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 На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2. 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), 
члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  Скупштина града 
Бијељина на 26. сједници одржаној дана 21. марта 2019. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ - К.П. 

БРОЈ 27, К.О. БИЈЕЉИНА 1

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означенoj као:

 - к.п. број 27 зв. Мирковци у нарави њива 1. класе 
површине 2443 м2,

уписанa у Лист непокретности број 5831, к.о. Бијељина 
1 у коjeм је као корисник    уписана Незиревић (Мује) 
Јасмина из Бихаћа са дијелом 1/1. Предметна парцела 
одговара   грунтовној парцели означеној као к.п. број 27 
зв. Мирковци у нарави њива 1. класе површине 2443 м2 
уписана у зк. ул. број 5652, к.о. Бијељина 1 на којој је уписана 
Хавић (Мехмедалије) Сајда са дијелом 1/1. Правоснажним 
Рјешењем о насљеђивању, број: 17 0 О 085558 17 О, утврђено 
је да је иза умрле, Хавић (Мехмедалије) Сајде, парцелу 
означену као к.п. број 27 зв. Мирковци у нарави њива 1. 
класе површине 2443 м2, к.о. Бијељина 1 насљедила кћерка, 
Незиревић (Мује) Јасмина, са дијелом 1/1.
Незиревић (Мује) Јасмина располаже Рјешењем Комисије 
за излагање на јавни увид података о непокретностима и 
утврђивања права на непокретностима Подручне јединице 
Бијељина, број: 21.12/951-051-5831/16 од 15.09.2017. године 
којим је у поступку утврђено њено право својине на 
предметној парцели, али за коју катастар некретнина није 
ступио на снагу до дана данашњег, те се исто до ступања на 
снагу катастра некретнине има сматрати као презумпција 
за упис стварног права код органа за вођење евиденције о 
стварним правима.

 Непокретност из става 1. ове Одлуке купују се ради 
привођења намјени регулационог  плана МЗ „Дашница“ 
(„Службени  гласник општине  Бијељина“, бр. 10/06) по 
којем је на предметној парцели планирано измјештање 
објеката постојеће  професионалне Ватрогасне бригаде 
Града Бијељина. 

Члан 2.
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која 
је утврђена Налазом о извршеном утврђивању оквирне 
вриједности непокретности-земљишта ЈП „Дирекција 
за развој и изградњу града“ Бијељина, број: И-143/19 од 
20.03.2019. године. Према  налазу  предметне парцеле  су  
у  обухвату спроведбеног  документа, регулационог  плана 
МЗ „Дашница“ („Службени  гласник општине  Бијељина“, 
број: 10/06) по  ком  дијелови  предметних  парцела  улазе  у  
грађевинску  парцелу планирану за потребе професионалне  
ватрогасне  бригаде Града  Бијељина. Према  истом,  

вриједност непокретности износи  15,00  КМ/м2, што за 
к.п. број 27, к.о. Бијељина 1 чија је укупна површина 2443 
м2, износи 36.645,00 КМ, коју  купопродајну цијену ће Град 
Бијељина исплатити Незиревић (Мује) Јасмини из Бихаћа.

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

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

 Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет 
Града Бијељина.

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

Број: 01-022-26/19
Бијељина,
Датум, 21. март 2019. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 26. сједници 
одржаној дана 21. марта, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

2019. ГОДИНИ

I
 Овом Одлуком усваја се Програм кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње 
предвиђених буџетом Града Бијељина за 2019. годину.

II
Расположива средства:

         Укупан износ расположивих средстава предвиђен 
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај 
пољопривредне производње је 1.100.000,00 КМ („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 26/18).
  

III
План утрошка :
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин:

Подстицај производњи,  доходку и руралном развоју:

 1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа и 
дувана из 2018. године  ..........................................140.000,00 КМ
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2. Подршка сточарству ..........................................300.000,00 КМ
3.Подршка подизању нових засада воћа .............20.000,00 КМ
4.Подршка пластеничкој производњи и наводњавању ..........
.......................................................................................70.000,00 КМ
5.Афирмација домаће пољопривредне производње  ................
.....................................................................................220.000,00 КМ 
6.Подршка изградњи инфраструктуре ............. 190.000,00 КМ
7.Средства за вандредне и непредвиђене ситуације 
(елементарне непогоде и др.)  ................................ 40.000,00 КМ
8.Помоћ  удружењима ............................................ 40.000,00 КМ
9.Регрес камата за прољетну сјетву ...................... 20.000,00 КМ 
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката, посјета               
Сајмовима, подршка увођењу сертификоване производње, 
суфинансирање анализа квалитета земљишта, основног 
стада и пројеката развојних агенција .................. 60.000,00 КМ
  
УКУПНО за 2019. годину  ................................ 1.100.000,00 КМ
  
Обавезе из 2018. године биће измирене у 2019. години, а на 
терет буџета из 2018. године.

IV
 Средства из члана III ове Одлуке налазе се на 
буџетској позицији 488100 – подстицај пољопривредне 
производње. 

 Средства из члана III тачке 2., 3. и 4. се односе на 
Стартегију развоја града Бијељина 2014 – 2023. године.
           
 Расподјелу средстава из члана III став 2. тачке 5. 
вршиће Одјељење за  пољопривреду. Расподјелу осталих 
средстава вршиће Аграрни фонд.

 Средства ће се распоређивати на основу Правилника 
о начину и условима подстицаја пољопривредне производње 
за 2019.годину, који ће се донијети након ступања на снагу 
ове Одлуке, а на који даје сагласност Градоначелник Града 
Бијељина.
 
 Правилником  се уређују  критеријуми, начин и 
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни 
фонд и Одјељење за пољопривреду.

 Правилником ће се предвидјети могућност да 
Управни одбор изврши реалокацију финасијских средстава  
са одређених позиција на другу позицију гдје се појави 
потреба за тим.

V
 Контролу и надзор над извршењем и реализацијом 
одредби овог програма вршит ће органи Администартивне 
службе Града Бијељина надлежни за финасије, пољопривреду, 
инспекцију и органи интерне контроле.

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

Број: 01-022-22/19
Бијељина,
Датум, 21. март 2019. год.

 На основу члана 81. став 2. тачка б) Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 71/12), члана  39. став 2. тачка 13)  Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16) и члана 39. став 2. тачка 14) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана 21. марта 
2019. године, донијела је 

ИЗМЈЕНУ ПЛАНА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 
И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. 

ГОДИНУ

I
 У Плану коришћења средстава привредних 
друштава и других правних лица која имају сједиште на 
подручју Града Бијељина за реализацију посебних мјера 
заштите од пожара за 2019. годину („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 26/18) у члану 3. став 1. алинеја 1. 
мијења се и гласи:
 “куповина земље за изградњу новог ватрогасног 
дома, 40.000,00 КМ“

II
 У члану 3. став 1. послије алинеје 4. додаје се алинеја 
5. која гласи:
 “изградња ватрогасног дома (уређење плаца и 
грађевински радови),1.204.999,00 КМ“

III
 Измјена плана ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-27/19
Бијељина,
Датум, 21. март 2019. год.

 На основу члана 89. став 7. и 8. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08, и 60/13) 
и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), и пробављене 
Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број: 12.06.2-332-109/19 од 22.02.2019. године, 
Скупштина Града Бијељина на 26. сједници одржаној дана 
21. марта 2019. године донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД 
НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ 

СОРТИМЕНАТА У 2019. ГОДИНИ 

I
 Овим Програмом се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2019. години.

II
Расположива средства:  
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