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 4) лица која примају сталну социјалну помоћ и 
корисници јавне кухиње.

Члан 15.
 Провођење ове  одлуке обезбјеђује и надзор над 
примјеном исте врши орган градске управе надлежан за 
комуналне послове.

Члан 16.
 Сва рјешења која су раније издата обвезницима 
плаћања комуналне наканде у складу са Одлуком о 
комуналној накнади („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 10/11, 24/11 и 9/12), а која нису у супротности 
са овом новом одлуком, остају на снази.

Члан 17.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналној накнади општине Бијељина 
(,,Службени гласник општине Бијељина“, бр. 10/11, 24/11 и 
9/12).

Члан 18.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

 СКУПШТИНА ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-25/17 
Бијељина,                                                                    
Датум: 09. март 2017. године

 На основу члана 39. став 2. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 97/16), члана 2., 7. и 9. став б) и в) Закона 
о комуналним таксама („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 4/12) и члана 38. став 2. тачка з) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници 
одржаној дана 09. марта 2017. године донијела је 

О Д Л У К У

О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан  1.
 У Одлуци комуналним таксама - Пречишћен текст 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’ број: 8/15, 7/16, 12/16 
и 30/16 ), члан 3. мијења се и гласи:
 ‘’Поред ослобађања од плаћања комуналних такси 
утврђеним Законом о комуналним таксама, ослобађају се 
плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена у 
првој години од свог оснивања, самостални предузетници 
уколико први пут покрећу привредну или услужну 
дјелатност.
 Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног 
имена, ослобађају се предузетници у својству самосталног 
занимања који су стекли статус старих заната.
 Захтјев за ослобађање комуналне таксе за истицање 
пословног имена подноси се надлежном Одјељењу за 
привреду Градске управе Града Бијељина, прије истека рока 
за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.  

 Надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању 
од плаћања таксе и доставља га Пореској управи Републике 
Српске, Подручна јединица Бијељина.’’

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

 СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-26/17          
Б и ј е љ и н а,                             
Датум: 09. март 2017. године

 На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. став 1. и 2. 
и члана 348. став 6. 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 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 8/13, 27/13 и 
30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној 
дана 09. марта 2017. године, доноси
                                               

   О Д Л У К У

О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

У К.О. ЈАЊА 1 И К.О: ЈАЊА 2  СА ГРАДА

БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ

Члан 1.
 Преноси се без накнаде право својине са Града 
Бијељина као  правног  сљедника  општине  Бијељина , на 
Републику Српску, на непокретностима означеним као:
 - к.п. број 2120  у нарави пашњак 1. класе, у површини 
од 6593 м2, уписана у посједовни лист број 1708, к.о. Јања 
1, у којем је као посједник уписана општина Бијељина са 
дијелом 1/1. Рјешењем Комисије за  комасацију Скупштине  
општине  Бијељина  број 01/2-479-1852  од 10.06.1987. године 
парцела  број 2120  у  нарави  њива 7  класе   у  површини  од 
6593 м2  додјељена  је  општини  Бијељина,
 - к.п.  број 1082/2  зв. Обала-Јања  у  нарави  пашњак 
2 класе у  површини  од 62 м2, уписана  у посједовни  лист  
број  4092, к.о. Јања 1, у  којем  је  као  посједник  уписана 
општина  Бијељина  са  дијелом 1/1. Катастарска  парцела  
одговара    грунтовној  парцели  број 1082/2 зв. Обала-Јања  
у  нарави  пашњак 2 класе у  површини  од 62 м2,  уписана  
у  зк. ул.  број 5304, к.о. Јања 1  у  ком  је  општина  Бијељина  
уписана  са  својином  са  дијелом 1/1,
 - к.п.  број 1771/4  зв. Чикма  Јахића   у  нарави  
двориште  у  површини  од 128 м2, уписана  у посједовни  
лист  број  511, к.о. Јања 1, у  којем  је  као  посједник  уписана 
Мјесна  заједница Јања  са  дијелом 1/1. Катастарска  парцела  
одговара   дијелу  грунтовне  парцеле  број 12/19 уписане  у  
зк. ул.  број 723, к.о. Јања  у  ком  је  у Б-власничком  листу  
уписана  друштвена  својина са  дијелом 1/1 са  правом  
кориштења  у  корист  Мјесне  заједнице Јања  .

Члан 2.
 Право својине на непокретностима из члана 1. 
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху провођења 
поступка експропријације уређења доњег тока ријеке Јање 
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