
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 29. април 2021. године  БРОЈ 12 / 2021

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 356. став 2. Закона о 
стварним правима (Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 39. став 
(2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о промету непокретности („Службени лист СР БиХ“, 
број: 38/78) и („Службени гласник Републике Српске“, број: 
21/92 и 29/94), Скупштина  Града Бијељина  на 4. сједници  
одржаној  дана 28. априла 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О  ПРОМЈЕНИ  СТАТУСА  

ОДРЕЂЕНОГ  ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
 У члану 2. Одлуке о промјени статуса одређеног 
земљишта број 01-022-2/21 од 03. марта 2021. године 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/21) брише  се 
тачка и додају ријечи: „у корист Града Бијељина са правом 
својине и дијелом 1/1 на парцели означеној као к.п. број 
1215/2 к.о. Чардачине Којчиновац.“  

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

Број: 01-022-36/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 2. став 1. и члана 7. Закона о 
комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 4/12, 123/20) и члана 39. став (2), тачка 11) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, донијела је

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

Члан 1.
 У Одлуци о комуналним таксама (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 8/21), Тарифа комуналних 
такси које се плаћају на подручју Града Бијељина, тарифни 
број 4 Комунална такса за истицање пословног имена, 

у ставу I – ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, УСТАНОВЕ И 
ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ РЕГИСТРОВАНА И 
ОБАВЉАЈУ ДЈЕЛАТНОСТ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 
КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЈЕДИНИЦА 
РАЗВРСТАВАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ И ДРУГИМ 
ЗАКОНИМА, тачка 10) мијења се и гласи:

„10) Привредна друштва из области туризма, путничке 
агенције и сл. .........       200,00КМ“

Члан 2.
 У Одлуци о комуналним таксама („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/21), у Тарифи комуналних 
такси које се плаћају на подручју Града Бијељина, у Тарифном 
броју 3. став 1. у напомени уз тачку а) додаје се став 2) који 
гласи:
 За коришћење такси стајалишта на подручју  Града 
Бијељина умањује се утврђени износ комуналне таксе за 
50% од износа утврђеног овим Тарифним бројем у циљу 
санације последица у привреди узрокованих пандемијом 
Корона вируса COVID 19, а све до проглашења краја 
пандемије изазване овим вирусом.

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

Број: 01-022-37/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 11. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 5. тачка г) Закона о јавним 
предузећима  („Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/04) и члана 39. став (2), тачка 2) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу 
са Приједлогом Одлуке о расподјели добити по годишњем 
обрачуну за 2020. годину усвојене од стране Управног одбора 
ЈУ Бања „Дворови“ Дворови број: 04-71/21 од 19.03.2021. 
године, Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној 
дана 28. априла 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О РАСПОДЈЕЛИ ДОБИТИ ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ 
ЗА 2020. ГОДИНУИ ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА ЈУ 

БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Члан 1.
 Усваја се Одлука о расподјели добити по годишњем 
обрачуну за 2020. годину и добити ранијих година ЈУ Бања 
„Дворови“ Дворови, према усвојеном Приједлогу  Одлуке о 
расподјели добити по годишњем обрачуну за 2020. годину 
Управног одбора ЈУ Бања „Дворови“ Дворови број: 04-71/21 
од 19.03.2021.године.

Члан 2.
 По годишњем обрачуну за 2020. годину  ЈУ Бања 
„Дворови“ Дворови утврђена је нето добит у износу од 
56.028,62 КМ, као и нераспоређена добит ранијих година у 
износу од 48.915,59 КМ. 

Члан 3. 
 Нераспоређена добит из 2020. године и добити 
ранијих година ЈУ Бања „Дворови“ Дворови, расподијелиће 
се на покриће дијела губитка из ранијих година у износу од 
104.944,21 КМ.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’. 
 
Број: 01-022-38/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 95. став 5. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 79/15 и 63/20), члана 39 став (2) тачка 2) и 
37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 2) и тачка 43) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 
96. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), 
Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
O НОВЧАНОМ УЧЕШЋУ РОДИТЕЉА ЗА БОРАВАК 
ДЈЕТЕТА У ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 

БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се новчано учешће 
родитеља за боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина и износи 185,00 КМ умањено за 8% .

Члан 2.
 Критеријуми којим се утврђује новчано учешће 
родитеља за боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина из члана 1. ове Одлуке одређени су на основу 
индиректних и директних трошкова исхране, реализације 
специјализованих програма и осигурања дјеце.
                    

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

Број: 01-022-39/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 95. став 2. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 39 став (2) тачка 2) и 
37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 2) и тачка 43) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 
3. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20) 
и Одлуком о економској цијени коштања боравка дјеце у 
ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина донесеној на 
сједници Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 
Бијељина, дана 15.03.2021. године (број 454/21), Скупштина 
Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. априла 
2021. године, донијела је

О Д Л У К У
O EKOНОМСКОЈ ЦИЈЕНИ УСЛУГЕ У 

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

Члан1.
  Овом Одлуком утврђује се економска цијена 
смјештаја услуге по дјетету у ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина (у даљем тексту: „Вртић“) и она износи  
306,00 КМ мјесечно.

Члан 2.
 Економска цијена из члана 1. ове Одлуке доноси се 
за 2021. годину, на приједлог Управног одбора Вртића.

Члан 3.
 Критеријуми којим се утврђује економска цијна 
услуге у предшколској установи одређени су на основу 
структуре програма по времену трајања, аналитичке 
структуре стварних трошкова услуге у предшколској 
установи и броја уписане дјеце.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-40/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) и члана 82. став 
(2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став (2) и 
члана 90. став (2) Статута Града Бијељина („Сужбени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 4. 
сједници одржаној дана 28. априла 2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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БИЈЕЉИНА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се услови, начин и висина 
субвенције трошкова превоза ученика основних школа на 
подручју Града Бијељина за друго полугодиште школске 
2020/2021. године.

Члан 2.
 Град Бијељина ће субвенционисати трошкове 
превоза ученика основних школа на подручју Града 
Бијељина који до школе путују са удаљености веће од четири 
километра.
 Субвенција трошкова превоза ученика из става 
(1) овог члана се врши за друго полугодиште школске 
2020/2021. године, сразмјерно броју радних дана до краја 
другог полугодишта.
 Средства за исплату субвенција трошкова превоза 
ученика, неопходна за реализацију ове Одлуке, планирана 
су и обезбијеђена буџетом Града Бијељина за 2021. годину.

Члан 3.
 Субвенционисање трошкова превоза ученика 
основних школа за временски период наведен у члану 1. 
ове Одлуке, вршиће се у износу од 30,00 КМ са ПДВ-ом, по 
ученику мјесечно, и то:

 1) превознику са којим су основне школе закључиле 
уговор о превозу ученика
и
 2) родитељима ученика који самостално превозе 
своју дјецу.
                                                                     

Члан 4.
 Основне школе са сједиштем на подручју Града 
Бијељина, које су закључиле уговоре о превозу ученика са 
овлаштеним превозницима, у сврху обрачуна трошкова 
превоза треба да у року од пет дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке доставе надлежном одјељењу Градске управе 
Града Бијељина овјерене спискове ученика који садрже име 
и презиме ученика путника, релацију на којој ученик путује 
и удаљеност са које ученик путује у школу.
 Основне школе које нису закључиле уговор са 
превозником из разлога што није могуће организовати 
јавни превоз ученика, доставиће посебан списак ученика 
чији превоз родитељи сами организују, са подацима о 
ученицима путницима као у ставу (1) овог члана. 
 У случају из става (2) овог члана, основна школа је 
дужна надлежном одјељењу Градске управе Града Бијељина 
доставити списак једног од родитеља/старатеља/ ученика 
путника који самостално организују превоз своје дјеце са 
подацима: име и презиме родитеља /старатеља/,  адресом 
пребивалишта, те подацима о текућем рачуну на који ће се 
вршити исплата субвенција.
 За тачност ових података одгворан је директор 
школе који својим потписом и печатом школе овјерева 
спискове.

Члан 5.
 Извјештаје превозника о броју издатих мјесечних 
карата, броју радних дана у мјесецу и пређеној километражи 
превозници су дужни достављати надлежном одјељењу 
Градске управе Града Бијељина (у даљем тексту: надлежно 

одјељење) у року од седам дана по истеку мјесеца у коме је 
вршен превоз ученика.
 Изузетно од става (1) овог члана превозници ће 
спискове ученика са назнаком релација на којима врше 
превоз ученика путника доставити надлежном одјељењу у 
року од седам дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а 
по позиву надлежног одјељења.

Члан 6.
 Основ за исплату субвенција родитељима за превоз 
ученика путника је списак из члана 4. став (2) ове Одлуке.
Исплата субвенције за превоз ученика путника из става (1) 
овог члана вршиће се уплатом на текући рачун родитеља /
старатеља/. 
  

Члан 7.
 У складу са овом Одлуком, овлашћује се 
Градоначелник Града Бијељина да са превозницима и 
родитељима ученика који самостално организују превоз 
своје дјеце, закључи уговоре којима ће се детаљније 
регулисати међусобна права и обавезе.
  

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-41/21
Бијељина, 
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 
2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 15. став 2. Пословника о раду 
Скупштине Града Бијељине („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 4. 
сједници одржаној дана 28. априла 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ОДБОРНИЧКОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ

Члан 1.
 Овом Одлуком регулише се издавање одборничке 
легитимације одборницима Скупштине Града Бијељина (у 
даљем тексту: легитимација) на обрасцу који је саставни 
дио ове Одлуке.

Члан 2.
 Легитимација се израђује у облику 
једнолиснепластифициране картице дименција 9,0 х 6,0 цм.
 

Члан 3.

 Легитимација садржи:

 1. Грб/Амблем Републике Српске,
 2. Велики грб Града Бијељина,
 3. Натпис: “Република Српска - СКУПШТИНА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА”,
 4. Фотографију одборника величине 2,5 х 3,0 цм,
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 5. Натпис: ОДБОРНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА,
 6. Име одборника,
 7. Текст: “Одборник је у Скупштини Града Бијељина”,
 8. Текст: “На основу ове легитимације одборник 
остварује права која му припадају на основу закона, Статута 
Града Бијељина, Пословника о раду Скупштине Града 
Бијељине и других прописа.”,
 9. Мјесто, број и датум издавања легитимације,
 10. Рок важења легитимације,
 11. Потпис предсједника Скупштине Града 
Бијељина.

Члан 4.
 (1) Легитимација је златножуте боје, а текст на њој 
исписан је словима плаве боје.
 (2) Текст легитимације исписује се по захтјеву 
одборника, на језику и писму који су у службеној употреби.

Члан 5.
 (1) О издавању легитимације и евиденцији о 
издатим легитимацијама стара се секретар Скупштине 
Града Бијељина. 
 (2) Послове издавања и вођења евиденције о издатим 
легитимацијама обавља Стручна служба Скупштине Града 
Бијељина.

Члан 6. 
 Евиденција, из члана 5. ове одлуке, садржи: редни 
број издате легитимације, име и презиме одборника коме 
је издата легитимација, датум издавања, датум престанка 
важења легитимације, потпис одборника и рубрику за 
напомене. 

Члан 7.
 (1) У случају да одборник изгуби легитимацију или 
на други начин остане без легитимације, дужан је да губитак 
односно нестанак легитимације пријави Стручној служби 
Скупштине Града Бијељина. 
 (2) О пријави из става 1. овог члана саставља се 
службена забиљешка, а одборнику се издаје нова легитимација 
на коју се ставља ознака ‘’дупликат’’ и нови број. 

Члан 8.
 (1) Легитимација престаје да важи истеком мандата 
одборника на који је изабран.
 (2) У случау престанка мандата одборника прије 
истека времена на које је изабран, одборник је дужан 
вратити легитимацију, у року од пет дана од дана престанка 
мандата, Стручној служби Скупштине Града Бијељине ради 
њеног поништавања. 

Члан 9.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о одборничкој легитимацији („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 15/03). 

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

Број: 01-022-42/21 
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.
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............................................................................................................. 50,00 КМ
 7.  Заобавјештење о могућности градње објекта ...............
............................................................................................................. 50,00 КМ
 8. За записник о исколчавању објекта ...............  50,00 КМ
 9. За записник о провјери усклађености ископа и 
темеља са записником о исколчавању објекта .................  20,00КМ 
 10. За измјену или допуну локацијских услова ...................
..............................................................................................................10,00 КМ
 11. За рјешење о измјени или допуни грађевинске 
дозволе .............................................................................................10,00 КМ

 Таксена обавеза за наведене списе настаје у тренутку 
њиховог издавања, а таксени обвезник исту плаћа приликом 
уручења списа од стране службеног лица.

Члан 5.
 У члану 4. досадашњи тарифни бројеви 12., 13., 14., 15., 
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. и 23. постају бројеви 9., 10., 11., 12., 13., 
14., 15., 16., 17., 18., 19., и 20..

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

Број: 01-022-46/21 
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. алинеја 34. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), чланова 5. и 12.  Закона о систему јавних служби 
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 100. Закона о социјалној заштити (,,Службени 
гласник Републике Српске“, број:  37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и 
члана 39. став 2. алинеја 37. Статута Града Бијељина (,,Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на својој 4. сједници одржаној дана 28. априла 2021. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
 

Члан 1. 
 Ради обављања послова јавне дјелатности утврђене 
Законом, Скупштина града Бијељина (у даљем тексту: оснивач) 
је основала Јавну установу Центар за социјални рад у Бијељини 
(у даљем тексту: Центар).

Члан 2. 
 Назив установе је Јавна установа Центар за социјални 
рад Бијељина а скраћени назив установе је ЈУ Центар за 
социјални рад Бијељина.

 Сједиште ЈУ Центра за социјални рад Бијељина је у 
Бијељини, улица Потпоручника Смајића број 18.

Члан 3.
 ЈУ Центар за социјални рад  има својство правног 
лица, са свим правима и обавезама и одговорностима у складу 
са Законом.

 На основу члана 39. став  (2) тачка 10) Закон о локалној 
самуправи  („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) члана 4. Закона о административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20 и 
члана 39. став (2) тачка 11) Статута града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на 4. сједници одржаној дана  28. априла 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 

АДМИНИСРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о градским административним таксама 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 27/11, 3/12 и 6/12 
и („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13, 19/13, 15/11 
и 23/19 ), у члану 4. Тарифни број 1., 4. и 5. се бришу.
Досадашњи Тарифни бројеви 2. и 3. постају 1. и 2.

Члан 2.
 У члану 4. досадашњи Тарифни број 6. постаје број 3. 
мијења се и гласи:

 (1)за списе и радње у вези са регистрацијом 
предузетника плаћају се таксе у следећим износима:
 а) за оснивање ..................................................................  30 КМ
 б) за промјене података уписаних у регистар ....... 20 КМ
 в) за престанак обављања дјелатности .................... 10 КМ
 г) за припремне радње .................................................... 10КМ
 д) за резервацију пословног имена која обухвата 
регистрацију и брисање .................................................................. 15 КМ

 Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 
електронским путем износ таксе умањује се за 50%.
 (2) За списе и радње у вези са подношењем захтјева 
за стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно 
домаће радиности ............................................................................... 5 КМ

Члан 3.
 У члану 4. досадашњи тарифни бројеви 7., 8., 9. и 10. 
постају бројеви 4., 5., 6. и 7..

Члан 4.
 У члану 4. Досадашњи Тарифни број 11. постаје број 8. 
мијења се и гласи:
 1. „За локацијске услове ......................................... 100,00 КМ
 2. За рјешење о утврђивању накнаде за уређење 
грађевинског земљишта и накнаде за природну погодност 
земљишта (рента):
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске 
површине до 400 м2.......................................................................  5,00 КМ
 - за све остале објекте ................................................20,00 КМ
 3. За рјешење о грађевинској дозволи:
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске 
површине до 400м2.......................................................................10,00 КМ                                               
 - за све остале објекте ............................... 50,00 КМ
 4. За рјешење о употребној дозволи:
 - за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске 
површине до 400м2....................................................................... 10,00КМ 
 - за све остале објекте ............................................. 100,00 КМ
 5. За рјешење о дозволи за уклањање објекта ......................
........................................................................................................... 50,00 КМ 
 6. За рјешење да је објекат изграђен до краја 1980. године 
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корисницима,
 - подстиче, организује и координира професионални и 
добровољни рад у области социјалне заштите,
 - ради на развоју разноврсних модела збрињавања 
корисника у заједници и социјалних услуга у складу са 
потребама корисника, развија социјални рад у заједници,
 - пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног 
збрињавања и прихватилишта,
 - подстиче и развија самопомоћ, добровољни 
рад, међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне 
дјелатности,
 - обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и 
породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,
 - обавља аналитичко-истраживачке послове у Граду 
Бијељина и
 - обавља и друге послове утврђене законом и одлукама 
Града Бијељина.

Члан 7.
 Органи управљања Центра су: директор и управни 
одбор.
 Органе управљања именује и разрешава оснивач.
 Ближи услови за избор, именовање, разрешење, као 
и надлежности органа управљања регулисаће се Статутом ЈУ 
Центра за социјални рад Бијељина.

Члан 8. 
 Директор руководи радом Центра са свим 
овлаштењима по закону.
 Директора именује оснивач, уз претходну сагласност 
министарства надлежног за социјалну заштиту, на период 
од четири годне и уз претходно спроведен поступак јавне 
конкуренције.

Члан 9.
 Управни одбор има пет чланова која се именују и 
разрешавају од стране оснивача.
 Управни одбор се именује на период од 4 године уз 
претходно проведен поступак јавне конкуренције.
 Чланови Управног одбора не могу бити из реда 
запослених у Центру.

Члан 10.
 Управни одбор:
 - доноси Статут,
 - одлучује о пословању Центра,
 - разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи 
обрачун,
 - доноси програм рада и финансијски план Центра,
 - одлучује о кориштењу средстава у складу са Законом 
и Статуом Центра,
 - врши и друге послове утврђене актом о оснивању и 
Статутом.

Члан 11.
 Сва права, обавезе и одговорности запослених у 
Центру остварују се на основу Закона о раду.

Члан 12. 
 У складу са законом, оснивач Центра:
-  даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план 
Центра;
 - разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 

Члан 4. 
 Средства за финансирање рада Центра обезбјеђују се из:
 - буџета Града
 - буџета Републике
 - посредством донација и спонзорства домаћих и 
страних физичких и правних лица и
 - других извора у складу са законом.

Члан 5. 
 Средства за рад Центра обезбјеђује оснивач.
Оснивачки улог  износи од 2.000,00 КМ.

Члан 6. 
Дјелатност Центра  је:

 88.99  Остале дјелатности социјалног рада без 
смјештаја. д.н.

 Поред основне дјелатности, Центар обавља и следеће:

 88.10 Дјелатности социјалног рада без смјештаја за 
старија лица и лица са инвалидитетом и 
 88.9 Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја
 88.91 Дјелатност дневне бриге о дјеци
 
 У провођењу социјалне заштите и социјалног рада, 
Центар  врши следећа јавна овлашћења:
 - пружа прву стручну помоћ грађанима,
 - рјешава у првом степену о остваривању права 
утврђених Законом о социјалној заштити и одлукама о 
проширеним правима у Граду Бијељина,
 -  рјешава у првом степену о остваривању права из 
области породично-правне заштите и старатељства,
 - ради на спровођењу мјера према малољетним лицима 
у кривичном поступку,
 - пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о 
правима из области социјалне заштите,
 -  врши надзор над хранитељским породицама,
 -  води евиденцију и документацију о правима, 
пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје 
дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
 -  врши исплату новчаних права утврђених Законом о 
социјалној заштити и другим прописима и општим актима. 

 Поред горе наведених послова, ЈУ Центар за социјални 
рад Бијељина обавља и стручне послове у провођењу социјалне 
заштите и социјалног рада, породичне и дјечије заштите, и то:

 - открива и прати социјалне потребе грађана и 
проблеме у области социјалне заштите,
 - предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних 
потреба грађана и прати њихово извршење,
 - предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и 
планирање развоја система социјалне заштите у Граду Бијељина, 
организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечје 
заштите и непосредно пружа социјалне услуге,
 - прати стање у области дјечје и породично-правне 
заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређивање 
система дјечје и породичне заштите,
 - развија и унапређује превентивне активности које 
доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
 - пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући 
третман, савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ 
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годишњи обрачун. 

Члан 13.
 Центар престаје са радом:
 - ако не испуњава прописане услове за обављање 
дјелатности 
 - ако не постоје услови за њено обављање и
 - одлуком оснивача.
 Поступак престанка рада ЈУ Центар за социјални 
рад Бијељина покреће оснивач или орган надлежан за вршење 
надзора над законитошћу рада Центра.

Члан 14. 
 Надзор над законитошћу и стручним радом Центра 
врши министарство надлежно за социјалну заштиту.
Инспекцијски надзор врши инспекција надлежна за социјалну 
заштиту.

Члан 15.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина број: 01-023-
28 од 12. новембра 1993. године („Службени гласник града 
Бијељина“, број 8/93, 3/06, 8/07, 23/07, 21/11, 27/11 и 13/13).
  

Члан 16.
 Надлежни орган управљања ће у року од 60 дана 
ускладити Статут и друга општа акта са одредбама закона и ове 
Одлуке.

Члан 17.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана о дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-47/21 
Бијељина, 
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 132. став (1) Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17), Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној  
дана 28. априла 2021. године, донијела је

Д О П У Н У
П Р О Г Р А М А    Р А Д А

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
 Програм рада Скупштине Града Бијељина за 2021. 
годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 5/21) 
допуњава се, како слиједи:

 У глави А/ ТЕМАТСКО-АНАЛИТИЧКА ПИТАЊА 
у дијелу који се односи на материјале које ће Скупштина Града 
на својим сједницама у 2021. години разматрати, након редног 
броја 86. додаје се нови редни број:

           87.  ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ПРАВА ДЈЕТЕТА 
 НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА   новембар
 ПРЕДЛАГАЧ:   Градоначелник    
           ОБРАЂИВАЧ:  Канцеларија Омбудсмана за дјецу Републике 
Српске у Бијељини

а редни бројеви 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. и 94., постају редни 
бројеви 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94. и 95.

II
 Овај Програм објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Бијељина“ и Билтену о раду Скупштине Града Бијељина.

Број: 01-022-43/21 
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 35 став 2. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 
86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19) и члана 90. став (2) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“ број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на 4. сједници одржаној дана 28. априла 2021. године донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО 
ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ И 
ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 

ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ У 2021. ГОДИНИ

I
 Овим Програм се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине 
за пољопривредно земљиште у својини Републике за 2021. 
годину.

II

 Расположива средства:
 Планирају се прикупити следећа средства:
 - од промјене намјене пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе .................................................. 300.000,00 КМ
 - од закупа пољопривреног земљишта у својини 
Републике ............................................................................... 32.000,00 КМ
 - Укупно планирана средства ...................... 332.000,00 КМ
 

III
 План утрошка:
 Средства прикупљена по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и 
прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у својини 
Републике, користе се за следеће намјене:
 - Израда Основе коришћења пољопривредног 
земљишта ............................................................................. 100.000,00 КМ
 - Оспособљавање и уређење пољопривредних 
земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег 
квалитета или су неплодна ............................................ 100.000,00 КМ
 - За поправку и побољшање плодности земљишта ..........
................................................................................................... 132.000,00 КМ
 - Укупно .............................................................. 332.000,00 КМ

IV
 Наведена средства су планирана у буџету Града 
Бијељина за 2021. годину на ставкама: Расходи за стручне 
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услуге израде основе за коришћење пољопривредног земљишта 
економски код 412700 и подстицаји пољопривредне производње 
економски код 488100. 

V
 Законом о пољопривредном земљишту прописано 
је за које сврхе се могу користити наведена средства. Средства 
ће се реализовати прко Одјељења за пољопривреду на основу 
проведеног поступка јавне набавке.  

VI
 Овај Програм ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-44/21 
Бијељина, 
Датум, 28. април 2021. год.

На основу члана 89. став 7. и 8. Закона о шумама („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 75/08, и 60/13, 70/20), члана 
82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 90. став (2) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), и пробављене Сагласности Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:12.06.2-332-
146/21 од 01.03.2021. године, Скупштина Града Бијељина, на 4. 
сједници одржаној дана 28. априла 2021. године донијела је 

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

СОРТИМЕНАТА У 2021. ГОДИНИ 

I
 Овим Програм се усваја коришћење средстава 
прикупљених по основу продаје шумских дрвних сортимената 
у 2021. години.

II
 Расположива средства:
 Од продаје шумских дрвних сортимената у 2021. 
године планирају се прикупити средства у износу до                                                                                            
3.000,00 КМ

III
 План утрошка:
 Средстава прикупљених по основу продаје шумских 
дрвних сортимената у 2021. године планирају се користити за 
следеће намјене: развој неразвијених дијелова града и то:
 - одржавање инфраструктуре (локалних и 
некатегорисаних путева) ..................................................... 2.500,00 КМ 
 - срества за финансирање програма удружења 
грађана од општег интереса за Град Бијељина (заштита и развој 
Заштићеног станишта „Громижељ“) .................................. 500,00 КМ

IV
 Наведена средства су планирана на ставци Одржавање 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање локалних 
и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа Одјељења за 
стамбено кимуналне послове и заштиту животне средине, и на 
ставци Срества зафинансирање програма удружења грађана 

од општег интереса за Град Бијељина Одјељења за друштвене 
дјелатности.

V
 Средства ће користити Одјељења за стамбено 
кимуналне послове и заштиту животне средине а на основу 
проведених поступка јавне набавке и плана радова иста 
реализовати, односно Одјељење за друштвене дјелатности 
на основу Програма управљања који подноси управљач 
заштићеним стаништем „Громижељ“ на основу проведеног 
јавног позива одјељења.

VI
 Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту 
животне средине и Одјељење за друштвене дјелатности ће на 
крају године у оквиру свог извјештаја  сачинити и извјештај о 
утрошку наведених средстав који ће доставити Скупштини 
Града на усвајање као и Одјељењу за пољопривреду.

VII
 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-45/21
Бијељина, 
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 40. став 1. Статута ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина број 452/11-1 од 07.02.2011. године, Одлуке 
о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељина 
број 7412/13 од 12.12.2013. године и Одлуке о измјенама и 
допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 6226/14 од 
16.12.2014. године и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина Зоран Васић, Иван Бурић, 
Симо Божић, Драган Вуковић и Жељко Пејовић, због истека 
мандата на који су именовани.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 1. Закона о систему 
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јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе именује и разрјешава оснивач. Чланом 40. став 
1. Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 452/11-1 од 
07.02.2011. године и Одлуке о измјенама и допунама Статута 
ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 7412/13 од 12.12.2013. године 
и Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља 
Бијељиан број 6226/14 од 16.12.2014. године прописано 
је да Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Бијељина именује и 
разрјешава Скупштина града Бијељина, као оснивач Дома 
здравља Бијељина, 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 Зоран Васић, 
Иван Бурић, Симо Божић, Драган Вуковић и Жељко 
Пејовић именовани за чланове Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-42/17 од 02.02.2017. године, 
да мандат чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бијељина траје четири године, те да је истекао временски 
период од четири године на који су именовани, 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: 01-111-81/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла  2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана Обућина, 
Иван Бурић и Ружица Боровић, именују се за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бијељина.

 2. Именовани  ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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, 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: 01-111-82/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 1. 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године,   д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. Дејан Ћосић из Бијељине, разрјешава се дужности 
члана Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ 
Бијељина, на лични захтјев.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
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је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16.став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор установе 
именује и разрјешава оснивач, 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.
 Дејан Ћосић обратио се Скупштини града Бијељина 
писменим захтјевом којим је тражио да га овај орган 
разрјеши дужности члана Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина. 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: 01-111-83/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈА“ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Ненад Гарић, из Бијељине именује се за вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања члана Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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, 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: 01-111-84/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године,  д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО 
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ 

БИЈЕЉИНА

 1. Радивоје Дакић, Давор Радивојевић и Мирослав 
Кулић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршилаца 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе СКУД 
„Семберија“ 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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, 
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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 у претходном сазиву, 
на 5. сједници одржаној дана 9.03.2017. године донијела је 
Рјешење о именовању Радивоја Дакића, Давора Радивојевића 
и Мирослава Кулић за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина број 01-
111-101/17, у складу са одредбама члана 39. став 2. тачка 
33. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 97/16), 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 38. став (2) тачка ав) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 
27/13 и 30/16). Основ за доношење рјешења број 01-111-
101/17 био је члан 4.став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) који се односи 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).

 Имајући у виду чињеницу да су Радивоје Дакић, 
Давор Радивојевић и Мирослав Кулић именовани за 
вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
СКУД „Семберија“ Бијељина на сједници скупштине 
одржаној дана 9.3.2017. године, да у међувремену није 
објављен Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина, те да је истекао 
рок од 2 мјесеца на који су горе наведена лица именована 
(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: 01-111-85/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. априла  
2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО 
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ 

БИЈЕЉИНА

 1. Живан Благојевић, Цвијана Кнежевић и Милан 
Маливојевић из Бијељине именују се за вршиоце дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе Српско културно-
умјетничко друштво „Семберија“ Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Српско 
културно-умјетничко друштво „Семберија“ Бијељина

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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.

 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: 01-111-86/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године,  д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. Младен Малешевић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина, због истека 
времена на који је именован.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 Малешевић 
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина на 
сједници скупштине одржаној дана 12.10.2020. 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: 01-111-87/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.
 

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

БИЈЕЉИНА

 1. Стефан Јовић, из Бијељине именује се за вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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, у оквиру свог 
дјелокруга, 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: 01-111-88/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла  2021. године,                       д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БИЈЕЉИНА

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 1. Данијел Филиповић, Миладин Цвјетиновић, 
Александар Рачановић, Сања Милошевић и Цвијана 
Кнежевић из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Туристичке организације 
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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 у претходном 
сазиву, на 40. сједници одржаној дана 12.10.2020. године 
донијела је Рјешење о именовању Цвијане Кнежевић, за 
вршиоца дужности чланова Управног одбора Туристичке 
организације Бијељина број 01-111-102/20, на 35. сједници 
одржаној дана 25.12.2019. године донијела је Рјешење о 
именовању Данијела Филиповића, Миладина Цвјетиновића 
и Александра Рачановића, за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Туристичке организације Бијељина број 
01-111-77/19 и на 33. сједници одржаној дана 31.10.2019. 
године донијела је Рјешење о именовању Сање Милошевић, 
за вршиоца дужности чланова Управног одбора Туристичке 
организације Бијељина број 01-111-73/19.
 Основ за доношење рјешења број 01-111-102/20, 
број 01-111-77/19 и  број 01-111-73/19 био је члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) који се односи 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).

 Имајући у виду чињеницу да је Цвијана Кнежевић 
на сједници одржаној дана 12.10.2020.године, Данијел 
Филиповић, Миладин Цвјетиновић и Александар 
Рачановић  на сједници одржаној дана 25.12.2019.године и 
Сања Милошевић на сједници одржаној дана 31.10.2019. 
године именовани за вршиоце дужности чланова 
Туристичке организације Бијељина, да у међувремену није 
објављен Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора 
Туристичке организације Бијељина, те да је истекао рок од 
2 мјесеца на који су горе наведена лица именована (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: 01-111-89/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. априла 
2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БИЈЕЉИНА

 1. Ненад Милановић, Марио Станковић, Џенана 
Османбашић, Миланка Павловић и Јасна Пазарац, из 
Бијељине именују се за вршиоце дужности чланова 
Управног одбора Туристичке организације Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог 
Рјешења обављати до окончања поступка избора и 
коначног именовања чланова Управног одбора Туристичке 
организације Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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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: 01-111-90/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Лазаревић Златан 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 даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 40. сједници одржаној 
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о именовању 
Лазаревић Златана за вршиоца дужности директора Аграрног 
фонда града Бијељина број 01-111-95/20. Основ за доношење 
рјешења број: 01-111-95/20 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 Лазаревић Златан 
именован за вршиоца дужности директора дана 12.10.2020. 
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 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-91/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Златан Лазаервић 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 даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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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: 01-111-92/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО 

ПОЗОРИШТЕ СЕМБЕРИЈА БИЈЕЉИНА

 1. Александар Станкић, Драгослав Перић и Свјетлан 
Илић из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе Градско позориште 
„Семберија“ 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 у претходном сазиву, 

на 40. сједници одржаној дана 12.10.2020. године донијела 
је Рјешење о именовању Свјетлана Илића, за вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Градско 
позориште „Семберија“ Бијељина број 01-111-101/20, а на 
39. сједници одржаној дана 10.09.2020. године Скупштина 
града Бијељина је донијела Рјешење о именовању 
Александра Станкића и Драгослава Перића, за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора Управног одбора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број 01-
111-76/20.

 Основ за доношење рјешења број 01-111-101/20 и 01-
111-76/20 био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи 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).

 Имајући у виду чињеницу да је Свјетлан Илић 
на сједници одржаној дана 12.10.2020.године, а да су 
Александар Станкић и Драгослав Перић  на сједници 
одржаној дана 10.09.2020.године именовани за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина, да у међувремену није 
објављен Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина, те 
да је истекао рок од 2 мјесеца на који су горе наведена лица 
именована (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: 01-111-93/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. априла 
2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО 

ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Драгослав Перић, Жељка Лукић и Наташа 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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Милић из Бијељине именују се за вршиоце дужности 
чланова 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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.

 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: 01-111-94/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 

„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Иван Петровић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
градско позориште „Семберија“ 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 45. сједници одржаној 
дана 30.06.2016. године донијела је Рјешење о именовању 
Ивана Петровића за вршиоца дужности директора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број 01-
111-103/16. 

 Имајући у виду чињеницу да је Иван Петровић 
именован за вршиоца дужности директора дана 30.06.2018. 
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс 
за избор директора Јавне установе градско позориште 
„Семберија“ 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: 01-111-95/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 12 - Страна 18 29. април 2021.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 

„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Иван Петровић из Бијељине, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина. 

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавне установе градско позориште 
„Семберија“ Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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. 

 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: 01-111-96/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 1. 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) и члана 21. став 1. алинеја 6. Статута 
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина број 64/17 од 25.01.2017. године, Скупштина Града 
Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. априла 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Милена Бајић Шкорић, Драган Стевановић 
и Александар Станкић, из Бијељине, разрјешавају се 
дужности чланова Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина, због оставке 
већине чланова Управног одбора.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор установе 
именује и разрјешава оснивач, 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. Чланом 21. став 1. 
алинеја 6. Статута Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина број 64/17 од 25.01.2017. године 
прописано је да је критеријум за разрјешење чланова 
Управног одбора оставка већине чланова Управног одбора.

 Скупштина Града Бијељина у претходном сазиву, 
на сједници одржаној дана 4.10.2019.године, донијела је 
Рјешење број 01-111-71/19, којим су Милена Бајић Шкорић, 
Драган Стевановић и Александар Станкић именовани 
за чланове Управног одбора Агенције за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина. Драган Стевановић и 

 Александар Станкић поднијели су оставке на 
чланство у Управном одбору Агенције за развој малих 
и средњих предузећа Града Бијељина. Имајући у виду 
чињеницу да су Драган Стевановић и Александар Станкић 
поднијели оставке на чланство у управном одбору, те 
да је тиме испуњен критеријум за разрјешење Управног 
одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина обзиром да је већина чланова дала оставку, 
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: 01-111-97/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1.  Младен Трифковић, Зоран Васић и Мирослав 
Гавриловић, из Бијељине именују се за вршиоце дужности 
чланова Управног одбора Агенције за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39.став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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 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: 01-111-98/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 3. тачка 1., 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 4. сједници одржаној 
дана 28. априла 2021. године,  д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Дејан Благојевић, дипломирани правник, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности секретара 
Скупштине Града Бијељина, због истека времена на који је 
именован.

 2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца 
дужности секретара Скупштине Града Бијељина са даном 
28.04.2021. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 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, 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, док је 
одредбом члана 52. став 3. тачка 1. истог закона прописано 
да скупштина разрјешава дужности секретара скупштине у 
случају истека времена на који је именован. 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 Дејан Благојевић 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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именован за вршиоца дужности секретара Скупштине 
Града на сједници скупштине одржаној дана 25.01.2021. 
године, да је у међувремену објављен Јавни конкурс за 
избор и именовање ссекретара Скупштине Града Бијељина, 
те да је окончана процедура у вези са поступком именовања 
секретара Скупштине града, то је примјеном одредби члана 
50. став 1. и члана 52. став 3. тачка 1. 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: 01-111-99/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 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 2., и члана 
53. став 5. 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), а након разматрања Извјештаја о раду 
Комисије за избор секретара Скупштине Града Бијељина са 
утврђеном листом за избор кандидата који су се пријавили 
на Јавни конкурс број 01-111-66/21 од 03.03.2021. године, 
Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. 
априла  2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Дејан Благојевић, дипломирани правник из 
Бијељине, именује се за секретара Скупштине Града 
Бијељина.

 2. Именовање се врши на вријеме трајања мандата 
Скупштине Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) 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, 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, док је ставом 
2. истог члана прописано да се именовање секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе врши након 
спроведеног јавног конкурса. Одредбом члана 53. став 
5. истог закона прописано је да се поступак именовања 
секретара скупштине мора окончати у року од 30 дана од 
дана достављања приједлога комисије из става 1. тог члана 
предсједнику скупштине.

 Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 25.01.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Дејана Благојевића за вршиоца дужности Секретара 
Скупштине Града Бијељина број 01-111-27/21. На сједници 
одржаној дана 31.03.2021. године Скупштина Гграда 
Бијељина расписала је Јавни конкурс за избор и именовање 
секретара Скупштине Града Бијељина број 01-111-66 од 
3.3.2021. године, те донијела Рјешење о именовању комисије 
за избор секретара Скупштине Града Бијељина број 01-111-
67/21 од 3.3.2021. године. Након проведене процедуре која је 
подразумјевала разматрање пријава приспјелих на конкурс, 
сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата који 
испуњавају критеријуме за именовање, обављање интервјуа 
и након тога предлагање ранг листе са кандидатима као и 
приједлог акта за именовање Секретара Скупштине Града 
на разматрање и доношење акта за избор и именовање, 
Комисија за избор је дана 21.04.2021. године доставила 
предсједнику Скупштине Града Бијељина приједлог да се 
за секретара Скупштине Града Бијељина именује Дејан 
Благојевић.   

 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог предсједника Скупштине 
Града Бијељина да се за секретара Скупштине именује 
Дејан Благојевић 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: 01-111-100/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.



Број 12 - Страна 21Службени гласник Града Бијељина29. април 2021.

 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 4. сједници одржаној дана 28. априла 2021. 
године, расписала је

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

 I  ДИРЕКТОР  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ 
ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

 II ОПИС ПОСЛОВА 

 Директор руководи установом, представља и 
заступа установу, одговоран је законитост рада установе 
и врши и друга права и дужности у складу са Законом, 
Статутом и другим актима Установе. 

 III МАНДАТ

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

 IV СТАТУС

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

 V      ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

 1. да су држављани Републике Српске или Босне и 
Херцеговине, 
 2. да су старији од 18 година, 
 3. да нису отпуштени из државне службе на било 
којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на нивоу 
државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од 
три године прије дана објављивања упражњеног мјеста, 
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или 
за кажњива дјела која их чине неподобним за обављање 
послова на упражњеном мјесту, односно да се против њих 
не води кривични поступак, 
 5. да не служе казну изречену од стране 
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под 
оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу 
да се појаве пред Судом (члан IX став 1. Устава Босне и 
Херцеговине).

 VI     ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 Посебни услови за кандидате из тачке I су:

 1. први циклус студијског програма или еквивалнет 
потребан за рад у предшколској установи на пословима 
васпитача, стручног сарадника или наставника, те 
дипломирани правник и дипломирани економиста и лице 
које је завршило први циклус одговарајућег студијског 

програма или еквивалент потребан за рад у васпитно – 
образовним установама на пословима наставника или 
стручног сарадника,
 2. најмање пет година радног искуства у својој 
струци након стицања високе стручне спреме,
 3. да није осуђивано правоснажном пресудом 
на безусловну казну затвора и да се против њега не води 
кривични поступак, 
 4. потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави установа,
 5. посједовање руководних и оранизационих 
способности,
 6. доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 7. програм рада. 

 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 кандидати достављају доказе о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или 
овјереној копији:
 - биографију о кретању у служби, увјерење о 
држављанству (не старије од шест мјесеци), извод из 
матичне књиге рођених, диплому, доказ о траженом радном 
искуству у струци (потврда/увјерење), потписану и од 
надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова 
из тачке V подтачке 3. и 5. овог конкурса, потписану и од 
надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова 
из тачке VI подтачке 3. овог конкурса, потписану и од 
надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из 
тачке VII овог конкурса и Програм рада.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за 
избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавијештени.

 IX     РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег 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:
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 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: 01-022-101/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 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 4. 
сједници одржаној дана 28. априла 2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор директора Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, именују се: 

 1. Милена Савић, предсједник
 2. Вања Икић, члан
 3. Тривко Стевић, члан
 4. Ружица Боровић члан
 5. Светлана Ненић, члан

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 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном 
року, по потреби прибави додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом 
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за 
коначно именовање.

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

Број: 01-111-102/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

        
 

 На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у складу са чланом 53. став. 2, чланом 79. став 2. и чланом 
155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 97/16), Скупштина Града 
Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. априла 2021. 
године, донијела је

ИЗМЈЕНУ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА 
СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ ЧЛАНОВИ ПОСЕБНИХ И 
НЕПРИСТРАСНИХ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА

 1. У Листи стручњака са које се именују чланови 
посебних и непристрасних комисија за спровођење 
поступка за пријем службеника број: 01-111-28/21 од 
25.01.2021. године („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 2/21) 

 24) АЛЕКСАНДАР ТОМИЋ, дипломирани 
инжењер саобраћаја и транспорта
мијења се и гласи:
 24) МИРОСЛАВ ГАВРИЛОВИЋ, дипломирани 
инжењер саобраћаја

 2. Остали дијелови Листе остају непромијењени.

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

Број: 01-111-103/21
Бијељина,
Датум, 28. април 2021. год.

 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 4. сједници одржаној дана 28. 
априла 2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
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. Васо Арсеновић из Бијељине

II
 Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да 
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важи Рјешење о именовању члана из реда одборника у 
Скупштини града Бијељина у Комисију за провођење 
конкурса за финансирање научноистраживачких радова 
број 01-111-47/20 од 29.07.2020. године („Службени гласник 
града Бијељина“, број: 43/20).

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

Број: 01-111-104/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 На основу члана 6. став 3. Одлуке о критеријумима 
и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од 
општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 22/14) и члана 39. став 2. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној 
дана 28. априла 2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА У 
СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА 
УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 

БИЈЕЉИНУ

I
 У Комисију за провођење конкурса за утврђивање 
статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, 
испред Скупштине Града Бијељина именује се: 

 1. Златан Лазаревић из Бијељине

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
Број: 01-111-105/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 На основу члана 4. став 2. Одлуке о поступку за 
додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 
3/16) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на 4. сједници одржаној дана 28. априла 2021. 
године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ РЕДА ОДБОРНИКА У 
СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНOГ ОГЛАСA ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за провођење јавног огласа за 
финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града 
Бијељине, испред Скупштине Града Бијељина именује се : 

 1. Ивана Станишић из Бијељине

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

Број: 01-111-106/21
Бијељина,
Датум: 28. април 2021. год.

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу 
са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и 

О Д Л У К У
о радном времену за 

Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

Члан 1.
 У суботу 01. маја 2021. године, недјељу 02. маја 
2021. године и недјељу 09. маја 2021. године (у даљем тексту: 
републички празници), а ради задовољења неопходних 
потреба грађана за комуналним, здравственим и другим 
услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна 
јединица и предузећа за снадбјевање водом, електричном 
енергијом и за превоз путника.
 Предузећа, установе и организације из става 1. 
овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад 
и дежурства у обиму који задовољава функционисање 
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга 
грађанима за вријеме трајања републичких празника.
 Предузећа, установе и организације које у својим 
редовним активностима имају организован рад за нерадне 
дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и 
дежурства.  

Члан 2.
 Ради задовољења неопходних потреба грађана за 
снабдијевањем основним животним артиклима и других 
потреба, за вријеме трајања републичких празника могу 
да раде објекти у трговинској и занатско – предузетничкој 
дјелатности најдуже до 11,00 часова.

Члан 3.
 Апотеке, продавнице погребне опреме и 
ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме 
за вријеме трајања републичких празника.
 Угоститељским објектима, драгсторима и 
приређивачима игара на срећу одобрава се обављање 
регистроване дјелатности у радном времену прописаном 
Наредбом о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 
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на територији града Бијељина.
 Привредни субјекти који се баве производном 
дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде 
у времену који захтијева процес рада.

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

Број: 02-014-1-895/21 
Бијељина                                                                                      
Датум, 27. април 2021. год.

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу 
са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и 

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о радном времену за 

Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом

Члан 1.
  У члану 1. Одлуке о радном времену за Mеђународни 
празник рада и Дан побједе над фашизмом број: 02-014-1-
895/21 од 27.4.2021. године иза текста “недјељу 02. маја 2021. 
године” додаје се текст “понедјељак 03. маја 2021. године”.

Члан 2.
 Остале одредбе наведене Одлуке остају 
неизмјењене. 

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-907/21
Бијељина,                                                                                      
Датум, 28. април 2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  и 
36/19 ), и члана 18. и члана 24. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-15-П3-У2/19
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова   под 
шифром: ДД-15-П3-У2/19

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: УТВРЂИВАЊЕ 
ВИШКА  И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ  И 
НАКНАДНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ  У СКЛОПУ  ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, 
ДОДАТНИ  УГОВОР НА УГОВОР  БРОЈ: 02-404-230/19 ОД 
12.02.2020. ГОДИНЕ .

ДОДАТНИ УГОВОР 2  НА УГОВОР БР: 02-404-230/20 ОД  
12.02.2020.  ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 2  је  117.060,94 КМ (без ПДВ-а) односно  
136.961,30 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2021. године са буџетске ставке „Набавка  
грађевинских  објеката –инвестиције  у спортске објекте “ 
(економски код 511100, потрошачка јединица 0005210).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења  о набавци Чл.24 ЗЈН.

V
 Рок   за реализацију  је 15 дана  од дана потписивања 
уговора . 

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

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

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

Број: 02-404-43/21
Бијељина                    
Датум, 27.04.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ОЗП-04/21

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
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захтјева за доставаљање понуда уз провођење Е-аукција са 
закључивањем оквирног споразума, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 16.03.2021. године а која се односи на 
набавку услуга: ‘’ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА“, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1.  ДОО „ALFA&OMEGA“  Бијељина
 2. ДОО „Призма“  Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, након  примјене преференцијалног третмана 
домаћег и након проведене е-аукције, утврђена је коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „ALFA&OMEGA“  Бијељина .............................
................................................................... 14.819,10 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Призма“  Бијељина ...........................................
................................................................... 14.905,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач: 
 
 ДОО „ALFA&OMEGA“  Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: .................. 14.819,10 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-32/21 од 
26.04.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-32/21
Бијељина, 
Датум: 28.04.2021. год.

 На основу члана 44. а у вези са чланом 22., став 
(1) тачка б) подтачка 6. Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („ Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12 и 46/17) , члана 6. Правилника о 
унутрашњој организацији Градског штаба за ванредне 
ситуације („Службени гласник Града Бијељина“, број:7/13), 
Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације 
Града Бијељина („ Службени гласник Града Бијељина“ број: 
5/21 и 8/21) и члана 71.  став (1) тачка 10) подтачка 4. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број:9/17), Градоначелник Града Бијељина дана 16.04.2021. 
године донио је

РЈЕШЕЊЕ
О  ДОПУНИ   РЈЕШЕЊА  О  ИМЕНОВАЊУ  ГРАДСКОГ  
ШТАБА  ЗА ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ  ГРАДА  

БИЈЕЉИНА 

I
 У рјешењу о именовању Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Бијељина   број: 02-111-78/21  од  19.03.2021. 
године у тачки 1. ставу 1. након подтачке 15. додају се 
подтачке:

 “16. Начелник штаба
 Младен Марић, службеник у Одјељењу за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града 
Бијељина

 17.Члан штаба за финансијске послове
 Гордана Петровић,  службеник у Одјељењу за 
финансије Градске управе Града Бијељина
 
 18. Члан штаба за евакуацију и склањање људи и 
материјалних добара
 Љубиша Танацковић, службеник у Одјељењу за 
друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина
 
 19. Члан штаба за заштиту од сњежних падавина, 
заштиту животне средине и асанацију терена
 Богдан Тадић, службеник у Одјељењу за стамбено 
комуналне послове  и заштиту животне средине Градске 
управе  Града Бијељина
 
 20. Члан штаба за здравље
 др Златко Максимовић  директор ЈЗУ Болница 
„Свети Врачеви“ Бијељина

 21.Члан штаба специјалиста за здравље
 др Александра Радојчић специјалиста 
инфектологије запослена у ЈЗУ Болница „Свети Врачеви“ 
Бијељина“.

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

Број: 02-111-80/21  
Бијељина
Датум,19.04.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ 
СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ ДОБИТИ ПО 
ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2020. ГОДИНУ 
И ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА ЈУ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

ОДЛУКА О НОВЧАНОМ УЧЕШЋУ РОДИТЕЉА 
ЗА БОРАВАК ДЈЕТЕТА У ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ЕКОНОМСКОЈ ЦИЈЕНИ УСЛУГЕ 
У ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ 
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ОДБОРНИЧКОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ

ОДЛУКА  О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О 
ГРАДСКИМ АДМИНИСРАТИВНИМ 
ТАКСАМА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 
НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ 
СВРХЕ И ПРИКУПЉЕНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ 
РЕПУБЛИКЕ У 2021. ГОДИНИ

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ПО 
ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ 
СОРТИМЕНАТА У 2021. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНOВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ ЗДРАСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ 
ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
„МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТ И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ 
УМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ 
УМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ДУЖНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 
БИЈЕЉИНА

ИЗМЈЕНА ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ 
СЕ ИМЕНУЈУ ЧЛАНОВИ ПОСЕБНИХ 
И НЕПРИСТРАСНИХ КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 
СЛУЖБЕНИКА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ 
РЕДА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ 
РЕДА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
КОНКУРСА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА 
УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА 
ГРАД БИЈЕЉИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗ 
РЕДА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У КОМИСИЈУ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНOГ ОГЛАСA ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА И ДАН 
ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ 
ВРЕМЕНУ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК 
РАДА И ДАН ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКА 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-15-
П3-У2/19

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-04/21

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


