена продаја, односно 
уговор у складу са законом.

Надлежни правобранилац Републике Српске 
дужан је у року од 15 дана од дана достављања уговора 
дати своје мишљење.

Ако правобранилац Републике Српске у року из 
претходног става не достаави своје мишљење о уговору, 
уговор почиње производити правно дејство.

Члан 18.

Предузеће и друга правна лица која су власници 
неизграђеног градског грађевинског земљишта могу то 
замљиште отуђивати у слободном промету.

Право из става 1. овог члана имају и правни 
субјекти који су носиоци права располагања на 
грађевинском земљишту у државној својини.

Члан 19.

Општина може дати у закуп на привремено 
кориштење неизграђено градско грађевинско земљиште 
у државној својини и изграђено градско грађевинско 
земљиште у државној својини које је у општој 
употреби.

Остали корисници неизграђеног градског 
земљишта у државној својини могу то земљиште давати 
у закуп на привремено кориштење у другим случајевима 
утврђеним актом Скуштине општине.

Изграђено градско грађевинско зњемљиште може 
се дати у закуп на привремено кориштење из става 1. 
овог члана под условом да је то предвиђено програмом 
кориштења градског грађевинског земљишта, а који 
доноси Скупштина општине.
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Поступак, услове и начин даваља на привремено 
кориштење градског грађевинског земљишта уређује 
Скупштина општине.

IV- НАКНАДА

Члан 20.

Физичко и правно лице које је инвеститор 
изградње објекта на градском грађевинском земљишту 
дужно је да плати:

а) накнаду за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта;

б) наканду из основа природних погодности 
градског грађевинског земљи-шта већ изграђене 
комуналне инфраструктуре које могу настати приликом 
кориштења тог земљишта, а које нису резултат улагања 
средстава власника некретнина-једнократна рента.

Изузетно од предходног става накнада за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта и накнада за 
природне погодности градског грађевинског земљишта 
може се платити у ратама, а на период од највише пет 
година од дана издавања одобрења за грађење.

Поступак и начин плаћања из предходног става 
накнадно ће се утврдити.

Члан 21.

Износ накнаде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта и износ накнаде за природне 
погодности градског грађевинског земљишта утврђују 
се решењем о урбанистичкој сагласности по јединици 
корисне површине објекта који ће се градити ( КМ/м2), а 
коначан износ накнада утврдиће се у поступку издавања 
одобрења за грађење.

Члан 22.

Лицу које је инвеститор изградње на градском 
грађевинском земљишту не може се издати одобрење 
за грађење, нити се може извршити укњижење права 
грађења у земљишним и другим јавним књигама док 
не поднесе доказ да је плаћена накнада за трошкове 
уређења и једнократна рента.

Члан 23.

Накнада за продато градско грађевонско земљиште 
у државној својини непосредном погодбом, накнада за 
уређење градског грађевинског земљишта, накнада за 
природне погодности (једнократна рента) и накнада за 
трајно кориштење градског грађевинског земљишта 
(трајна рента) утврђују се према основима и мерилима 
прописаним законом и овом Одлуком.

Члан 24.

Основи и мерила за одређивање висине накнаде 
из претходноог члана морају бити разграничени и 
међусобно усклађени.

Члан 25.

Средства која се остварују из накнада за градско 

грађевинско земљиште из члана 23. ове Одлуке користе 
се за трошкове уређења земљишта и трошкове израде 
просторно-планске документације у складу са важећим 
законима и овом Одлуком.

1. Накнада за уређење
градског грађевинског земљишта

Члан 26.

Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта обухвата стварне трошкове припремања 
и опремања грађевинског земљишта, а плаћа се 
по јединици бруто корисне грађевинске површине 
објекта а износ накнаде по м2 се утврђује решењем о 
урбанистичкој сагласности,а наплаћује се у поступку 
добијања одобрења за грађење.

Члан 27.

Накнаду за уређење градског грађевинског 
земљишта плаћају инвеститори грађевине која се 
гради на том земљишту, према јединици корисне 
грађевинске површине објекта за чију се изградњу 
издаје урбанистичка сагласност.

Члан 28.

Висина накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта по јединици мере м2 корисне грађевинске 
површине објекта утврђује се дељењем укупних 
стварних трошкова уређења подручја на које се односи 
са укупном бруто корисном грађевинском површином 
објекта на том подручју.

Члан 29.

Ако се не може одредити висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта у смислу 
члана 28, висина те накнаде одређује се на основу базне 
цене и стварних трошкова припремања и опремања 
грађевинског земљишта који користе инвеститоровој 
грађевини.

Базну цену утврђује Скупштина општине сваке 
године у складу са висином просечних укупних 
трошкова уређења грађевинског земљишта те године на 
подручју општине Бијељина, а најкасније до З1.марта 
текуће године.

Члан 30.

Кад се накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта одређује на основу базне цене, у исту 
улазе само оне врсте трошкова уређења које користе 
инвеститоровој грађевини.

Члан 31.

За главне зграде (стамбене,стамбено-пословне 
и пословне) накнада за уређење износи 100 % од 
основице.

За просторије и објекте одређене у члану 40.ове 
Одлуке проценат из претходног става умањује се на 
начин одређен у том члану.
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Ако се гради нова грађевина уместо легално 
изграђене грађевине која је порушена или ће бити 
порушена износ накнаде за уређење умањује се за износ 
накнаде за уређење који би био утврђен за порушену 
грађевину узимајући у обзир разлике у корисној 
површини грађевине, намени грађевине и појединих 
делова.

Члан 32.

Накнада за уређење земљишта за изградњу 
привремене грађевине или привремено задржавање 
незаконито изграђене грађевине утврђује се у проценту 
од накнаде утврђене по одредбама од члана 26. до 34. 
ове Одлуке, зависно од рока важења урбанистичке 
сагласности и то:

а) до једне године������������������������������������������������������20 %,
б) од једне до две године�����������������������������������������30 %,
в) од две до три године���������������������������������������������50 %,
г) од три до четири године���������������������������������������70 %,
д) преко четири године или до привођења земљишта 

трајној намени (до реализације плана и сл������100 %.

Ако се на основу решења надлежног органа, 
привремена грађевина уклања пре истека рока утврђеног 
урбанистичком сагласношћу, инвеститор има право на 
поврат дела више наплаћене накнаде из става 1. овог 
члана.

Члан 33.

Ако до грађевинске парцеле нису изграђени сви 
инфраструктурни објекти, уређаји и инсталације који 
су предвиђени планским документом на основу којег 
је издата урбанистичка сагласност, износ наканде за 
уређење утврђен по одредбама члана 26. до 33. ове 
Одлуке умјањује се зависно од врсте неизграђене 
инфраструктуре за одговарајући проценат и то:

а) за асфалтни пут са тротоаром������������������������������ 11%,
б) за асфалтни пут без тротоара�������������������������������9 %,
в) за макадамски пут��������������������������������������������������5 %,
г) за вреловод���������������������������������������������������������������5 %,
д) за топловод��������������������������������������������������������������4 %, 
ђ) за кишну канализацију������������������������������������������4 %,
е) за канализацију за отпадне воде���������������������������5 %,
ж) за паркиралиште����������������������������������������������������5 %, 
з) за електричну мрежу����������������������������������������������5 %, 
и) за јавну расвету��������������������������������������������������������3%, 
ј) за водовдну мрежу���������������������������������������������������4%, 
к) за телефонску мрежу����������������������������������������������3 %, 
л) за хортикултурно уређење������������������������������������2 %.

У случају из претходног става инвеститор 
је обавезан да финансира радове на изградњи 
инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација који 
нису претходно изграђени.

Члан 34.

Када постоје оправдани разлози општина може 
преузети обавезу да из средстава инвеститора организује 

извођење свих или појединачних радова из става 2. 
претходног члана.

Под оправданим разлозима у смислу претходног 
става се подразумева специфичност, значај и обим 
радова, потребе извођења тих радова као заједничких за 
више грађевинских парцела и више инвеститора, потреба 
посебног квалитета за извођење радова, непостојања 
одговарајућих стручних служби код инвеститора и томе 
слично.

Пројекте за извођење радова из става 2. и 3. овог 
члана одобрава и надзор над њиховим извођењем врши 
надлежни орган општине.

Члан 35.

У случајевима из претходног члана са 
инвеститорима општина закључује Уговор којим се 
уређују међусобни односи у вези са динамиком радова 
уређивања земљишта, као и начином плаћања.

2. Накнада за природне погодности и 
погодности изграђене инфраструктуре

(једнократна рента)

Члан 36.

Градско грађевинско земљиште из основа 
природних погодности тог земљишта и погодности већ 
изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 
приликом коришћења тог земљишта (једнократна рента 
), дели се на шест зона.

Члан 37.

Као основица за израчунавање висине ренте служи 
просечна коначна грађевинска цена из претходне године 
по м2 корисне стамбено-пословне површине на подручју 
општине, а коју утврђује Одлуком Скупштина општине 
сваке године, а најкасније до 31. марта текуће године.

Члан 38.1

Просечна коначна грађевинска цена из претходног 
члана валоризује се у току године свака три месеца 
на основу индекса раста цена грађевинских радова у 
високоградњи и нискоградњи по сумарној методологији 
и подацима које објављује Завод за статистику.

Члан 39.

Висина једнократне ренте по м2 корисне површине 
грађевине која ће се градити на градском грађевинском 
земљишту утврђује се у проценту од просечне коначне 
грађевинске цене 1 м2 корисне стамбено-пословне 
површине остварене у претходној години у изградњи 
станова на подручју општине Бијељина:

а)  у првој стамбено-пословној зони�������������������������6 %,
б) у другој стамбено-пословној зони�����������������������5 %,
в) у трећој стамбено-пословној зони�������������������������4 %
г) у четвртој стамбено-пословној зони��������������������3 %,
д) у петој стамбено-пословној зони��������������������������2 %,
ђ) у шестој стамбено-пословној зони�����������������������1 %.
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Висина једнократне ренте за градско грађевинско 
земљиште у државној својини код доградње, 
надзиђивања, као и изградње помоћних објеката 
утврђује се решењем о одобрењу за грађење.

Члан 40. 

Износ ренте утврђен по одредбама члана 39. ове 
Одлуке умањује се:

а) за подрумске  просторије,  као  и  објекте  испод 
површине земље (базени, рибњаци и други слични 
објекти), те отворена стоваришта, отворене пијаце, 
сепарације и бетоњаре������������������������������������������50 %,

б) за сутеренске просторије������������������������������������30 %,
в) за просторије у поткровљу-мансарде�����������������30 %,
г) за помоћне просторе у стамбеном објекту��������50 %,
д) за помоћне зграде�������������������������������������������������50 %,
ђ) за економске зграде и настрешнице�������������������75 %.

Основица за утврђивање ренте по ставу 1. тачке 
г) , д) и ђ) овог члана је рента која би била утврђена за 
основни објекат, чијем коришћењу служе ти објекти.

Износ ренте за изградњу привремене грађевине 
или привремено задржавање незаконито изграђене 
грађевине утврђује се у проценту од накнаде утврђене 
према члану 37. до 40. ове Одлуке, зависно од рока 
важења урбанистичке сагласности, како је то предвиђено 
у члану 32.

Члан 41.

Ако се гради нова грађевина уместо легално 
изграђене грађевине која је порушена или ће бити 
порушена, износ ренте за нову грађевину умањује се за 
износ ренте који би био утврђен за порушену грађевину, 
узимајући у обзир разлике у корисној површини 
грађевине, намени грађевине и појединих делова.

Члан 42.

Ако се мења намена постојећег објекта или 
појединог дела објекта у намену за коју је прописана 
већа рента износ ренте утврђује се као позитивна разлика 
између ренте која би била утврђена за ранију намену 
и ренте утврђене за нову намену, узимајући у обзир и 
евентуалне промене у корисној површини грађевине и 
другим елементима релевантним за утврђивање ренте.

Члан 43.

За градско грађевинско земљиште намењено за 
изградњу јавних инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација рента се не наплаћује.

3. Накнада за трајно коришћење градског 
грађевинског земљишта (трајна рента)

Члан 44.

Накнада за трајно кориштење изграђеног и 
неизграђеног градског грађевинског земљишта (трајна 
рента) плаћа се у зависности од погодности које 

одређено земљиште пружа кориснику: обима и степена 
изграђености и уређености, положаја земљишта у насељу, 
опремљености земљишта комуналном инфраструктуром, 
саобраћајне повезаности, степена покривености 
насеља објектима за здравство, образовање и културу и 
природних услова кориштења земљишта.

Члан 45.

Обвезник накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта утврђује се на основу података 
из урбанистичке или грађевинске документације, 
катастра некретнина, односно земљишних књига или 
увиђајем на лицу места.

Члан 46.

Накнада за кориштење градског грађевинског 
земљишта одређује се у зависности од зоне којој 
земљиште припада.Основица за израчунавање накнаде 
је м2 корисне површине грађевине.

Корисним стамбеним простором у смислу ове 
Одлуке сматра се простор за који се плаћа станарина, 
односно закупнина и стамбени простор за који се плаћа 
порез на имовину.

Корисним пословним простором у смислу ове 
Одлуке сматра се укупна површина простора који 
се користи за обављање пословне делатности, као 
и земљиште које је у власништву или за њега плаћа 
закупнину.

Сличним простором у смислу ове Одлуке сматра 
се и гаражни, помоћни простор као и дворишни простор 
и господарски објекти. Ако се због специфичности 
функције и начина изградње грађевине не може одредити 
корисна површина објекта, накнада ће се утврдити према 
површини грађевинског земљишта које је кориснику 
додељено ради грађења (платои за праонице, отворене 
пијаце, летње баште, паркинг простор у којим се 
наплаћују накнаде за паркирање и сл.).

Члан 47.

Висина накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта по 1 м2 корисне површине 
стамбеног простора за један месец износи:

- у првој зони���������������������������������������������������� 0,08 км/м2

- у другој зони�������������������������������������������������� 0,07 км/м2

- у трећој зони��������������������������������������������������� 0,05 км/м2

- у четвртој зони �����������������������������������������������0,04 км/м2

- у петој зони�����������������������������������������������������0,02 км/м2

- у шестој зони���������������������������������������������������0,01 км/м2

За помоћне објекте, гараже плаћа се 50 % од 
накнаде у одговарајућој зони предвиђене за плаћање 
накнаде за стамбене површине.

Висина накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта по 1 м2 корисне површине 
пословног простора за један месец износи:

- у првој зони���������������������������������������������������� 0,16 км/м2
- у другој зони ������������������������������������������������� 0,14 км/м2
- у трећој зони ��������������������������������������������������0,12 км/м2
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- четвртој зони �������������������������������������������������0,08 км/м2
- у петој зони ���������������������������������������������������0,06 км/м2
- у шестој зони ������������������������������������������������0,03 км/м2.

Члан 48.

За господарске објекте и земљиште које није под 
објектима плаћа се накнада по 1 м2 у висини од 10 % 
предвиђене накнаде за стамбени простор.

За земљиште на коме је саграђен само пословни 
простор плаћа се накнада по 1 м2 у висини 10 % од 
предвиђене накнаде за пословни простор.

Члан 49.

Код одређивања висине накнаде за коришћење 
градског грађевинског земљишта за објекте студентских, 
ђачких и дечијих домова, домова за смештај старих, 
изнемоглих и незбринутих лица, социјалне и дечије 
заштите, објекте који се користе за хуманитарне сврхе, 
рад државних органа и органа локалне самоуправе, 
послове одбране, обављање погребних делатности, 
те објекте којим се користе за обављање делатности 
здравства, основног средњег и високог образовања, 
науке културе, уметности, физичке културе, спорта 
противпожарне заштите и обављање верских обреда, 
примењују се иста мерила као и за утврђивање накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта за стамбене зграде, 
стим што се обрачуната накнада умањује за 90%.

Одредбе предходног става примењују се код 
одређивања висине накнаде за коришћење градског 
грађевинског земљишта за стамбене зграде или станове 
чији су власници, или корисници, лица која примају 
дечији додатак или сталну социјалну помоћ.

Члан 50.

Обвезници накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта за стамбени простор су:

- за стамбени простор у својини грађана власници 
тих простора,

- за станове у државној својини лица која те станове 
користе,

- за станове у државној  својини који нису усељени 
носиоци права располагања на тим становима.

Обвезници накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта за пословни простор су:

-  за пословни простор у државној својини корисници 
тог простора,

-  за пословни простор у приватној својини власници 
или корисници тог простора.

Обвезници накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта за помоћни простор су:

- за помоћни простор у државној својини, корисници 
тог простора,

- за помоћни простор у својини грађана, власници тог 
простора.

Члан 51.

Обвезници накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта су и имаоци бесправно 
подигнутих објеката на градском грађевинском 
земљишту као и бесправни корисници неизграђеног 
градског грађевинског земљишта.

Члан 52.

Корисна површина грађевине утврђује се 
решењем о одобрењу за грађење на основу техничке 
документације за извођење уколико постоји.

Ако техничка документација за извођење није 
израђена у време доношења решења о урбанистичкој 
сагласности, корисна површина грађевине привремено 
се утврђује на основу планског документа, на основу 
којег се издаје урбанистичка сагласност.У случају из 
претходног става као корисна површина грађевине 
сматра се бруто површина хоризонталних габарита 
помножена бројем надземних и подземних етажа 
умањено за 20 %.

Коначна корисна површина утврђује се на основу 
пројекта за извођење по методи одређеној ЈУСУС 2100 
из 1995. године.

Члан 53.

Решење о утврђивању накнаде за кориштење 
градског грађевинског земљишта доноси орган управе 
надлежан за стамбено-комуналне послове.

Против наведеног решења допуштена је жалба 
и подноси се Начелнику општине у року од 15 дана од 
дана достављања решења.Накнада се плаћа уназад.

Изузетно од одредбе из претходног става, решењем 
се може одредити да поједини корисници плаћају 
накнаду тромесечно, полугодишње, односно годишње 
ако се тиме може постићи већа ефикасност у наплати 
накнаде, или ако би трошкови месечне наплате били 
насразмерно високи у односу на износ месечне накнаде 
за кориштење градског грађевинског земљишта.

Члан 54.

Обвезници накнаде из ове Одлуке дужни су 
да надлежном органу општинске управе пријаве све 
чињенице и њихове промене од којих зависи обавеза 
плаћања накнаде, у року од 15 дана од њиховог 
настанка.

Члан 55.

Обавеза плаћања накнаде кориштења градског 
грађевинског земљишта настаје:

- за власника или корисника зграде или дела зграде 
од дана почетка кориштења зграде, односно од дана 
од кога је власник или корисник зграде с обзиром 
на довршеност радова на објекту био у могућности 
да исти користи;

- за предузеће или друго правно лице, од дана 
кориштења зграде или земљишта, а код 
новоизграђених објеката од дана издавања 
употребне дозволе;



14. 05. 2007. Службени гласник Општине Бијељина Број 13   -   Страна 235

- за станове или пословни простор у државној 
својини и на основу уговора о кориштењу стана, 
односно угоовра о закупу пословног простора, а 
за други корисни простор и земљиште на основу 
података које су та физичка или правна лица 
дужна доставити надлежном органу за стамбено-
комуналне послове.

Обавеза плаћања накнаде за кориштење градског 
грађевинског земљишта престаје даном престанка 
постојања грађевине за коју се накнада плаћа.

Члан 56.

Ако су више лица сувласници стамбене зграде, 
накнаду за делове зграде који се користе заједнички 
плаћају сразмерно површини стамбеног, односно 
пословног простора на којем су носиоци права 
кориштења, односно сувласници.

V - МЕХАНИЗМИ И ИНСТРУМЕНТИ 
ФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 57.

Финансирање уређења грађевинског земљишта 
обезбеђује се из:

а) средстава буџета општине,
б) средстава закупнине за земљиште у државној 

својини,
в) цена комуналних услуга на бази програма услуга,
г) накнаде инвеститора за прикључак на мрежу и 

објекат инфраструктуре на бази програма,
д) накнада за привремено кориштење земљишта и 

привремени прикључак на бази програма,
ђ) накнада за кориштење земљишта и комуналних 

добара на бази програма,
е) комуналних такса на бази програма,
ж) средстава бесправних градитеља чији су објекти 

легализовани,
з) из пореза:

- на увећану капиталну вредност,
- на имовину,
- на промет некретнина,
- на наслеђе и поклон,

и) из кредита домаћих и страних банака, посебно 
хипотекарних кредита,

ј) из средстава буџета Републике, самодоприноса и 
других средстава.

Средства из претходног става овог члана 
искључиво су намењена за уређење градског 
грађевинског земљишта које обухвата стварне трошкове 
припремања и опремања грађевинског земљишта као 
што је то предвиђено регулационим или урбанистичким 
планом.

Скупштина општине доноси дугорочни, 
средњорочни и годишњи Програм изградње и уређења 
простора, као основу одређивања цене комуналних 
услуга, накнада и других инструмената финансирања 

уређења грађевинског земљишта.
Дугорочни програм из претходног става 

Скупштина доноси за мандатни период локалног 
управног апарата.

VI - ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Члан 58.

Остало грађевинско земљиште је изграђено и 
неизграђено земљиште намењено за изградњу објеката 
који се налазе ван зона градског грађевинског земљишта 
општине Бијељина и које је предвиђено просторним 
планом.

Члан 59.

Остало грађевинско земљиште обухвата 
грађевинско земљиште у државној својини и грађевинско 
земљиште у приватној својини за које програм уређења 
доноси Скупштина општине.

Члан 60.

Одредбе ове Одлуке које се односе на градско 
грађевинско земљиште примењују се и на остало 
грађевинско земљиште, осим одредби које се односе на 
накнаду за уређење градског грађевинског земљишта.

Члан 61.

Границе обухвата осталог грађевинског земљишта 
налазе се у прилогу ове Одлуке као њен саставни део.

Члан 62.

За изградњу објеката у обухвату осталог 
грађевинског земљишта примењују се одредбе ове 
Одлуке о грађевинском земљишту које важе за обухват 
шесте стамбено-пословне зоне, а према графичком 
приказу који је саставни део ове Одлуке.

Члан 63.

За објекте који се не налазе у обухвату осталог 
грађевинског земљишта не утврђују се накнаде за 
кориштење грађевинског земљишта.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.

Одредбе ове Одлуке неће се примењивати 
у случајевима кад је поднет захтев за издавање 
урбанистичке сагласности, односно захтев за 
легализацију незаконито изграђених објеката пре 
ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 65.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о грађевинском земљишту (Сл.гласник бр. 
6/2006) од 28. априла 2006.године.
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Члан 66.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-45/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 23. Закона о грађевинском 
земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 112/06) и члана 29. став 2. Одлуке о грађевинском 
земљишту (“Службени гласник општине Бијељина” 
број: 13/07) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на седници 
одржаној дана 10. маја 2007. године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦЕНЕ

ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЋЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА�ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Утврђује   се   базна   цена   за   обрачун   трошкова   
уређења   градског грађевинског земљишта у износу од 
80,00 КМ  по м2 корисне површине грађевине.

II

Базна цена из претходног члана биће примењивана 
за обрачун трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта на подручју општине Бијељина до 31.03.2008. 
године, до када је Скупштина општине Бијељина дужна 
утврдити вредност базне цене за наредну годину.

Базна цена из претходног става валоризује се у току 
године свака три месеца на основу индекса раста цена 
грађевинских радова у високоградњи и нискоградњи по 
сумарној методологији и подацима које објављује Завод 
за статистику.

Уколико за одређено подручје у току године 
буде донешен програм уређења градског грађевинског 
земљишта базна цена се неће примењивати за то 
подручје.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-46/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 27. Закона о грађевинском 
земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 112/06), члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина” број: 5/05, 6/05 
и 6/06) и члана 37. Одлуке о грађевинском земљишту 
(“Службени гласник општине Бијељина” број: 13/07), 
Скупштина општине Бијељина на седници одржаној 
дана 10. маја 2007.године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРОСЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ЦЕНИ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

I

Просечна коначна грађевинска цена 1 м2 корисне 
стамбене површине изграђене на подручју општине 
Бијељина у 2006. години, која служи као основа за 
утврђивање накнаде за погодности уређења градског 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: рента ) износи 
600,00 КМ.

II

Просечна коначна грађевинска цена из претходног 
члана валоризује се у току године свака три месеца 
на основу индекса раста цена грађевинских радова у 
високоградњи и нискоградњи по сумарној методологији 
и подацима које објављује Републички завод за 
статистику.

Цену из претходног става утврђује Скупштина 
општине најкасније до 31. марта текуће године.

III

Просечна цена из претходног члана 1. ове Одлуке 
ће се примењивати на начин прописан одредбама 
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06) и 
Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 13/07).

IV

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о утврђивању просечне коначне 
грађевинске цене 1 м2 корисне стамбене површине 
на подручју општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 6/06).

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-47/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу 
простора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на својој сједници одржаној дана 10. маја 2007. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА 
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИМ 

УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ
III ФАЗЕ ОБИЛАЗНИЦЕ БИЈЕЉИНЕ

I

Усваја се измјена и допуна Плана парцелације са 
урбанистичко техничким условима за изградњу III фазе 
обилазнице Бијељине. Измјена Плана парцелације се 
односи подручје планирања у укупној површини од 14 ха 
( четрнаест хектара) и то од раскрснице МП Бијељина - 
Тузла (Угљевик) до раскрснице МП Бијељина-Зворник.

II�

План садржи текстуални и графички дио.

А. Текстуални дио:
1. Увод и образложење
2. Постојеће стање
3. Урбанистичко технички услови
4. План парцелације

Б. Графички дио:
1. Геодетска подлога�������������������������������������������� Р 1:1000
2.Карта рушења���������������������������������������������������� Р 1:1000
3.Ситуациони план-шири приказ���������������������� Р 1:2500
3.а. Ситуациони план������������������������������������������ Р 1:1000
3.б. Ситуациони план������������������������������������������ Р 1:1000
4.а. Подужни профил саобраћајнице������������ Р 100/1000
4.6. Подужни профил саобраћајнице������������ Р 100/1000
5.    Нормални профил саобраћајнице����������������� Р 1:100 
6.а. План инфраструктуре-хидротехника�������� Р 1:1000
6.6. План инфраструктуре- хидротехника������� Р 1:1000
7.а. План инфраструктуре-електрика и ТТ������ Р 1:1000
7.6. План инфраструктуре- електрика и ТТ����� Р 1:1000
8.а. План парцелације������������������������������������������ Р 1:1000
8.6. План парцелације������������������������������������������ Р 1:1000

III

Измјену Плана је урадио Урбанистички завод 
Републике Српске, а.д. Бања Лука у априлу 2007 
године.

IV

О провођењу ове Одлуке стараће се Општински 
орган Административне службе Општине надлежан за 
послове просторног уређења.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-48/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу 
простора ( „Службени гласник Републике Српске”, број: 
84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељине”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на својој сједници одржаној дана 10. маја 2007. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
“ЛОКАЦИЈА 3” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 
“ЛОКАЦИЈА 3” у оквиру регулационог плана “ЦЕНТАР 
ГРАДА” у Бијељини.

II

Граница обухвата креће од сјеверозападног угла 
парцеле 3398 према југоистоку катастарском међом до 
улице , прати југоисточну катастарску међу парцела 
3398, 3399/1 гдје ломи у правцу сјеверозапада до лома 
у правцу југоистока катастарском међом парцела 3398, 
3397 до почетка границе обухвата.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта 
износи 0,31 ха (нула запета тридесет један хектар).

III

План се односи на период од 2007. до 2015. 
године.

IV

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

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбјеђује инвеститор.

VI

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

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

VIII

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

IX

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

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

X

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

XI

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-49/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу 
простора („Службени гласник Републике Српске”, број: 
84/02 ) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на својој сједници одржаној дана 10. маја 2007. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
“ЛОКАЦИЈА 2” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА   “ДАШНИЦА 1” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 
“ЛОКАЦИЈА 2” у оквиру регулационог плана 
“ДАШНИЦА 1” у Бијељини.

II

Обухват урбанистичког пројекта почиње низ 
Улицу цара Уроша упоредо са јужним катастарским 
међама к.ч. 530/1 и 527, затим наставља у правцу сјевера 
источним катастарским међама к.ч. 527 и 528, прати 
сјеверне катастарске међе к.ч. 527, 528 и 529. Наставља 
западним дијеловима к.ч. 529 и 530/2 поред Гетеове 
улице и поново излази на Улицу цара Уроша гдје се и 
завршава.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта 
износи 0,20 hа (нула запета двадесет хектара).

III

План се односи на период од 2007. до 2015. 
године.

IV

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

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбјеђује инвеститор.

VI

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

VII

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

VIII

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

IX

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

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

X

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-50/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 53. и 55. Закона о уређењу 
простора ( „Службени гласник Републике Српске”, број: 
84/02 ) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општине 
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на својој сједници одржаној дана 10. маја 2007. године, 
д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНОГ БЛОКА „ЛОКАЦИЈА 6” 
У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА   
„ФИЛИП ВИШЊИЋ” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 
стамбено - пословног блока „ЛОКАЦИЈА 6” у оквиру 
Регулационог плана „Филип Вишњић” у Бијељини.

II

Граница обухвата креће од југозападне међе 
парцеле број 3113 која се спаја са Улицом Филипа 
Вишњића и иде паралелно са улицом правцем 
сјевероисток, а затим југоисток до границе парцела 
3108 и 3109. Ту се граница обухвата враћа превцем 
југозападу под углом од 90° до границе парцеле 3111/1 
гдје под углом правим углом скреће према југоистоку 
до границе парцеле 3114. Даље граница обухвата скреће 
правцем југозапад границом парцеле 3114иЗП5 све до 
границе са локалним путем означеним као к.ч. 3362, 
а затим наставља правцем сјеверозапад, пресијеца у 
једном дијелу локални пут означен као к.ч. 3362 и благо 
повија правцем сјевер до полазне тачке обухвата.

Површина обухвата урбанистичког пројекта 
износи 0,2727 ха (нула запета двије хиљаде седамсто 
двадесет седам хектара).

III

План се односи на период од 2007. до 2015. 
године.

IV

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

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 
обезбјеђује инвеститор.

VI

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

VII

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

VIII

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

IX

О нацрту урбанистичког пројекта обавиће се јавна 
расправа у року од 30 дана.

X

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

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

XI

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

XII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-51/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 35. Статута општине Бијељина 
( “Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на седници 
одржаној дана 10. маја 2007. године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И 

ПОСТУПКУ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

И УДРУЖЕЊИМА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

Овом Одлуком се утврђују критеријуми, начин и 
поступак расподеле средстава буџета општине Бијељина 
намењених за омладинске пројекте.

II

Средства планирана у буџету општине Бијељина 
за омладинске пројекте додељују се омладинским 
организацијама и удружењима која су регистрована у 
Босни и Херцеговини, односно Републици Српској и 
имају седиште на подручју општине Бијељина, а чији се 
пројекти реализују на овом подручју.

III

Предлог за расподелу средстава омладинским 
организацијама и удружењима утврђује Комисија за 
расподелу средстава (у даљем тексту: Комисија), коју 
именује Начелник општине Бијељина.

IV

Средства предвиђена за финансираље пројеката 
додељују се на основу јавног огласа који се може 
расписати два пута годишње.

Први јавни оглас за расподелу средстава расписује 
се у првом кварталу године, а други у трећем кварталу 
ако средства за ове намене нису у целости распоређена, 
односно додељена за кандидоване пројекте на првом 
јавном огласу.

V

Јавни оглас се објављује у “Семберским новинама”, 
“Службеном гласнику општине Бијељина” и на огласној 
табли Скупштине општине Бијељина.

Јавни оглас траје 15 дана од дана објављивања у 
“Службеном гласнику општине Бијељина”.

VI

Средства планирана буцетом општине Бијељина 
расподељују се омладинским организацијама и 
удружењима чији се програми и пројекти односе на:

1. Реализацију стандарда омладинске политике,
2. Заштиту и промоцију људских права и права 

детета,

3. Решавање потреба младих на социјалном и 
образовном плану, смањењу незапослености и 
слично,

4. Заштиту и очување културне баштине, стручни 
рад и усавршавање,

5. Ангажовање већег броја волонтера и афирмисање 
хуманитарног рада.

VII

Пријава на јавни оглас подноси се на прописаном 
обрасцу.

Пријава се подноси Комисији у запечаћеној 
коверти и предаје у пријемну канцеларију Општине 
лично или поштом на адресу:

Административна служба општине Бијељина
Комисији за расподелу средстава са назнаком
-не отварај!
Краља Петра Карађорђевића 1
76300 Бијељина.

Уз пријаву се обавезно доставља:
- Решење о регистрацији код Основног суда у 

Бијељини (оверена копија),
- Статут организације (оверена копија),
- Идентификациони број из регистра пословних 

субјеката (копија)
- Изјава овлашћеног лица да организација није 

добила средства од других донатора за пројекат 
или део пројекта , којим аплицира на јавни оглас

- Пројекат којим организација конкурише за доделу 
средстава.

Запечаћене коверте Комисија у пуном саставу 
отвара на својој првој седници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VIII

Предност имају пројекти који се реализују у 
партнерском односу више организација и пројекти који 
се финансирају из више извора.

Организација може аплицирати са највише два 
пројекта у току године.

Максималан износ средстава које организација 
може добити по пројекту износи 7.000,00 КМ.

IX

Образац за кандидовање пројекта садржи:
-  Назив пројекта,
- Назив организације, адресу,   телефон-факс,   е-маил,   

жиро   рачун   и   назив   банке, идентификациони 
број, контакт особу - лице овлашћено за реализацију 
пројекта,

-  Циљеви пројекта ( на који начин пројекат доприноси 
решавању проблема),

- Детаљан опис пројекта са утврђеном динамиком 
реализације,

-  Особље ангажовано на пројекту,
-  Буџет пројекта по ставкама,
-  Начин праћења реализације .
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X

У поступку оцењивања сваког појединачног 
пројекта Комисија попуњава образац који садржи:

- Констатацију да Комисија подржава или одбија 
пројекат,

-  Оцену пројекта (број бодова),
-  Образложење у случају кад се пројекат одбија,
-  Потпис председника и чланова Комисије.

XI

Комисија врши оцену пројеката на основу 
следећих критеријума:

а) Позитивни критеријуми:

1. Важност пројекта за области наведене у члану 6 ове 
Одлуке,

2. Организација има квалификовано чланство за 
реализацију пројекта,

3. Ангажованост волонтера,
4. Постављени циљеви су стратешки,
5. Јасна дефиниција циљне групе,
6. Временски преглед активности,

б) Елиминаторни критеријуми:

1. Недостатак формалних услова за кандидовање 
пројекта (непотпуна документација),

2. Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
3. Максималан износ тражених средстава по једном 

пројекту је већи од утврђеног, а нема доказа о 
суфинансирању,

4. Материјални трошкови премашују 20% буџета 
пројекта.

XII

За оцену пројекта према позитивним критери-
јумима користи се скала од 0-5 поена за сваки критериј 
појединачно. 

Сваки члан Комисије додељује бодове за сваки од 
позитивних критеријума .

Коначна оцена пројекта представља збир бодова 
свих чланова Комисије подељен бројем чланова 
Комисије (просечна оцена пројекта).

XIII

Комисија доноси одлуку руководећи се оценом 
пројекта на основу критерија прописаних овом Одлуком 
и сачињава ранг листу.

У случају да два или више пројеката добију исти 
број бодова,а расположива средства нису довољна 
за њихово финансирање, средства ће се доделити 
пројекту који по оцени већине чланова Комисије 
успешније задовољава или помаже задовољење једне од 
приоритетних потреба младих.

Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана 
истека јавног огласа утврди предлог расподеле средстава 
и достави га начелнику Општине.

XIV

Одлука о расподели средстава објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Бијељина” и на огласној 
табли Скупштине општине Бијељина.

XV

На основу одлуке о расподели средстава 
начелник општине закључује уговор са омладинским 
организацијама,којим се регулишу међусобна права и 
обавезе.

XVI

Организације којима су додељена средства за 
пројекте подносе Комисији извештај о реализацији 
пројеката са финансијским извештајем 30 дана по 
реализацији пројекта.

XVII

Начелник општине подноси Скупштини општине 
извештај Комисије о расподели средстава буџета. 
Извештај се подноси у првом кварталу наредне године 
за претходну годину.

XVIII

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-52/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Одлуке о плану мрежа 
здравствених установа (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 2/01, 65/01, 1/02, 106/06) и члана 35. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 
општине Бијељина на сједници одржаној дана 10. маја 
2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О   ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ 

МРЕЖИ АМБУЛАНТИ ПОРОДИЧНЕ 
МЕДИЦИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БИЈЕЉИНА

I

У члану 1. став 1. Одлуке о локалној мрежи 
амбуланти породичне медицине на територији општине 
Бијељина, (“Службени гласник општине Бијељина број: 
7/05) иза редног броја 16. додају се редни бројеви са 
текстом како слиједи:

“17. Амбуланта породичне медицине Гарнизон у 
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Бијељини, за подручје насеља Крушевље и Лединци,
18.   Амбуланта породичне медицине Ковиљуше у 

Бијељини, за подручје насеља Ковиљуше,
19. Амбуланта породичне медицине Дворови,
20.  Амбуланта породичне медицине Пучиле, за 

подручје Мјесне заједнице Пучиле и насеље Пучилска 
поља,

21.   Амбуланта  породичне  медицине  за подручје  
Мјесне  заједнице  “Лединци”   у Бијељини,

22. Амбуланта породичне медицине Модран,
23. Амбуланта породичне медицине Горњи 

Драгаљевац,
24. Амбуланта породичне медицине Ново Насеље 

у Јањи,
25.  Амбуланта породичне медицине за подручје 

Мјесне заједнице “Вељко Лукић” у Бијељини.”

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-54/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
32/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 10. маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

I

Одобравају се средства у износу од 138.184,33 КМ 
из буџета општине Бијељина, а на име измирења дуга 
ликвидационог дужника Дома омладине, са следећих 
буџетских позиција:

Потрошачка јединица   -   Одјељење  за  друштвене  
дјелатности,   број   потрошачке јединице 0005210

1. Дом омладине - редовна дјелатност �
- економски код 614300���������������������������45.000,00 КМ

2. Средства за културу �
- економски код 614300���������������������������25.000,00 КМ

3. Социјално осигурање и здравствена заштита�
- економски код 614200���������������������������20.000,00 КМ

Потрошачка јединица - Галерија “Миленко 
Атанацковић”, број потрошачке јединице 0005502

1. Трошкови материјала и услуга�
- економски код 613000���������������������������10.000,00 КМ

Потрошачка јединица - Буџетска резерва, број 
потрошачке јединице 0005122

1. Буџетска резерва�
- економски код 614800��������������������������� 38.184,33 КМ

II

Овлашћује се Начелник општине да обезбиједи 
извршење ове Одлуке.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-53/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 2. Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ”, број: 6/06 и 75/06), члана 2. 
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима 
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 96/06) и члана 35. Статута општине 
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 
на ванредној сједници одржаној дана 11. маја 2007. 
године, д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БЕЗБЈЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

I

У члану 7. Одлуке о безбједности саобраћаја 
на путевима општине Бијељина -пречишћен текст 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 7/04, 
4/05, 1/06), став 1. алилнеја 10. се брише.

II

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
након објављивања у “Службеном гласнику општине 
Бијељина.”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-58/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.
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На основу члана 25. Закона о комасацији 
(“Службени лист СР БиХ 24/85) и члана 35. Статута 
општине Бијељина на својој сједници одржаној дана 11. 
маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНСКЕ
КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

1.  За вршиоца дужности предсједника Општинске 
комисије за комасацију, именује се:

- МИОДРАГ БЕШЛИЋ из Бијељине

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-135/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06) и 
члана 68. Пословника Скупштине општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 7/05), 
Скупштина општине Бијељина на својој сједници 
одржаној 11. маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О 

ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА КОДЕКС
ПОНАШАЊА

1. У Рјешењу о избору Одбора за Кодекс 
понашања, број: 01.111-180/04 од 29.12.2004. године 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 11/04) 
врши се измјена и допуна:

Разрјешава се дужности члана Одбора за Кодекс 
понашања:

- ИЗЕТ САЛИХБЕГОВИЋ                        - из 
Бијељине За члана Одбора за Кодекс понашања именује 
се:

- САМИР БАЋЕВАЦ                                - из Јање

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-136/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 
42/05 и 118/05), члана 8. Правилника о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског земљишта у државној 
својини (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 14/07), члана 8. Правилника о поступку продаје 
непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 14/07) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 10. маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 
СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

1. У Комисију за спровођење конкурса за продају 
грађевинског земљишта у државној својини путем 
јавног надметања - лицитације и непосредном погодбом, 
именују се:

1)  МЛАДЕНКА СПРЕМО - предсједник
2)  ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ - замјеник предсједника
З) ДРАГАНИЛИЋ -члан
4) ЈОВАНКА МИЛОШЕВИЋ - замјеник члана
5) ХАНУМИЦА АЛИБЕГОВИЋ - члан
6) СУАДА ПОПОВИЋ - замјеник члана

2. Комисија се именује на период од двије године, 
а задаци Комисије су регулисани одредбама Закона о 
грађевинском земљишту, Правилника о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског земљишта у државној 
својини, Правилника о поступку продаје непосредном 
погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини, Закона о промету непокретности, 
Закона о приватизацији пословних зграда, пословних 
простора и гаража и Уредбе о поступку јавне продаје 
пословних зграда, пословних просторија и гаража у 
државној својини.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-130/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 9. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/03) и члана 35. Статута 
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општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на својој сједници одржаној 11. маја 2007. 
године, д о н и ј е л а  ј е

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

ДИРЕКТОРА, ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД

1. У Комисију за избор директора, чланова 
Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад 
Бијељина, именују се:

1) ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
2) ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ
3) ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
4) ПРЕДРАГ ЈОВИЋ
5) СТЕВО БОКАРИЋ

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републици Српској размотри пријаве 
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, 
по потреби припреми додатне информације о 
кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи 
ранг листе са кандидатима као и предлоге аката за 
именовање директора, чланова Управног и Надзорног 
одбора Центра за социјални рад Бијељина, Скупштини 
општине Бијељина на разматрање и доношење аката за 
избор и именовање.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-139/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 19. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 20. Закона 
о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 17/92, 
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05, 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 11. маја 2007. године д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА “БАЊЕ ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

1.   Разрјешавају се дужности члана Управног 
одбора “Бање Дворови” Дворови, због истека мандата и 
то:

1) Др МИЛАН НОВАКОВИЋ
2) ЦВИЈЕТИН НИКОЛИЋ
3) ВЛАДО СИМИЋ
4) ТОМИСЛАВ НАЋИЋ
5) МИЛЕНКО МИЋИЋ
6) ЗДЕНКА БОДИРОГИЋ
7) СИНИША МАРЈАНОВИЋ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-137/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 19. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 22. Закона 
о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 17/92, 
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05, 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној дана 11. маја 2007. године д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА “БАЊЕ ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

1.  Разрјешавају се дужности чланд Надзорног 
одбора “Бање Дворови” Дворови, због истека мандата и 
то:

1) СЛОБОДАН НИКОЛИЋ
2) ЖЕЉКО МАНОЈЛОВИЋ
3) РАТОМИР ПУШКОВИЋ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-131/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 20. Закона 
о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 17/92, 
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05, 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној 11. маја 2007. године д о н и ј е л а  ј е
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА   “БАЊЕ 

ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

1.   За  вршиоце     дужности  чланова  Управног  
одбора  “Бања  Дворови” Дворови, именују се:

1) Др МИЛАН НОВАКОВИЋ
2) ЦВИЈЕТИН НИКОЛИЋ
3) ВЛАДО СИМИЋ
4) ТОМИСЛАВ НАЋИЋ
5) МИЛЕНКО МИЋИЋ
6) ЗДЕНКА БОДИРОГИЋ
7) СИНИША МАРЈАНОВИЋ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-132/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 22. Закона 
о јавним службама (“Службени гласник РС”, број: 17/92, 
11/93 и 21/96) и члана 35. Статута општине Бијељина 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 
6/05, 6/06), Скупштина општине Бијељина на сједници 
одржаној 11. маја 2007. године д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
“БАЊЕ ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 
“Бања Дворови” Дворови, именују се:

1. СЛОБОДАН НИКОЛИЋ
2. ЖЕЉКО МАНОЈЛОВИЋ
3. РАТОМИР ПУШКОВИЋ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-133/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 9. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/03) и члана 35. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине 
Бијељина на својој сједници одржаној 11. маја 2007. 
године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА “БАЊЕ ДВОРОВИ” ДВОРОВИ

1. У Комисију за избор чланова Управног и 
Надзорног одбора “Бање Дворови” Дворови, именују се:

1) ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
2) ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ
3) ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
4) ПРЕДРАГ ЈОВИЋ
5) СТЕВО БОКАРИЋ

2. Задатак Комисије за избор је да у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републици Српској размотри пријаве 
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по 
потреби припреми додатне информације о кандидатима, 
обави интервјуе и након тога предложи ранг листе 
са кандидатима као и предлоге аката за именовање 
чланова Управног и Надзорног одбора  “Бање Дворови”  
Дворови, Скупштини општине Бијељина на разматрање 
и доношење аката за избор и именовање.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-134/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник РС”, број: 41/03), члана 9. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа 
у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/03) и члана 35. Статута 
општине Бијељина (“Службени гласник општине 
Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општине 
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Бијељина на својој сједници одржаној 11. маја 2007. 
године, д о н и ј е л а  ј е

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

ДИРЕКТОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

1.   У  Комисију  за  избор   директора  и  Надзорног   
одбора  Туристичке организације Бијељина, именују се:

1) ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
2) ЛАЗАР АВАКУМОВИЋ
3) ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ 4) ПРЕДРАГ ЈОВИЋ
5) СТЕВО БОКАРИЋ

2.  Задатак Комисије за избор је да у складу 
са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима у Републици Српској размотри пријаве 
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, 
по потреби припреми додатне информације о 
кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи 
ранг листе са кандидатима као и предлоге аката 
за именовање директора Туристичке организације 
Бијељина, Скупштини општине Бијељина на разматрање 
и доношење аката за избор и именовање.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-111-138/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 35. Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), 
Скупштина општине Бијељина на својој сједници 
одржаној 11. маја 2007. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИСПИТИВАЊЕ ЖАЛБИ ГРАЂАНА 
ПОВОДОМ ИЗБОРА САВЈЕТА МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА

1. У Комисију за испитивање жалби грађана 
поводом избора савјета мјесних заједница, именују се:

1) ЈОВАН ГАЈИЋ - из Црњелова Доњег
2) МИЛОРАД СЕКУЛИЋ - из Чађавице Доње
3) ЛАЗАР МИХАЈЛОВИЂ - из Главичица

4) ЈОВАН МЛАЂЕНОВИЋ - из Модрана
5) ПРЕДРАГ МИЋИЋ - из Батковића
6) ХУСЕИН ЦАМИЋ -из Јање
7) РАДОСАВА-РАДА ПЕРИЋ - из Бијељине

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-59/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

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

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

I

Директора Центра за социјални рад Бијељина

II

Чланова Управног одбора Центра за социјални рад 
Бијељина

У Управни одбор именују се 5 (пет) чланова, од 
којих 3 (три) члана из реда запослених и 2 (два) члана од 
стране оснивача

III

Чланова Надзорног одбора Центра за социјални 
рад Бијељина

У Надзорни одбор именују се 3 (три) члана, од 
којих 2 (два) члана из реда запослених и 1 (један) члан 
од стране оснивача

IV ОПИС ПОСЛОВА

1. Директор

Директор организује и руководи процесом рада 
и пословања Центра, заступа и представља Центар 
према трећим лицима, одговоран је за законитост рада 
Центра, предлаже План и програм рада и предузима 
мјере за њихово спровођење, извршава одлуке Управног 
и Надзорног одбора, подноси Извјештај о резултатима 
пословања Центра по периодичном и годишњем 
обрачуну, а наредбодавац је за извршење финансијског 
плана, предлаже Управном одбору Правилник о 
унутрашњој организацији и друга општа акта, одлучује 
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о потреби заснивања радног односа, одлучује о избору 
радника за заснивање радног односа, распоређивању 
радника, престанку радног односа, изриче дисциплинске 
мјере у складу са законом и врши друге послове у 
вези са остваривањем права радника, доноси одлуке 
и упутства у вези са радом и пословањем Центра, 
извршава правоснажне одлуке Суда донијете у поступку 
за заштиту права радника, обавља и друге послове 
предвиђене законом и општим актом Центра.

2. Управни одбор

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

3. Надзорни одбор

Надзорни одбор врши надзор над пословањем 
рада Центра, врши преглед годишњег извјештаја о 
финансијском пословању и обрачуну средстава, указује 
на пропусте у раду Управног одбора и директора и 
обавјештава у писаној форми Центар и оснивача о 
резултатима извршеног надзора.

V   МАНДАТ

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

Чланови Управног одбора из тачке II именују се на 
период од 4 (четири) године.

Чланови Надзорног одбора из тачке III именују се 
на период од 4 (четири) године.

VI   СТАТУС

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

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

VII  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидате на мјестима I - III су:
-  да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти 
у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије 
објављивања конкурса,

- да не служе казну, изречену од стране Међународног 
суда за бившу Југославију, и да нису под оптужбом 
тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ),

- да се против кандидата не води кривични 
поступак,

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

VIII  ПОСЕБНИ УСЛОВИ�
И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока   стручна   спрема   (VII/1   степен)   -   

Факултет   политичких   наука-смјер
- социјални рад и социјална политика, Филозофски 

факултет-група за педагогију,
- психологију и социологију и Дефектолошки 

факултет,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих 

способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 

послова,
- програм рада.

Посебни услови за кандидате из тачке II су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 

спрема или средња стручна спрема за кандидате из 
реда запослених,

- познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Центар за социјални рад,

- познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,

- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Посебни услови за кандидате из тачке III су:

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема или средња стручна спрема за кандидате из 
реда запослених,

- посједовање стручних и професионалних знања за 
обављање послова надзора,

- познавање садржаја и начина рада Надзорног 
одбора,

- доказани резултати рада на ранијим пословима.

IX  СУКОБ ИНТЕРЕСА

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

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

X  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

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

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

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

XI РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично 
или путем поште, на адресу:

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

XII  ОБЈАВА КОНКУРСА

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-56/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

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

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

I�

Чланова Управног одбора Јавне установе Бања 
“Дворови” Дворови У Управни одбор именују се 7 
(седам) чланова, од којих 3 (три) представника Мјесне 
заједнице Дворови, 1 (један) представник Скупштине 
општине Бијељина и 1 (један) представник запослених 
у Бањи “Дворови”

II�

Чланова Надзорног одбора Јавне установе Бања 
“Дворови” Дворови

У Надзорни одбор именују се 3 (три) члана, од 
којих 1 (један) представник Мјесне заједнице Дворови, 
1 (један) представник Скупштине општине Бијељина и 1 
(један) представник запослених у Бањи “Дворови”

III  ОПИС ПОСЛОВА

1. Управни одбор

Управни одбор доноси Статут Установе, акт о 
унутрашњној макроорганизацији и остале опште акте 
Установе, дугорочне и средњорочне планове развоја, 
инвестиционе планове и програме, годишње програме 
рада и пословања, извјештаје о пословању и годишњем 
обрачуну, утврђује пословну политику Установе, 
одлучује о расподјели добити и статутарним резервама, 
одлучује о другим питањима у складу са законом.

2. Надзорни одбор

Надзорни одбор врши надзор над пословањем 
Бање “Дворови”, прегледа годишњи извјештај, годишњи 
обрачун и приједлог за расподјелу добити, врши надзор 
над законитости рада Установе и врши и друге послове 
у складу са законом. О резултатима надзора Надзорни 
одбор дужан је да у писменом облику обавијести 
Управни одбор, указујући на евентуалне пропусте рада 
Управног одбора, директора и осталих овлашћених 
лица.

IV  МАНДАТ

Чланови Управног одбора из тачке I именују се на 
период од 4 (четири) године. Чланови Надзорног одбора 
из тачке II именују се на период од 4 (четири) године.

V СТАТУС

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

VI  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидате на мјестима I и II су:
-  да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти 
у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије 
објављивања конкурса,

-  да не служе казну, изречену од стране Међународног 
суда за бившу Југославију, и да нису под оптужбом 
тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ),

-  да се против кандидата не води кривични 
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поступак,
- да кандидат није осуђиван за кривична дјела која га 

чине неподобним за вршење дужности.

VII  ПОСЕБНИ УСЛОВИ�
И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 

спрема или средња стручна спрема за кандидате из 
реда запослених,

- познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави Центар за социјални рад,

- познавање садржаја и начина рада органа 
управљања,

- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Посебни услови за кандидате из тачке II су:

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 
спрема или средња стручна спрема за кандидате из 
реда запослених,

- посједовање стручних и професионалних знања за 
обављање послова надзора,

- познавање садржаја и начина рада Надзорног 
одбора,

-  доказани резултати рада на ранијим пословима.

VIII  СУКОБ ИНТЕРЕСА

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

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

IX  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

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

биографију о кретању у служби, Увјерење о 
држављанству, овјерену копију дипломе, овјерену 
копију личне карте, доказ о радном стажу, Увјерење 
да се не води кривични поступак, овјерену изјаву о 
испуњавању општих услова из тачке VII алинеја 2. и 3.

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

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

X  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично 
или путем поште, на адресу:

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

XI  ОБЈАВА КОНКУРСА

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-55/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

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

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

I�

Директора Туристичке организације Бијељина

II

Чланова Надзорног одбора Туристичке 
организације Бијељина

У Надзорни одбор именују се 3 (три) члана, 
од којих 2 (два) из реда оснивача и 1 (ЈеДан) из реда 
запослених у Туристичкој организацији

III  ОПИС ПОСЛОВА

1. Директор

Директор руководи организацијом са свим 
овлашћењима у складу са Законом.

2. Надзорни одбор

Надзорни  одбор   врши  надзор   над  законитошћу  
рада  и   пословања,   врши   и предузима одређене мјере 
у складу са законом и актима предузећа.

IV  МАНДАТ

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

Чланови Надзорног одбора из тачке III именују се 
на период од 4 (четири) године.



Број 13   -   Страна 250 Службени гласник Општине Бијељина 14. 05. 2007.

V  СТАТУС

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

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

VI  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

Општи услови за кандидате на мјестима I - II су:
-  да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу   власти 
у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије 
објављивања конкурса,

- да не служе казну, изречену од стране Међународног 
суда за бившу Југославију, и да нису под оптужбом 
тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се 
пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ),

- да се против кандидата не води кривични поступак,
- да кандидат није осуђиван за кривична дјела која га 

чине неподобним за вршење дужности.

VII  ПОСЕБНИ УСЛОВИ�
И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате из тачке I:
- висока стручна спрема (VII/1 степен),
- потребно стручно знање из дјелатности којим се 

бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- положени стручни испит за рад у државним 

органима,
- посједовање руководних и организационих 

способности,
- познавање једног од страних језика,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 

послова, програм рада.
Посебни услови за кандидате из тачке II:

-  висока (VII степен) или виша (VI степен) стручне 
спреме или средња стучна спрема за чланове 
Надзорног одбора из реда запослених

- посједовање стручних и професионалних знања за 
обављање послова надзора,

- познавање садржаја и начина рада Надзорног 
одбора,

- доказани резултати рада на ранијим пословима

VIII  СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности, активности 
или бити на положају који доводи до сукоба интереса, у 
складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске.

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

IX  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

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

- биографију о кретању у служби, овјерену копију 
дипломе, овјерено Увјерење о положеном стручним 
испиту, цертификат о познавању једног од страних 
језика, овјерену копију личне карте, доказ о радном 
стажу, а за директора и програм рада.
Са свим кандидатима, који уђу у ужи избор 

Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавијештени.

X  ОБЈАВА КОНКУРСА

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

XI  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

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

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично 
или путем поште, на адресу:

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 01-022-57/07                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11. 05. 2006. године                                      Драган Ђурђевић, с. р.

На основу члана 10. Одлуке о стипендирању и 
награђивању ученика и студената (“Службени гласник 
општине Бијељина”,број: 14/06) и члана 36. Правилника 
о критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика, финансирање научно-истраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број:21/06) Начелник општине 
Бијељина , дана 11. маја 2007. године д о н и о је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У 

НАСТАВНОЈ 2006/07. ГОДИНИ

I

У наставној 2006/2007. години из буџета општине 
Бијељина финансираће се израда докторске тезе Срђана 
Дамјановића, магистра електротехничких наука из 
Бијељине, под називом :

“Нова рјешења аквизиционог система у станицама 
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за испитивање турбомлазних мотора са смањеном 
мјерном несигурношћу”.

II

Израда докторске тезе финансираће се 
једнократним новчаним износом од 2.000,00 КМ.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-431-14/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
бр ОП-21 - п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: ОП-21- п1/07

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
поновна јавна набавка услуга:

Сервисирање и поправка аутомобила, копир 
апарата, компијутерске опреме, клима уређаја и 
телефона Административне службе општине Бијељина 
током 2007.године:

Лот 1: Сервисирање и поправка аутомобила 
Административне службе општине Бијељина 
током 2007.године

Лот 2: Сервисирање и поправка копир апарата 
Административне службе општине Бијељина 
током 2007.године

Лот 3: Сервисирање и поправка компијутерске 
опреме Административне службе општине 
Бијељина током 2007.године

Лот 4: Сервисирање и поправка клима уређаја 
Административне службе општине Бијељина 
током 2007.године

Лот 5: Сервисирање и поправка телефона 
Административне службе општине Бијељина 
током 2007.године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 36.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 1 је: Уговорене услуге, број потрошачке 
јединице: 0005240 , економски код: 613 900.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 2 Лот 3 Лот 4 и Лот 5 је: Трошкови 
текућег одржавања, број потрошачке јединице: 0005240, 
економски код: 613 700.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног 
споразума за све Лотове

V

Предвиђени     почетак    реализације     уговора     
има     се     обавити     најкасније     од 01.07.2007.године, 
а крајњи рок завршеткаје 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су

1. Цијена������������������������������������������������������������� 80 бодова
2. Гарантни рок������������������������������������������������� 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-159/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И РОБА
бр ОП-15 - п1/07
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I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: ОП-15 - п1/07

II

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
поновна јавна набавка услуга и роба:

Набавка резервних дијелова, гума, регистрација и 
прање службених аутомобила Административне службе 
општине Бијељина:

Лот 1: Набавка резервних дијелова за службене 
аутомобиле Административне службе 
општине Бијељина током 2007. године

Лот 2: Набавка гума за службене аутомобиле 
Административне службе општине Бијељина 
током 2007. године

Лот 3: Регистрација службених аутомобила Админи-
стративне службе општине Бијељина

Лот 4: Прање службених аутомобила Администра-
тивне службе општине Бијељина током 2007.
године

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 32.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 1 и Лот 2 је: Набавка материјала, број 
потрошачке јединице: 0005240, економски код: 613 400.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 3 је: Трошкови осигурања имовине 
и колективно осигурање, број потрошачке јединице: 
0005240, економски код: 613 800.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства за Лот 4 је: Уговорене услуге, број 
потрошачкејединице: 0005240, економски код: 613 900.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК са закључивањем оквирног 
споразума за све Лотове

V

Предвиђени    почетак    реализације    уговора    
има    се    обавити    најкасније    од 01.07.2007.године, а 
крајњи рок завршетка је 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача су:

За Лот 1 и Лот 2 :

1. Понуђена цијена�������������������������������������������� 80 бодова
2. Брзина испоруке���������������������������������������������10 бодова
3. Услови и начин плаћања��������������������������������10бодова

За Лот 3 и Лот 4 је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА 
ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-160/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 10.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-19/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
СКП-19/07

II

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

Изградња улице до насеља Ковиљуше у Бијељини

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 660.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Пројектовање и изградња улице 
“Ковиљуше”, број потрошачке јединице: 0005170 , 
економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 01.08.2007.године, а крајњи рок 
завршеткаје 01.12.2007.године.
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VI

Критеријуми који ће се примјењивати за избор 
најповољнијег извођача радова су:

1. Најнижа цијена���������������������������������������������� 60 бодова
2. Техничка опремљеност�������������������������������� 20 бодова
3. Кадровска структура������������������������������������ 20 бодова

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-163/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

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

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-43-1/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним бројем: 
СКП-43-1/07

II

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

Уређење потока-облагање ломљеним каменом 
и израда потпорног зида поред локалног пута Л-
10 (Кацевац-Тавна) у циљу рјешавања одводње и 
спречавања ерозије пута.

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 47.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња путне мреже и инвестеције у 
водоводну и електро мрежу, број потрошачке јединице: 
0005170, економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,

V

Предвиђени почетак реализације уговора има се 
обавити најкасније од 05.07.2007.године, а крајњи рок 
завршетка је 05.10.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати је најнижа 
цијена економски најповољније понуде.

VII

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

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-164/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине �
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОНОВНОГ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ОП -25-п1/07

I

У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка која се односи на јавну набавку роба: Набавка 
роба за потребе јавне кухиње, понуде су доставили 
следећи понуђачи:

-     ДОО “АБН”, Велика Обарска
-     ДОО “М-КОМПАНИ”, Угљевик

II

Након   разматрања   приспјелих   понуда   
установљено  је   да   услове   из   тендерске 
документације испуњавају све понуде. На основу 
критеријума који су дефинисани као
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1. Цијена������������������������������������������������������������ 80 бодова
2. Услови плаћања������������������������������������������� 20 бодова

Извршено је вредновање пристиглих понуда на 
следећи начин:
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1 2 3 4 5

1�
ДОО “АБН”

Велика Обарска 42,11 15,00 57,11

2� ДОО “М-КОМПАНИ”
Угљевик

37,89 5,00 42,89

Сачињена је ранг листа повољности понуђача:
1. ДОО “АБН”, Велика Обарска������������������������������������� 1
2. ДОО “М-КОМПАНИ”, Угљевик�������������������������������� 2

и оцјењено је даје најповољнији понуђач за 
набавку предметних роба са којим ће се закључити 
оквирни споразум за 2007.годину следећи:

ДОО “АБН”, ВЕЛИКА ОБАРСКА

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-127/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине �
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ДД -21/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
поступка са додатним обавјештењем о набавци а која се 
односи на јавну набавку роба: Израда и испорука пехара, 
диплома, плакета, сувенира и медаља побједницима 
на спортским такмичењима током 2007.године сходно 
Закону о јавним набавкама, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

1. СЗР “ТРИЈУМФ”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуде установљено 
је да испуњава услове из тендерске документације.
Комисија је прихватила само једну понуду што је у 
складу са чланом 46.став 6. Закона о јавним набавкама 
БиХ. Након извршеног поступка врједновања, а на 
основу критеријума - најнижа цијена, оцијењено да је 
најповољнији понуђач за набавку роба из претходног 
става следећи:

СЗР “ТРИЈУМФ”, БИЈЕЉИНА са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 12.638,00 КМ

III

Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од пријема исте.

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-138/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 11.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06 ) и члана 39. Правилника 
јавним набавкама роба, услуга и радова ( “Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07 ), Начелник општине �
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број ЈНИН - 01-Ш/07
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I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева са додатним објвљивањем обавјештења о 
набавци а која се односи на јавну набавку услуга: 
Геомеханичка испитивања тла током 2007.године на 
локацијама са подручја општине Бијељина током 2007.
године, сходно Закону о јавним набавкама, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

-     ДОО “ИПИН”’, Бијељина
-     ДОО ТЕОРАД”, Тузла
-     ДОО “ГЕОТЕХ - ПЛУС”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да све испуњавају услове из тендерске 

документације. Након извршеног поступка врједновања, 
а на основу критеријума -најнижа цијена, оцијењено да 
је најповољнији понуђач за услуге из претходног става 
следећи:

ДОО “ИПИН”, БИЈЕЉИНА са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 18.216,90,00 КМ

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
�
Број: 02-404-140/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 09.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Одлуку о годишњем обрачуну Буџета општине 
Бијељина за 2006. годину � � � � � � � � � � � � � 217
Одлуку о продаји непокретности стамбеног и 
пословног простора � � � � � � � � � � � � � � � � 225
Одлуку о начину и условима јавне продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 225
Одлуку о начину и условима продаје непосредном 
погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини�� � � � � � � � � � � � � � � � � 226
Одлуку о заједничком улагању у изградњи 
пословног објекта у складу са регулационим 
планом “Зона центар” Бијељина у улици Јована 
Дучића� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 226
Одлуку о допунама одлуке о комуналним �
таксама � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 227
Одлуку о одређивању радног времена трговинских 
и занатско-предузетничких радњи на подручју 
општине Бијељина� � � � � � � � � � � � � � � � � 228
Одлуку о граћевинском земљишту� � � � � � � � 229
Одлуку о утврђивању базне цене за обрачун 
трошкова уређења градског граћевинског 
земљишта на подручју општине Бијељина � � � 236
Одлуку о просечној коначној грађевинској цени 
стамбеног простора из претходне године� � � � 236

1�

2�

3.

4�

5�

6.

7�

8.
9.

10�

Одлуку о усвајању измјене и допуне плана 
парцелације са урбанистичко техничким условима 
за изградњу III фазе обилазнице Бијељине � � � 237
Одлуку о приступању изради урбанистичког 
пројекта “Локација 3” у оквиру регулационог 
плана “Центар града” у Бијељини � � � � � � � � 237
Одлуку о приступању изради урбанистичког 
пројекта “Локација 2” у оквиру регулационог 
плана   “Дашница 1” у Бијељини� � � � � � � � � 238
Одлуку о приступању изради урбанистичког 
пројекта стамбено-пословног блока „Локација 6”�
у оквиру регулационог плана   „Филип Вишњић”�
у Бијељини� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 239
Одлуку о критеријумима, начину и�
поступку расподеле средстава омладинским 
организацијама и удружењима на подручју 
општине Бијељина� � � � � � � � � � � � � � � � � 240
Одлуку о   допунама одлуке о локалној мрежи 
амбуланти породичне медицине на територији 
општине Бијељина� � � � � � � � � � � � � � � � � 241
Одлуку о одобравању средстава из Буџета 
општине � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242
Одлуку о измјени одлуке о безбједности 
саобраћаја на путевима општине Бијељина � � � 242
Рјешење о именовању вршиоца �
дужности предсједника општинске Комисије за 
комасацију � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 243

11�

12�

13.

14�

15�

16.

17�

18.

19.

С А Д Р Ж А Ј
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ИЗДАВАЧ:  Скупштина општине Бијељина - Стручна служба Скупштине
  Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
ШТАМПА: MOSST PRINT Company, Попови - Бијељина 055/392-411
ТИРАЖ: 180 ПРИМЈЕРАКА

Рјешење о измјени и допуни Рјешења о избору 
одбора за кодекс понашања� � � � � � � � � � � � 243
Рјешење о именовању Комисије за продају 
грађевинског земљишта, стамбеног и пословног 
простора � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 243
Рјешење о именовању Комисије за избор 
директора, чланова управног и надзорног одбора 
Центра за социјални рад�� � � � � � � � � � � � � 244
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора 
“Бање Дворови” Дворови � � � � � � � � � � � � � 244
Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора 
“Бање Дворови” Дворови � � � � � � � � � � � � � 244
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова 
Управног одбора   “Бање Дворови” Дворови� � 245
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