Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

31. јул 2020. године

На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 9. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, број:
9/17), Скупштина Града на 38. сједници одржаној дана 29.
јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
O ПОМОЋИ А.Д. „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Извршиће се исплатa A.Д. “Водовод и
канализација” Бијељина у износу од 430.000,00КМ
намјенски на име помоћи за измирења ануитета по
Уговору број 40775, који доспијева 31.07.2020. године
према Европској банци за обнову и развој. Уговор
о кредиту односи се на пројекат “Изградња система
сакупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина
- фаза II. Дужник по овом кредиту је А.Д. “Водовод и
канализација”, а Град Бијељина је гарант.
Члан 2.
Средства ће се исплатити са буџетске ставке 414100
- субвенције, на Потрошачкој јединици “Одјељење за
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине”
- 5170, фонд 05, из средстава добијених 24.06.2020. године на
име помоћи од Фонда солидарности за обнову Републике
Српске, Закључком фонда број 04.ФС/414-63/20 од
22.06.2020. године, за санацију последица изазване вирусом
корона (SARS-CoV-2).
Члан 3.
Ова Одлука ст упа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број: 01-022-46/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 6) Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 38. став (2) Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), и члана
39. став (2) тачка 6) Статута Града Бијељина (,,Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на својој 38. сједници одржаној дана 29. јула
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2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Усваја се Урбанистички план Града Бијељина.
Члан 2.
Урбанистички план Града
графички и текстуални дио.

Бијељина

садржи

I. Текстуални дио нацрта плана састоји се од
сљедећих поглавља:
1. Увод,
2. Стање организације, уређења и коришћења
простора,
3. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора,
4. План организације, уређења и коришћења
простора,
5. Одредбе и смјернице за спровођење плана
II. Графички дио нацрта плана састоји се од
сљедећих графичких прилога:
1) Карте стања,
1. Копија катастарског плана,
2. Инжењерско-геолошка карта,
3. Цјелине урбаног подручја,
4. План намјене површина,
5. Саобраћајна инфраструктура,
6. Хидротехничка инфраструктура,
7. Електроенергетска и телекомуникациона
инфраструктура,
8. Топлификација и гасификација,
2) Карте планираних рјешења,
1. Извод из Просторног плана града Бијељина,
2. Зоне урбаног подручја,
3. План намјене површина,
4. Саобраћајна инфраструктура,
5. Хидротехничка инфраструктура,
6. Електроенергетска и телекомуникациона
инфраструктура,
7. Топлификација и гасификација,
8. Синхрон план инфраструктуре,
9. Заштита природног, културно-историјског
насљеђа и животне средине,
10. Карта планова нижег реда
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Члан 3.
Носилац израде Урбанистичког плана Града
Бијељина је било Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина и исти су план израдили у јуну 2020.
године.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Градске управе Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-47/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

31. јул 2020.

1. Извод из Просторног плана града Бијељина,
2. Извод из Урбанистичког плана града Бијељина,
3. Зоне урбаног подручја,
4. План намјене површина,
5. Саобраћајна инфраструктура,
6. Хидротехничка инфраструктура,
7. Електроенергетска и телекомуникациона
инфраструктура,
8. Топлификација,
9. Синхрон план,
10. Заштита природног, културно-историјског
насљеђа,
11. Карта планова нижег реда

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 3.
Носилац израде Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељиније било Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина и исти су план израдили у јуну 2020.
године.

На основу члана 39. став (2) тачка 6) Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 38. став (2) Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 39. став (2) тачка
6) Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој
38. сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је

Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Градске управе Бијељина.

Александар Ђурђевић,с.р.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ЈАЊА“ У
БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се Урбанистички план „Јања“ у Бијељини.
Члан 2.
Урбанистички план „Јања“ у Бијељини садржи
текстуални и графички дио.
I. Текстуални дио плана састоји се од сљедећих
поглавља:
1. Увод,
2. Стање организације, уређења и коришћења
простора,
3. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора,
4. План организације, уређења и коришћења
простора,
5. Одредбе и смјернице за спровођење плана,
II. Графички дио плана састоји се од сљедећих
графичких прилога:
1) Карте стања,
1. Копија катастарског плана,
2. Инжењерско-геолошка карта,
3. Постојећа намјена површина,
4. Пољопривредно земљиште,
5. Саобраћајна инфраструктура,
6. Хидротехничка инфраструктура,
7. Електроенергетска и телекомуникациона
инфраструктура,
2) Карте планираних рјешења,

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-48/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 44. став 1. Закона о заштити од
пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број:
94/19), члана 39. став 2. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 13. Статута града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНОСПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Оснива се Територијална ватрогасно-спасилачка
јединица Бијељина (у даљем тексту: Територијална
ватрогасно-спасилачка јединица), као посебна унутрашња
организациона јединица Градске управе Града Бијељина (у
даљем тексту: Градска управа).
Члан 2.
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица
је професионална ватрогасно-спасилачка јединица за
подручје Града Бијељина.
Члан 3.
Дјелокруг
и
надлежности
Територијалне
ватрогасно-спасилачке јединице су:
- 84.25 - дјелатност ватрогасних јединица;
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- 71.20 - техничко испитивање и анализа;
- 85.59 - остало образовање;
- 81.22 - остале дјелатности чишћења зграда и
објеката;
- 49.41 - друмски превоз робе.

Члан 6.
(1) У складу са Правилником, распоређивање
запослених у Територијалној ватрогасно-спасилачкој
јединици врши Градоначелник, у складу са законом и другим
прописима.

Поред дјелатности из става 1. овог члана
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица обавља и
следеће послове и дјелатности:
- гашење пожара и спасавање људи и имовине
угрожених пожаром и елементарним непогодама,
- спровођење мјера заштите од пожара, утврђених
Планом заштите од пожара Града Бијељина,
- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним
ситуацијама,
- остваривање задатака јединица цивилне заштите
у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број:
121/12 и 46/17),
- обука радника и провјера знања из области
заштите од пожара код послодаваца, на основу закљученог
уговора,
- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите
од пожара које су у функцији благовремености и повећања
ефикасности ватрогасно-спасилачке интервенције,
- превентивни послови из области заштите од
пожара и испитивање ручних и превозних апарата за
гашење почетног пожара, односно пуњења и сервисирања
ватрогасних апарата и уградња резервних дијелова и
испитивање хидрантске мреже,
- друге послове у еколошким и другим несрећама, у
складу са законом.

(2) Права, обавезе и одговорности запослених у
Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици остварују
се у складу са законом, колективним уговором и општим
актима који се примјењују на запослене у Градској управи.

Члан 4.
(1)
Територијалном
ватрогасно-спасилачком
јединицом руководи старјешина Територијалне ватрогасноспасилачке јединице кога именује Градоначелник, на основу
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом којим
се уређује запошљавање, права и обавезе службеника и
намјештеника у органима јединице локалне самоуправе.

Број: 01-022-49/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

(2) За старјешину Територијалне ватрогасноспасилачке јединице може бити именовано лице које,
поред општих услова предвиђених законом, има завршене
студије првог циклуса са остварених најмање 180 ЕЦТС
бодова или еквивалентом, техничког смјера и које
испуњава друге посебне услове прописане Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици (у даљем
тексту: Правилник).
(3) Старјешина Територијалне ватрогасноспасилачке јединице може имати замјеника који испуњава
услове предвиђене законом и Правилником.
Члан 5.
Средства за финансирање рада Територијалне
ватрогасно-спасилачке јединице обезбјеђују се у буџету
Града, из прихода које оствари вршењем услуга у складу са
законом и овом одлуком, из намјенских средстава за ову
јединицу те из других извора, у складу са законом и актима
органа Града.

Члан 7.
У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, Скупштина града Бијељина донијеће Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици
Бијељина, а након прибављеног мишљења Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.
У року од 30 дана од дана доношења Правилника
из става 1. овог члана, Градоначелник града Бијељина ће
ускладити опште акте о оснивању Градске управе и о уређењу
унутрашње организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о оснивању Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 5/13).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5.
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 1429/47
К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација), продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означене као:
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- к.п. број 1429/47, Гај, њива 2. класе, површине 862 м2,
уписане у Лист непокретности број 1075 к.о.
Обарска Велика у коме је Град Бијељина уписан као корисник
са дијелом 1/1. Парцела исти број и површине уписана је у
зк. ул. број 3620 к.о. Обарска Велика у коме је Град Бијељина
уписан са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Члан 2.
Продајна цијена непокретности из члана 1. ове
Одлуке према налазу ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина, број: И- 474/20 од 13.07.2020. године
износи 10,15 КМ/м2.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне
продајне цијене, с тим што тај износ не може бити нижи од
1.000 КМ, на јединствени рачун трезора Града Бијељина број
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступк,
а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених некретнина учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом
грађења непокретности у својини Града Бијељина.
Објава Огласа за продају непокретности
лицитацијом из члана 1. ове Одлуке извршиће се у
„Семберским новинама“, “Независним новинама“, Огласној
табли Градске управе Града Бијељина и веб страници Града
Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе – уговора о
купопродаји као и трошкове провођења истог, сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-50/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (2), члана 53 став
(1) и (2) и члана 348. став (4) Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. став (2) тачка
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И СИМИЋ БОГДАНА ПРОКЕ У К.О.
ВЕЛИКА ОБАРСКА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Града Бијељина сa једне стране и Симић Богдана
Проке из Велике Обарске сa друге стране, на сљедећи начин:
Град Бијељина даје у замјену своју непокретност
означену као:
- к.п. број 4441/2, некатегорисани пут површине
244 м2 уписан у Лист непокретности број 4094 к.о. Обарска
Велика, у коме је као корисник уписан Град Бијељина, са
дијелом посједа 1/1. Наведена к.п. одговара истој грунтовној
парцели уписаној у з.к. уложак број 3826 к.о. Обарска
Велика, у коме је Град Бијељина уписан са правом својине и
дијелом 1/1, без терета.
Симић Богдана Проко даје у замјену своје
непокретности означене као:
- к.п. број 4172/2 звана Поткућница, шума 2. класе,
површине 244 м2,
- к.п. број 4173/2 звана Поткућница, њива 4. класе,
површине 278 м2,
- к.п. број 4164/2 звана Поткућница, њива 3. класе,
површине 309 м2,
све парцеле уписане у Лист непокретности број
1299 к.о Обарска Велика, у коме је као корисник уписан
Симић Богдана Проко са дијелом посједа 1/1 и у з.к. уложак
број 1072 к.о. Обарска Велика, у коме је Симић Богдана
Проко уписан са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Укупна површина непокретности коју Симић
Богдана Проко даје у замјену Граду Бијељина је 831 м2, док
Град Бијељина даје у замјену непокретност површине од 244
м2. Разлика у површини је 587 м2 у корист Симић Проке.
Замјена непокретности између Града Бијељина и
Симић Богдана Проке врши се из разлога што према копији
катастарског плана и стања на терену, непокретности
означене као к.п. број 4172/2, 4173/2 и 4164/2 к.о. Обарска
Велика представљају пут, а к.п. број 4441/2 к.о. Обарска
Велика више не представља пут.
Члан 2.
На основу Налаза о извршеној оквирној процјени
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекција за
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Службени гласник Града Бијељина

изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина број И-472/20 од
13.07.2020. године, тржишна вриједност к.п. број 4441/2 к.о.
Обарска Велика износи 5,00 КМ/м2, а тржишна вриједност
к.п. број 4164/2, 4172/2 и 4173/2 све к.о. Обарска Велика
износи 5,00 КМ/м2.
Вриједност к.п. број 4441/2 к.о. Обарска Велика у
површини од 244 м2, власништво Града Бијељина износи
1.220 КМ, а вриједност к.п. број 4164/2, 4172/2 и 4173/2
све к.о. Обарска Велика у укупној површини од 831 м2,
власништво Симић Богдана Проке износи 4.155 КМ.
Разлика у површини је 587 м2 у вриједности од
2.935 КМ у корист Симић Богдана Проке, који не потражује
новчани износ од Града Бијељине на име вриједности за
разлику у површини од 587 м2, а која је настала замјеном
предметних непокретности.
Члан 3.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор, а трошкове нотарске обраде
уговора и књижење истог у јавним евиденцијама, сносит ће
Град Бијељина.
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- к.п. број 4130/8, звaнa „Баир“, њива 3. класе,
површине 5000 м2,
уписане у Лист непокретности број 706, к.о.
Обарска Велика у коме је Љубојевић Бранка Славко уписан
као корисник са дијелом 1/1.
Парцела је комасациона и нема зк.уложак.
Парцела к.п. број 4130/8, настала је цијепањем к.п.
број 4130/1 која је у нарави њива 4. класе површине 4451 м2
и њива 3. класе површине 10397 м2, уписане у Привремени
лист непокретности број 706 к.о. Обарска Велика у коме
је Љубојевић Бранка Славко уписан са правом својине и
дијелом 1/1, без терета.
Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради
проширења мјесног гробља „Баир“ у Великој Обарској.

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

Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број: I-340/20 од
10.06.2020. године. Према Налазу Дирекције, вриједност
непокретности износи 5 КМ/м2, што за к.п. број 4130/8 к.о.
Обарска Велика чија је укупна површина 5000 м2, укупно
износи 25.000 КМ, који износ ће Град Бијељина исплатити
Љубојевић (Бранка) Славку из Велике Обарске.

Члан 5.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина и у
Земљишно књижној канцеларији извршиће се промјена
уписаних права у корист уговарача.

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности
описане у члану 1. ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

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

Трошкове нотарске обраде уговора и провођење
истог у јавним евиденцијама о непокретности, сносиће Град
Бијељина

Број: 01-022-51/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

Члан 4.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама о непокретностима извршиће се
промјена уписа у корист Града Бијељина.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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
18/16 и 107/19), члана 39. став (2) тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
К.П. БРОЈ 4130/8 К.О. ОБАРСКА ВЕЛИКА
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-52/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона
о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5.
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
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Републике Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНИХ КАО К.П. БРОЈ 638/2
И К.П. БРОЈ 639/1 ОБЈЕ К.О. ВЕЛИНО СЕЛО
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација), продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означених као:
- к.п. број 638/2, Босанска Рача, шума 4. класе,
површине 540 м2,
- к.п. број 639/1, Босанска Рача, пашњак 1. класе,
површине 1382 м2,
уписаних у Лист непокретности број 325 к.о.
Велино Село у коме је Град Бијељина уписан као корисник
са дијелом 1/1, и у зк. ул. број 279 к.о. Велино Село у коме је
општина Бијељина уписана са правом својине и дијелом 1/1,
без терета.
Члан 2.
Продајна цијена непокретности из члана 1. ове
Одлуке према налазу ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина, број: И- 425/20 од 25.06.2020. године
износи 10 КМ/м2.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне
продајне цијене, с тим што тај износ не може бити нижи
од 1.000 КМ, на јединствени рачун трезора Града Бијељина
број: 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог
поступка, а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених некретнина учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом
грађења непокретности у својини Града Бијељина.
Објава Огласа за продају непокретности лицитацијом из
члана 1. ове Одлуке извршиће се у „Семберским новинама“,
“Независним новинама“, Огласној табли Градске управе
Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
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мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе – уговора о
купопродаји као и трошкове провођења истог, сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-53/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19), члана 2. и 7. Закона о
комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 4/12) и члана 39. став (2), тачка 11. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној
дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 6/12, 13/13, 27/13,5/14, 5/15,
8/15- пречишћен текст, 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 14/17,
27/17, 1/18, 7/18, 12/18, 17/18, 3/19, 9/19, 24/19, 35/20), у
Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју Града
Бијељина, у Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку
а) додаје се став 3) који гласи:
„За заузимање јавних површина за постављање
тезги, сталака за продају, апарата и конзерватора за
сладолед, апарата за припрему прехрамбених производа
који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз
и сл.) у периоду од 01.03.2020. године до 25.06.2020. године
умањује се утврђени износ комуналне таксе за 100% од
износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу санације
посљедица у привреди узрокованих пандемијом Корона
вируса COVID 19.“
Досадашњи Став 3) у напомени уз тачку а) постаје став 4).
Члан 2.
У Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку б)
додаје се став 3) који гласи:
„За заузимање јавних површина за постављање
привремених објеката – киоска и самосталних пословних
објеката у периоду од 01.03.2020. године до 25.06.2020.
године умањује се утврђени износ комуналне таксе за
100% од износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу
санације посљедица у привреди узрокованих пандемијом
Корона вируса COVID 19.“
Досадашњи став 3) у напомени уз тачку б) постаје став 4).
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Члан 3.
У Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку г)
додаје се став 6) који гласи:
„За заузимање јавних површина постављањем
љетних башта испред угоститељских објеката, кафана,
посластичарница и сл. у периоду од 01.03.2020. године до
25.06.2020. године, умањује се утврђени износ комуналне
таксе за 100% од износа утврђеног овим Тарифним бројем,
а у циљу санације посљедица у привреди узрокованих
пандемијом Корона вируса COVID 19.“
Члан 4.
У Тарифном броју 1. став 1. у напомени уз тачку д)
додаје се став 3) који гласи:
„За заузимање јавних површина испред
самосталних трговинских, угоститељских и других радњи за
постављање витрина, тезги или других објеката за излагање
робе у периоду од 01.03.2020. године до 25.06.2020. године,
умањује се утврђени износ комуналне таксе за 100% од
износа утврђеног овим Тарифним бројем, а у циљу санације
посљедица у привреди узрокованих пандемијом Корона
вируса COVID 19.“
Досадашњи Став 3) у напомени уз тачку д) постаје став 4)
Члан 5.
У Тарифном броју 2. тачкa к) додаје се напомена уз
тачку к) која гласи:
„НАПОМЕНА: За коришћење простора за
паркирање моторних возила у периоду од 01.03.2020. године
до 30.04.2020. године умањује се износ комуналне таксе за
100% од износа утврђеног овим Тарифним бројем, док се
у периоду од 01.05.2020. године до 31.12.2020. године такса
за коришћење простора за паркирање моторних возила
умањује за 50% од износа утврђеног овим Тарифним бројем
а све у циљу санације посљедица у привреди узрокованих
пандемијом Корона вируса COVID 19.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 01-022-54/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (2), члана 53 став
(1) и (2) и члана 348. став (4) Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. став (2) тачка
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
О ЗАМЈЕНИ

ОДЛУКУ
НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗМЕЂУ ГРАДА
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БИЈЕЉИНА И „СЛОБОПРОМ“ ДОО ЛОНЧАРИ У К.О.
БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Града Бијељина сa једне стране и „Слобопром“ доо
Лончари сa друге стране, на сљедећи начин:
Град Бијељина даје у замјену својe непокретности
означене као:
- к.п. број 6449/3, Мајора Гавриловића улица,
површине 452 м2, уписане у Посједовни лист број 8152 к.о.
Бијељина 1, у коме је као посједник уписан Град Бијељина,
са дијелом посједа 1/1. Наведена непокретност уписана је у
Привремени лист непокретности број 1075 к.о. Бијељина 1,
у коме је Град Бијељина уписан са правом својине и дијелом
1/1, без терета,
- к.п. број 6425/2, Стара пруга, површине 650 м2,
уписане у Лист непокретности број 971 к.о. Бијељина 1, у
коме је Град Бијељина уписан са правом својине и дијелом
1/1, без терета.
Укупна површина наведених парцела које Град
Бијељина даје у замјену је 1102 м2.
„Слобопром“ доо Лончари даје у замјену своју
непокретност означену као:
- к.п. број 2021/2, ул. Незнаних јунака, површине
1454 м2, уписане у Лист непокретности број 2542 к.о.
Бијељина 1, у коме је „Слобопром“ доо Лончари уписан са
правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Укупна површина непокретности коју Град
Бијељина даје у замјену „Слобопром“ доо Лончари је
1102 м2, а „Слобопром“ доо Лончари Граду Бијељина даје у
замјену непокретност површине 1454 м2.
Разлика у површини је 352 м2 у корист „Слобопром“
доо Лончари.
Замјена непокретности између Града Бијељина
и „Слобопром“ доо Лончари врши се у сврху рјешавања
имовинских односа на реализацији пројекта „Изградња
мјера заштите од поплава на подручју града БијељинаРеконструкција Спојног канала са објектом за прерасподјелу
воде и канала Дашница кроз Град“ и спровођења
Регулационог плана „Центар Града“ („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 6/19).
Члан 2.
На основу Налаза о извршеној оквирној процјени
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за
изградњу и развој града“ доо Бијељина број И-484/20 од
22.07.2020. године, дато је мишљење да предложена замјена
предметних непокретности означених као к.п. број 2021/2
к.о. Бијељина 1, с једне стране, и к.п. број 6425/2 и к.п.
број 6449/3, обје к.о. Бијељина 1, са друге стране, у погледу
вриједности некретнина је прихватљива, уз услов да се
разлика у површинама замјенских некретнина исплати по
накнади од 300,00 КМ/м2 односно 352 м2 x 300,00 КМ што
укупно износи 105.600 КМ, који износ ће Град Бијељина
исплатити доо „Слобопром“ Лончари.
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Члан 3.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор, а трошкове нотарске обраде
уговора и књижење истог у јавним евиденцијама, сносит ће
уговорне стране.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 5.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина извршиће
се промјена уписаних права у корист уговарача.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-55/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07,
66/08-испр, 110/08 и 106/10-одлука УС, 121/2010-одлука УС,
2/15-одлука УС и 75/15), члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/2016 и 36/2019) и члана 39. став (2) тачка
14) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ
УТВРЂИВАЊА
ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
У
СВРХУ
ПРОВОЂЕЊА
РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА“
У
БИЈЕЉИНИ НА ЛОКАЦИЈИ „СОКОЛСКИ ДОМ“
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
саобраћајнице према Регулационом плану „Центар града“
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/19)
на парцели означеној као:
- к.п. број 3580, Рачанска, стамбена зграда површине
52 м2 и двориште површине 65 м2, све укупне површине
од 117 м2, уписане у Лист непокретности број 4293 к.о.
Бијељина 2, у коме је Перић Милорада Миодраг уписан као
корисник са дијелом посједа 1/1.
Иста парцела уписана је у зк.ул. број 4069 к.о.
Бијељина 2, у коме је Скупштина општине Бијељина уписана
са правом располагања са дијелом 1/1 и Перић (Милорада)
Миодраг са трајним правом кориштења са дијелом 1/1, без
терета.
Парцела к.п. број 3580 Е1 уписана је у етажни зк.ул.
број 8969 к.о. Бијељина 2, у коме је на стамбеној згради
површине 52 м2 уписан Перић Милорада Миодраг са
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правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Општи интерес одређује се за предметну парцелу
која се налази у првој стамбеној-пословној зони и на
основу Регулационог плана „Центар Града“ дио парцеле у
површини од око 59 м2 улази у планирану саобраћајницу, а
преостали дио од око 58 м2 улази у планирану грађевинску
парцелу за објекат „Соколски дом“.
Корисник експропријације је Град Бијељина.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник Града
Бијељина и Правобранилаштво
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини, који ће
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са
Законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег
интереса и провођења поступка експропријације пред
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-56/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12) и члана 39. став (2) тачка
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 702/1
К.О. ДВОРОВИ
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација), продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означене као:
- к.п. број 702/1, зв. Бања Дворови,
посл.згр. у ванпривреди површине 197 м2,
посл.згр. у ванпривреди повшине 17 м2,
посл.згр. у ванпривр. површине 16 м2,
- к.п. број 702/1, зв. Бања Дворови, шуме 2. класе,
површине 2957 м2,
све укупне површине 3187 м2,
уписане у Лист непокретности број 175 к.о. Дворови
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у коме је Град Бијељина уписан као корисник, са дијелом
посједа 1/1. Наведене непокретности уписане су у ЗК уложак
број 3270 к.о. Дворови у коме је Општина Бијељина уписан
са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Члан 2.
Продајна цијена непокретности из члана 1. ове
Одлуке према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу
града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-293/20 од 29.05.2020.
године износи 40,00 КМ/м2.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне
цијене, на јединствени рачун трезора Града Бијељина број
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступк,
а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених некретнина учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом
грађења непокретности у својини Града Бијељина.
Објава Огласа за продају непокретности
лицитацијом из члана 1. ове Одлуке извршиће се у
„Семберским новинама“,“Независним новинама“, Огласној
табли Градске управе Града Бијељина и веб страници Града
Бијељина.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе – уговора о
купопродаји као и трошкове провођења истог, сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-57/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 195. Закона о водама (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и
74/17) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана 29. јула 2020.
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године, донијела је
ПРОГРАМ
O ДОПУНИ ПРОГРАМА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА
ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ
НАКНАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
У Програму о начину коришћења новчаних
средстава прикупљених на основу прихода од посебних
водних накнада за 2020. годину, који је усвојен од стране
Скупштине града Бијељина на 36. сједници одржаној дана
18. фебруара 2020. године под бројем: 01-022-16/20, на који
је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске дало сагласност број: 12.07-337-93/20 од
03.03.2020. године, врши се допуна пројеката под редним
бројем I) Потребе Градске управе Града Бијељина, тако што
се иза подтачке е) додају сљедеће подтачке:
ж) Израда објеката за подизање и регулисање нивоа
подземних вода у сушном периоду на пољопривредном
земљишту у Црњелову и Батковићу, те објеката за превођење
вода са једног на други ниво ............................. 120.000,00 КМ
з) Изградња потпорног зида у МЗ „Нови“ ..................
...................................................................................... 25.000,00 КМ
Пројекти наведени као потребе Градске управе
Града Бијељина под редним бројем I) подтачка ђ) и подтачка
е) неће се реализовати у 2020. години, те ће се средства
намјењена за наведене пројекте употребити за реализацију
пројеката наведених под редним бројем I) подтачка ж) и
подтачка з).
Средства прикупљена у буџет Града на име
посебних водних накнада су намјенска и могу се користити
на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.
Надзор и координацију над спровођењем овог
Програма и намјенским трошењем новца од посебних водних
накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и надлежно Одјељење.
Након скупштинског усвајања ова допуна Програма
биће објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-58/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке
о измјенама одлуке о буџету града Бијељина - Ребалансу
Буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 35/20), Скупштина Града на својој 38. сједници
одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА
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СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о Програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2020. години
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 19/20), члан 2.
мијења се и гласи:
„Члан 2
Расположива средства:
Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.600.000,00 КМ, а чине их
средства на ставци Подстицај пољопривредне производње
и Подстицај пољопривредне производње у циљу сузбијања
посљедица корона вируса, („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 23/19 и 35/20)“.
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
„ Члан 3.

начин:

План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:

Подршка организованом откупу поврћа, воћа и
организовани откуп дувана (род из 2019. године) ...................
.................................................................................... 140.000,00 КМ
2. Подршка сточарству ......................... 320.000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа .....................
...................................................................................... 20.000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању ............................................................ 80.000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
.................................................................................... 220.000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре .......................
.................................................................................... 220.000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) ............................... 70.000,00 КМ
8. Помоћ удружењима ........................... 50.000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву ..... 20.000,00 КМ
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета Сајмовима, подршка увођењу сертификоване
производње, суфинансирање анализа и, суфинасирање у
набавци основног стада и пројеката развојних агенција .......
................................................................................... 160.000,00 КМ
11. Дуг за исплату подстицаја из 2019. године ............
...................................................................................... 50.000,00 КМ
12. Побољшања квалитета пољопривредног
земљишта ................................................................ 250.000,00 КМ
УКУПНО за 2020. годину ............ 1.600.000,00 КМ
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

31. јул 2020.

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-59/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 23) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17) и члана 18. став 1. Одлуке о признањима у Граду
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 15/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 38. сједници одржаној
дана 29. јула 2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА
I
ДОДЈЕЉУЈУ СЕ градска признања како слиједи:
ПОВЕЉА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1) Српски члан Предсједништва Босне и
Херцеговине, г-дин МИЛОРАД ДОДИК
За изузетан допринос развоја локалне самоуправе и
залагање за изградњу виталних инфраструктурних
пројеката у Бијељини.
МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“
а/ Златна медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Јавна здравствена установа Болница „Свети
Врачеви“ Бијељина
За изузетан допринос и несебичан рад у вријеме
борбе против корона вируса.
2) Хигијенско – епидемиолошка служба Дома
здравља Бијељина
За несебичан и крајње одговоран рад запослених у
борби против корона вируса.
3) Стеван Марковић из Бијељине
За дугогодишње дјело хуманизма, несебичног пожртвовања
спасавања људи у оквиру Центра за социјални рад, те
испољавању личне храбрости.
4) Др Игор Новаковић из Бијељине
За изузетан значај пројеката у области развоја примарне
здравствене заштите у Републици Српској.
5) Прим. др Мара Митрић из Бијељине
За изузетан допринос и дугогодишњи рад на унапређењу
здравствене заштите, као и велики допринос и залагањеу
току епидемије COVID – 19.
6) Д.О.О. „М&M електро материјали“ из Бијељине
За успјешног и хуманитарног привредника у области
пројектовања ентеријера кућа, станова и пословних
простора, те израде и оджавање електроинсталације.
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7) Градска организација породица заробљених,
погинулих и несталих лица из Бијељине
За успјешан хуманитарни рад кроз „Пројекат психо –
социјалне помоћи“ у сарадњи са Међународним комитетом
црвеног крста и Црвеним крстом Републике Српске.
8) Драган Стакић из Бијељине
За изузетан допринос у развоју мјесних заједница и села.
9) Ненад Шубарић из Бијељине
За изузетан допринос у развоју мјесних заједница и града.
б/ Сребрна медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Д.О.О. „Мојић“ Бијељина
За успјешног дугогодишњег привредника локалне
заједнице, земаља западне Европе, те земаља у окружењу.
2) Бобан Јовичевић, Начелник одјељења за
инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина
За изузетан допринос на сузбијању Короне вируса на
територији Града и Семберије.
3) Д.О.О. „Ањапласт“ Бијељина
За успјешан дугогодишњи рад и постигнуте високе резултате
у производњи пластичне амбалаже, фолија, најлона, кеса и
других сличних производа.
4) Д.О.О. „Франко џеп“ Бијељина
За успјешан дугогодишњи рад у производњи сточне хране,
ветеринарских услуга, те хумане активности Азил за псе.
5) Удружење ратних војних инвалида Бијељина
За изузетан хуманитарни рад и помоћи ратним војним
инвалидима у сарадњи са Савезом РВИ.
в/ Бронзана медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Др Нада Велимировић из Бијељине
За изузетно успјешан рад и постигнуте резултате у области
стоматологије за болести уста и парадонтологије.
МЕДАЉА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
а/ Златна медаља „Филип Вишњић“
1) Слободан Крстић из Попова
За врхунска достигнућа на пољу умјетничке фотографије у
претходних пет деценија, промоцију Семберије и Републике
Српске и допринос културном животу у цјелини.
2) Милијанко Михољчић
За успјешан дугогодишњи и хуман рад у области
ликовне умјетности.
3) Академик проф. др Неђо Ђурић из Бијељине
За изузетан допринос научно – истраживачком
раду на подручју нашег Града, Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
а/ Бронзана медаља „Филип Вишњић“
1) Графички студио „Пиксел“ из Бијељине
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За врхунске резултате постигнуте на побољшању визуелног
идентитета Града Бијељина и великодушан допринос
пројектима Градске управе.
ЗНАЧКА ГРАДА БИЈЕЉИНА
а/ Златна значка Града Бијељина
1) Мирослав Тодић из Бијељине
За истакнути рад и личне успјехе који доприносе
општој афирмацији у области кошарке и физичке културе.
2) Кошаркашки клуб „Fenix Basket“ из Бијељине
За успјешан и хуман рад развоја кошарке и
афирмације позитивне вриједности у спорту.
3) Гордана Илић из Остојићева
За изузетан допринос друштвеног, културног и
инфраструктурног уређења Мјесне заједнице Остојићево.
4) Компанија „Декор центар“ из Бијељине
За успјешан и одговоран рад у локално заједници,
чији је примјер адаптирање и рестаурирање, те ентеријера и
фасада приватних и јавних објеката.
5) Ненад Јовановић из Бијељине
За истакнути рад, дјела и личне успјехе који
доприносе општој афирмацији организација, институција
и града у разним областима живота и рада, борби против
корона вируса и хуманитарног рада.
6) Мирослав Вујановић из Бијељине
За истакнути рад, дјела и личне успјехе који
доприносе општој афирмацији организација, институција и
града у разним областима живота и хуманитарног рада.
б/ Сребрна значка Града Бијељина
1) Породица Кабаретовић из Јање
За хумано дјело у куповини ватрогасног возила
„Iveco“ Територијалној ватрогасној јединици Јања.
2) Омер Салкановић из Јање
За изузетно постигнуте резултате на пољу
иноваторства у региону и земаља у окружењу, те развоја
иноваторства код младих генерација.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина.“
Број: 01-022-60/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, бр.
68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити (‘’Службени гласник Републике Српске’’, бр. 106/09
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и 44/15), члана 28. став 1. алинеја 1. Статута ЈЗУ Дом
здравља Бијељина бр. 452/11-1 од 07.02.2011. године, Одлуке
о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељина
бр. 7412/13 од 12.12.2013. године и Одлуке о измјенама и
допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељина бр. 6226/14 од
16.12.2014. године и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
О

РАЗРЈЕШЕЊУ

РЈЕШЕЊЕ
ДИРЕКТОРА ДОМА
БИЈЕЉИНА

ЗДРАВЉА

1. Прим. др. Душко Миловановић, из Бијељине,
разрјешава се дужности директора Дома здравља Бијељина,
прије истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника
општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине
и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, бр. 68/07,
109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује
и разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције. Чланом
73. став 2. Закона о здравственој заштити (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, бр. 106/09 и 44/15) прописано је
да Управни одбор и директора установе из става 1. тог члана
именује и разрјешава оснивач јавне здравствене установе, у
складу са законом и статутом.
Чланом 28. став 1. алинеја 1. Статута ЈЗУ Дом
здравља Бијељина бр. 452/11-1 од 07.02.2011. године и
Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља
Бијељина бр. 7412/13 од 12.12.2013. године и Одлуке о
измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељиан
бр. 6226/14 од 16.12.2014. године прописано је да дужност
директора Дома здравља Бијељина престаје истеком
мандата на који је именован, док је одредбом члана 39. став
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано да Скупштина Града,
у оквиру свог дјелокруга, бира и разјешава предсједника
Скупштине Града, предсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
На ванредној сједници која је одржана дана
14.07.2020.године Управни одбор Дома здравља дао је
приједлог за доношење рјешење о разрјешењу директора
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Дома здравља Бијељина прим. др. Душкa Миловановићa из
Бијељине уз претходно прибављену сагласности Министра
здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске.
Како је Министар здравља и социјалне заштите у Влади
Републике Српске дао сагласност на разрјешење директора
Дома здравља Бијељина прим. др. Душкa Миловановићa,
Скупштина Града Бијељина је, након проведеног поступка
гласања утврдила да је приједлог усвојен већином од
укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те је
рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-24/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, бр. 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 41/03) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана 29. јула 2020.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Прим. Данијела Ђукин, спец. др. офталмолог, из
Бијељине именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Дома здравља Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, бр. 9/17) прописано да Скупштина Града, у
оквиру свог дјелокруга, бира и разјешава предсједника
Скупштине Града, предсједника Скупштине Града, замјеника

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина

Градоначелника и чланове сталних и повремених радних
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 41/03) односи се на изузећа
у примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву.
Како је Министар здравља и социјалне заштите у Влади
Републике Српске дао сагласност на именовање вршиоца
дужности директора ЈЗУ Дома здравља Бијељина, прим.
Данијелe Ђукин, спец. др. офталмологa, Скупштина Града
Бијељина је, након проведеног поступка гласања утврдила
да је приједлог усвојен већином од укупног броја одборника
Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-25/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Aзра Ћосић и Петра Стојановић, разрјешавају
се дужности вршиоца дужности чланова Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија
и Мајевица’’ Бијељина, због дјелимичног окончања поступка
јавне конкуренције за избор чланова Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија
и Мајевица’’ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Азра Ћосић и
Петра Стојановић именоване за вршиоце дужности чланова
Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 25.12.2019. године, да је након
тога објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
мјеста чланова Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина, те да је дјелимично окончана
процедура у вези са поступком избора чланова Управног
одбора Јавног информативног и издавачког предузећа
‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-26/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја Комисије за
избор чланова Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина,
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ
И
ИЗДАВАЧКОГ
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Службени гласник Града Бијељина

ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Петра Стојановић и Азра Ћосић из Бијељине,
именују се за чланове Управног одбора Јавног информативног
и издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина,
због дјелимичног окончања поступка јавне конкуренције
за избор чланова Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 25.12.2019. године донијела је Рјешење о именовању
Стојановић Петре, Ћосић Азре и Кулић Мирослава, за
вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавног
информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина број 01-111-80/19 од 25.12.2019. године.
Тачком 2. диспозитива рјешења од 25.12.2019. године
одређено је да ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати
до окончања поступка избора и коначног именовања
чланова Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
На сједници одржаној дана 25.12.2019. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за
попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора Јавног
информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина број 01-111-81/19 од 25.12.2019. године,
те донијела рјешење о именовању комисије за избор чланова
Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина број 01-11182/19 од 25.12.2019. године. Након проведене процедуре која
је подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај
у којем је констатовано да су двије пријаве испуњавале
услове, те је предложено да се за чланове Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија
и Мајевица’’ Бијељина именују Петра Стојановић и Ћосић
Азра и исти доставила Градоначелнику, који је након тога
Скупштини града Бијељина упутио допис којим је предложио
да се за чланове Управног одбора Јавног информативног
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и издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина
именују Петра Стојановић и Ћосић Азра.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове
Управног одбора Јавног информативног и издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина именују
Петра Стојановић и Ћосић Азра добио већину гласова од
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је
ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-27/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар 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
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 38. сједници одржаној дана 29. јула 2020.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I
ЧЛАНА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
ЈAВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 1 ( један ) члана из реда оснивача.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор
Управни одбор доноси Статут установе, одлучује
о пословању предузећа, разматра и усваја извјештај о
пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада и
финансијски план, одлучује о кориштењу средстава, у
складу са законом и статутом предузећа и врши друге
послове утврђене актом о оснивању и статутом установе.
III М А Н Д А Т
Члан Управног одбора из тачке I именује се на
период од 4 ( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
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Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
27/13).

резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.

V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

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

• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
спрема,

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Увјерење да кандидат није осуђиван,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.,
Конкурса,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
7. биографију о кретању у служби,
8. ако посједује и друге доказе којима доказује

IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне
новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-28/20
Бијељина,
Датум, 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈAВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор члана Управног одбора Јавног
информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина, именују се :
1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ, предсједник
2. МИЛАН ЛАЗИЋ, члан
3. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ, члан
4. МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ, члан
5. ТАМАРА БЕШЛИЋ, члан

Број 43 - Страна 16

Службени гласник Града Бијељина

II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листу са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање члана Управног одбора Јавног информативног
и издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина
на разматрање и доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-29/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Мирослав Кулић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија
и Мајевица’’ Бијељина, због истека времена на који је
именован.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
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Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је Мирослав Кулић
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавног информативног и издавачког предузећа ‘’Семберија
и Мајевица’’ Бијељина на сједници скупштине одржаној
дана 25.12.2019. године, те да је истекао временски рок на
који је именован, то је примјеном горе наведених одредби
одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-30/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана 29. јула 2020.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Свјетлан Илић из Бијељине именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања члана Управног одбора Јавног информативног и
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
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именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј.
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и
за која укупна накнада за цијели период не износи више од
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-31/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
1. Милица Марић, Драгана Ракић, Милован
Благојевић и Слађана Стојановић, разрјешавају се дужности
вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Бијељина, због окончања поступка
јавне конкуренције за избор чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
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36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Милица Марић,
Драгана Ракић, Милован Благојевић и Слађана Стојановић
именовани за вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 18.02.2020. године, да је
након тога објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
мјеста чланова Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Бијељина, те да је окончана процедура у
вези са поступком избора чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Бијељина, то је примјеном
горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-32/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), а на основу Извјештаја Комисије за избор четири
члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 38. сједници
одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БИЈЕЉИНА
1. Данијел Перић, Драгана Ракић, Раде Крстинић
и Драгана Митровић из Бијељине, именују се за чланове
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за
избор чланова Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
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Службени гласник Града Бијељина

складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 18.02.2020. године донијела је Рјешење о именовању
Милице Марић, Драгане Ракић, Милована Благојевића
и Слађане Стојановић за вршиоце дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Бијељина. Тачком 2. диспозитива рјешења од 18.02.2020.
године одређено је да ће функцију из тачке 1. тог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Бијељина.
На сједници одржаној дана 18.02.2020. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за
попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Бијељина број 01-1115/20 од 18.02.2020. године, те донијела рјешење о именовању
комисије за избор чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Бијељина број 01-111-6/20 од
18.02.2020. године. Након проведене процедуре која је
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај
у којем је предложено да се за чланове Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина именују
Данијел Перић, Драгана Ракић, Раде Крстинић и Драгана
Митровић и исти доставила Градоначелнику, који је након
тога Скупштини града Бијељина упутио допис којим је
предложио да се за чланове Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Бијељина именују Данијел Перић,
Драгана Ракић, Раде Крстинић и Драгана Митровић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Бијељина именују Данијел Перић, Драгана Ракић, Раде
Крстинић и Драгана Митровић добио већину гласова од
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је
ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-33/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

На основу члана 39. став 2. тачка 21., члана 46.
став 1. и члана 48. став 2. и став 6. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16 и 36/19), и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ПРЕДСJЕДНИКА СКУПШТИНЕ
I
У Комисију за примопредају дужности између
предсједника Скупштине именују се:
1. НЕДЕЉКО ЈОВИЋ, предсједник
2.
МУСТАФА
ГРАДАШЧЕВИЋ,
замјеник
предсједника
3. ЈОВАН ГАЈИЋ, члан
4. МИРОСЛАВ ЂУКИЋ, замјеник члана
5. ЖЕЉКО ГРЕБИЋ, члан
6. МЛАДЕН ЂУРИЋ, замјеник члана.
II
Задатак Комисије за примопредају дужности
између предсједника скупштине је да у складу са одредбама
чланова 46.-49. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) изврши
примопредају дужности у законом прописаним случајевима
и роковима и о томе сачини записник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-34/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 28. Правилника о критеријумима
и поступку за стипендирање студената и ученика,
финансирање научноистраживачког рада и награђивање
ученика и наставника (‘’Службени гласник града Бијељина’’,
број: 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18) и члана 39. став
2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
I
У Комисију за провођење конкурса за финансирање
научноистраживачких радова, испред Скупштине града
Бијељина, именује се:
1. ИВАНА ПЕТРИЧЕВИЋ из Бијељине

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина

II
Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје да
важи Рјешење о именовању члана из реда одборника у
Скупштини града Бијељина у Комисију за провођење
конкурса за финансирање научноистраживачких радова
број: 01-111-27/19 од 25.04.2019. године (‘’Службени гласник
града Бијељина’’, број: 9/19).
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-47/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Младен Стојановић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Градско позориште ‘’Семберија’’ Бијељина, због
подношења оставке.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је Младен Стојановић
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Градско позориште ‘’Семберија’’ Бијељина на
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сједници скупштине одржаној дана 05.02.2019. године, те да
је поднио оставку, то је примјеном горе наведених одредби
одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-48/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана 29. јула 2020.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ
‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Свјетлан Илић из Бијељине именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне установе Градско
позориште ‘’Семберија’’ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Градско
позориште ‘’Семберија’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
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хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-49/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-50/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана 29. јула 2020.
године, д о н и ј е л а је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА

1. Ђорђе Крбањевић из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Туристичке организaције града Бијељина, због подношења
оставке.

1. Цвијана Кнежевић из Бијељине именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је Ђорђе Крбањевић
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора
Туристичке организације града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 25.12.2019. године, те да је поднио
оставко на мјесто вршиоца дужности члана, то је примјеном

2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог
рјешења обављати до окончања поступка избора и
коначног именовања чланова Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј.
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и
за која укупна накнада за цијели период не износи више од
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је
као у диспозитиву.

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-51/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 5. и члана
56. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 39. став 2.
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, донијела је
О

РЈЕШЕЊЕ
РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА
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(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају наступања разлога за
престанак радног односа у складу са тим законом. Чланом
56. став 1. истог закона прописано је да се разрјешење
службеника са руководећег радног мјеста утврђује
рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана од дана
наступања разлога за разрјешење са руководећег радног
мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да рјешење
садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста
и датум разрјешења.
Како Миладин Ракић, начелник Одјељења за
просторно уређење нема повјерење нове скупштинске
већине, а у циљу омогућавања несметаног рада и
функционисања Градске управе и радних тијела,
благовременог извршавања послова и радних задатака
од стране запослених у одјељењима, Градоначелник Града
Бијељина је предложио Скупштини Града да се именовани
разрјеши дужности.
Комисија за избор и именовање је дала позитивно
мишљење на Градоначелников приједлог па је Скупштина
Града Бијељина, након проведеног поступка гласања
утврдила да је приједлог усвојен већином од укупног броја
одборника Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у
диспозитиву.

1. Миладин Ракић, дипломирани саобраћаји
инжењер, разрјешава се дужности начелника Одјељења за
просторно уређење Градске управе града Бијељина.

Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.

2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за просторно уређење Градске управе града
Бијељина са даном 29. јули 2020. године.

Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.

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

Број: 01-111-52/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 3. тачка 5. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној
дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Доц. др Драган Станимировић, дипл. инжењер,
из Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење Градске управе града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
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Службени гласник Града Бијељина

обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за просторно уређење.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је Градоначелник Града Бијељине предложио
да се Драган Станимировић из Бијељине, именује за
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење Градске управе града Бијељина, Скупштина Града
Бијељина је, након проведеног поступка гласања утврдила
да је приједлог усвојен већином од укупног броја одборника
Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-53/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 5. и члана
56. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 39. став 2.
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
О

РЈЕШЕЊЕ
РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

1. Дејан Савић, дипломирани правник, разрјешава
се дужности начелника Одјељења за привреду Градске
управе града Бијељина.
2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за привреду Градске управе града Бијељина са
даном 29. јули 2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 3. тачка 5. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају наступања разлога за
престанак радног односа у складу са тим законом. Чланом
56. став 1. истог закона прописано је да се разрјешење
службеника са руководећег радног мјеста утврђује
рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана од дана
наступања разлога за разрјешење са руководећег радног
мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да рјешење
садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста
и датум разрјешења.
Како Дејан Савић, начелник Одјељења за привреду
нема повјерење нове скупштинске већине, а у циљу

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина

омогућавања несметаног рада и функционисања Градске
управе и радних тијела, благовременог извршавања послова
и радних задатака од стране запослених у одјељењима,
Градоначелник Града Бијељина је предложио Скупштини
Града да се именовани разрјеши дужности.
Комисија за избор и именовање је дала позитивно
мишљење на Градоначелников приједлог па је Скупштина
Града Бијељина, након проведеног поступка гласања
утврдила да је приједлог усвојен већином од укупног броја
одборника Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у
диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-54/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Жељко Гребић из Бијељине, дипломирани
инжењер – мастер друмског саобраћаја, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
Градске управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за привреду.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
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одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је Градоначелник Града Бијељине предложио
да се Жељко Гребић из Бијељине, именује за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе
града Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након
проведеног поступка гласања утврдила да је приједлог
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине
Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-55/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 5. и члана
56. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 39. став 2.
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Радомир Марјановић, дипломирани економиста,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за борачко
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Службени гласник Града Бијељина

– инвалидску и цивилну заштиту Градске управе града
Бијељина.
2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за борачко – инвалидску и цивилну заштиту
Градске управе града Бијељина са даном 29. јули 2020.
године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 3. тачка 5. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају наступања разлога за
престанак радног односа у складу са тим законом. Чланом
56. став 1. истог закона прописано је да се разрјешење
службеника са руководећег радног мјеста утврђује
рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана од дана
наступања разлога за разрјешење са руководећег радног
мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да рјешење
садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста
и датум разрјешења.
Како Радомир Марјановић, начелник Одјељења за
борачко – инвалидску и цивилну заштиту нема повјерење
нове скупштинске већине, а у циљу омогућавања несметаног
рада и функционисања Градске управе и радних тијела,
благовременог извршавања послова и радних задатака
од стране запослених у одјељењима, Градоначелник Града
Бијељина је предложио Скупштини Града да се именовани
разрјеши дужности.
Комисија за избор и именовање је дала позитивно
мишљење на Градоначелников приједлог па је Скупштина
Града Бијељина, након проведеног поступка гласања
утврдила да је приједлог усвојен већином од укупног броја
одборника Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у
диспозитиву.

31. јул 2020.

Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-56/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ
ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Мићо Тодоровић, дипл. економиста, из Бијељине,
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко – инвалидску и цивилну заштиту Градске управе
града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за борачко – инвалидску и
цивилну заштиту.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је Градоначелник Града Бијељине предложио
да се Мићо Тодоровић из Бијељине, именује за вршиоца
дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску
и цивилну заштиту Градске управе града Бијељина,
Скупштина Града Бијељина је, након проведеног поступка
гласања утврдила да је приједлог усвојен већином од
укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те је
рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-57/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 2., и члана
56. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2.
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
О РАЗРЈЕШЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДУ

РЈЕШЕЊЕ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

1. Младен Савић, дипломирани економиста из
Бијељине разрјешава се дужности начелника Одјељења
за пољопривреду Градске управе града Бијељина, због
подношења оставке у писаној форми.
2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за пољопривреду Градске управе града Бијељина
са даном 29.07.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 3. тачка 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају подношења оставке у писаној
форми, док је чланом 56. став 1. истог закона прописано да
се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, а ставом 2. истог члана прописано да рјешење
садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста
и датум разрјешења.
Младен Савић поднио је оставку на мјесто
начелника Одјељења за пољопривреду Градске управе града
Бијељина. Сходно горе наведеном, Скупштина Града, на
приједлог градоначелника, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-35/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној
дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
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Службени гласник Града Бијељина

ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Стеван Тривковић, магистар пољопривредних
наука из Бијељине, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за пољопривреду Градске управе града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за пољопривреду.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења
или службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе,
а најдуже за период до 90 дана.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
начелника Одјељења за пољопривреду због подношења
оставке у писаној форми. Сходно горе наведеном,
Скупштина Града, на приједлог градоначелника, а у складу
са горе наведеним одредбама, одлучила је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-36/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом
49. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2.
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Гордана Којић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије Градске управе града
Бијељина, због истека времена на који је именована.
2. Именована се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије Градске управе
града Бијељина са даном 29.07.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе.
Чланом 55. став 3. тачка 1. истог Закона прописано
је да начелника одјељења разрјешава скупштина у
случају истека времена на који је именован, а ставом 4.
истог члана прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања
поступка именовања начелника одјељења или службе,
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у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до
90 дана. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је да
се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег
радног мјеста и датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог
закона прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу
тог закона, радна мјеста секретара скупштине и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Гордана Којић
именована за вршиоца дужности начелника Одјељења
за финансије Градске управе града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 06.12.2019. године, да у
међувремену није објављен Јавни конкурс за попуну
упражњеног радног мјеста у Градској управи Града Бијељина,
те да је истекао временски период на који је именована, то
је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 97/16), одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-37/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној
дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Младен Савић, дипломирани економиста из
Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за финансије.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања
поступка именовања начелника одјељења или службе,
у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90
дана.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
Гордане Којић са мјеста вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина
због истека времена на које је именована. Сходно горе
наведеном, Скупштина Града, на приједлог градоначелника,
а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-38/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
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Службени гласник Града Бијељина

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Радослав Ђокић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Туристичке
организације града Бијељина, због истека периода од 2
мјесеца од дана именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе,
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град
оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина на 8. сједници одржаној
дана 27.06.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Ђокић Радослава за вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Бијељина број 01-111207/17. Основ за доношење рјешења број 01-111-207/17
био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Радослав Ђокић
именован за вршиоца дужности директора дана 27.06.2017.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
избор директора Туристичке организације града Бијељина,
те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је именован (члан
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 41/03)),у складу са горе наведеним
одредбама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-39/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Раденко Тешић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Туристичке организације
града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Туристичке организације града
Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-40/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07 ,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГРАРНОГ ФОНДА БИЈЕЉИНА
1. Иван Стевић, из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Аграрног фонда
града Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од дана
именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе,
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град
оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина на 36. сједници
одржаној дана 18.02.2020. године донијела је Рјешење о
именовању Стевић Ивана за вршиоца дужности директора
Аграрног фонда града Бијељина број 01-111-8/20. Основ за
доношење рјешења број 01-111-8/20 био је члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Иван Стевић
именован за вршиоца дужности директора дана 18.02.2020.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
избор директора Аграрног фонда града Бијељина, те да је
истекао рок од 2 мјесеца на који је именован (члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 41/03)),у складу са горе наведеним одредбама, одлучено
је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
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Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-41/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Златан Лазаревић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Аграрног фонда града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Аграрног фонда града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или
суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа
у примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-42/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Душанка Гаврић из Бијељине, разрјешава се
дужности директора Јавног информативног и издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина, на лични
захтјев.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе,
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град
оснивач или суоснивач.
Душанка Гаврић обратила се Скупштини града
Бијељина писменим захтјевом којим је тражила да је
овај орган разрјеши дужности директора. Сходно томе,
а имајући у виду горе наведене одредбе, одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-43/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

31. јул 2020.

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној дана
29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ
И
ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Којић Тања из Бијељине, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног информативног и издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Јавног информативног и издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву..
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-44/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), а у вези са чланом 39. став 2. тачка 24. Статута

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 38. сједници одржаној
дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је

диспозитиву.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.

1. Миодраг Бешлић, дипломирани правник,
разрјешава се дужности секретара Скупштине Града
Бијељина.

Број: 01-111-45/20
Бијељина,
Датум: 29. јул 2020. год.

2. Именовани се разрјешава дужности секретара
Скупштине Града Бијељина са даном 29. јули 2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе.
Како Миодраг Бешлић, секретар Скупштине
Града Бијељина нема повјерење нове скупштинске већине,
а у циљу омогућавања несметаног рада и функционисања
Скупштине Града Бијељина, благовременог извршавања
послова и радних задатака од стране запослених у Стручној
служби Скупштине Града, Предсједник Скупштине Града
Бијељина је предложио Скупштини Града Бијељина да се
именовани разрјеши дужности.
Комисија за избор и именовање је дала позитивно
мишљење на приједлог Предсједника Скупштине Града
Бијељина па је Скупштина Града Бијељина, након проведеног
поступка гласања утврдила да је приједлог усвојен већином
од укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те
је рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став 1. и члана
52. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2.
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 38.
сједници одржаној дана 29. јула 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Дејан Благојевић из Бијељине, дипломирани
правник, именује се за вршиоца дужности секретара
Скупштине Града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања секретара Скупштине Града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
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(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе, а чланом
52. став 4. истог закона је прописано је да након престанка
мандата секретара скупштине, скупштина до окончања
поступка именовања секретара скупштине у складу са овим
законом именује вршиоца дужности секретара, а најдуже за
период до 90 дана.
Како је Предсједник Скупштине Града Бијељина
предложио да се Дејан Благојевић из Бијељине, именује за
вршиоца дужности секретара Скупштине Града Бијељина,
Скупштина Града Бијељина је, након проведеног поступка
гласања утврдила да је приједлог усвојен већином од
укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те је
рјешено као у диспозитиву.

31. јул 2020.

Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-46/20
Бијељинa,
Датум: 29. јул 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

31. јул 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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