Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII

13. март 2017. године

На основу члана 59. став 1. Закона о задуживању,
дугу и гарнцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске “, број: 71/12 и 52/14), члана 39. став 2.
тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске “, број: 97/16) и члана 38. став 2. тачка ћ)
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Републике
Српске “, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града на 5.
сједници одржаној дана 09. марта 2017. године , донијела је
ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Град Бијељина ће се кредитно задужити у износу од
4.000.000,00 КМ, ради финансирања пренесених обавеза и
суфинансирања наставка изградње капиталних пројеката
по раније потписаним уговорима.
II
Кредитна средства од 4.000.000,00 КМ ће се
употребити за финансирање следећих пројеката:
- Финансирање пренесених обавеза из ранијег
периода у износу од 2.000.000,00 КМ
- Изградња капитаних пројекта у износу од
2.000.000,00 КМ који се односе на наставак изградње
канализационе мреже, потребне инфраструктуре и пратећих
објеката у складу са планским и развојним документима,
дугорочном Стратегијом развоја Града и финансијским
Аранжманом о бесповратној помоћи ORIO - Програм за
инфрастеруктурни развој.
III
Кредитна средства реализиваће се по следећим
условима:
- рок отплате 10 година
- грејс период : година дана
- каматна стопа, трошкови реализације кредита и
остали услови везани за кредитирање, одредиће се према
условима најповољнијег понуђача у складу са процедуром
реализовања јавних набавки на тендеру
- максимални износ главнице задужења 4.000.000,00
КМ
- максимaлна камата 4% годишње
- максимално кредитно оптерећење 4.912.817,10
KM (4.000.000,00 КМ+912.817,10 КМ)
- интеркаларне камате 2017. године до 105.478,42
КМ
- рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс
периода од најмање једне године, а свака наредна рата
доспијева мјесечно, према амортизационом плану
- обезбјеђење отплате: мјенице Града
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- Кредитна средства у износу од 4.000.000,00 КМ
реализоваће се у 2017. години.
IV
Kвантификације у складу са ограничењима дуга и
доспјали неизмирени дуг по раније узетим кредитима :
1. Кредит NLB Развојна банка Уговор број: 03-3022/07 од 8.3.2007. године, са роком отплате до 2019. године у
износу од 15.000.000,00 КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,99%.
Кредит реализован 2007. и 2008. Године, средства
су искоришћена за следеће пројекте: заобилазница, Центар
за високо образовање, реконстрикција путева и установа,
изградња водоводне мреже, реконструкција установа из
области културе.
На дан 31.12.12.2016.. године, дуг по основу главнице
износи 3.780.000,00 КМ, дуг по основу камате 98.637,62 КМ,
укупно 3.878.637,62 КМ.
Отплата 2017. године износи 1.680.000,00 КМ,
камата 68.154,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 1.748.154,00
КМ.
2. Кредит ИРБ банка по уговору 02-404-116/09 од
25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у износу
од 3.000.000,00 КМ, камата 6м ЕУРИБОР +1,79%.
Кредит реализован 2009.године,
средства су
искоришћена за следеће пројекте: кишна и фекална
канализација, пројекат водоснабдијевања,
путна
инфраструктура, нисконапонска мрежа.
На дан 31. 12. 2016. године, дуг по основу главнице
износи 1.091.322,31 КМ, дуг по основу камате 92.760,58 КМ,
укупно 1.184.082,89 КМ.
Отплата 2017. године износи 354.870,00 КМ, камата
51.104,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 405.974,00
КМ.
3. Кредит Нова банка по уговору 02-404-116/09 од
25.06.2009. године, са роком отплате до 2019. године у износу
од 2.000.000,00 КМ, камата 6м ЕУРИБОР +3,80%.
Кредит реализован 2009. године, средства искоришћена
за реконструкцију путева и улица, водоводна мрежа,
нисконапонска мрежа, Центар за културу.
На дан 31.12.2016.. године, дуг по основу главнице
износи 832.477,18 КМ, дуг по основу камате 54.202,09 КМ,
укупно 886.679,27 КМ.
Отплата 2017. године износи 271.220,00 КМ, камата
29.041,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 300.261,00
КМ.
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4. Кредит Уни кредит банка по уговору 02-40417/10 од 06.07.2010. године, са роком отплате до 2022. године
у износу од 5.000.000,00 КМ, камата 6м ЕУРИБОР +4,90%.,
грејс период 2 године.
Кредит реализован 2010. године, средства су
искоришћена за реконстркцију путева и улица, водоводну
мрежу, Центар за културу.
На дан 31.12.2016. године, дуг по основу главнице
износи 3.541.667,22 КМ, дуг по основу камате 603.642,08
КМ, укупно 4.145.309,30 КМ.
Отплата 2017. године износи 500.000,00 КМ, камата
159.694,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 659.694,00
КМ.
5. Кредит Нова банка по уговору 02-404-136/11
од 21.10.2011.. године, са роком отплате до 2024. године у
износу од 10.000.000,00 КМ, камата 6м ЕУРИБОР+3,78%.
Кредит реализован 2011.године у износу од
4.000.000,00 КМ за изградњу “Нове болнице”, 2012.
године у износу од 4.900.000,00 КМ за изградњу гробља
и инфраструктуре, а 2013. године 1.100.000,00 КМ. за
изградњу гробља и инфраструктуре.
На дан 31.12.2016. године, дуг по основу главнице
износи 7.416.666,77 КМ, дуг по основу камате 1.118.506,82
КМ, укупно 8.535.173,59 КМ.
Отплата 2017. године износи 1.000.000,00 КМ,
камата 275.456,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 1.275.456,00
КМ.
6. Кредит Комерцијална банка по уговору 02-40422/13 од 8.5.2013. године, са роком отплате до 2025. године у
износу од 6.000.000,00 КМ, камата 6м ЕУРИБОР+6,41%.
Кредит реализован 2013. и 2014. год. за
инфраструктуру,
експропријацију,
орио
програм,
топлификацију.
На дан 31.12.2016. године, дуг по основу главнице
износи 5.100.000,04 КМ, дуг по основу камате 1.608.948,13
КМ, укупно 6.708.918,17 КМ.
Отплата 2017. године износи 600.000,00 КМ, камата
306.370,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 906.370,00
КМ.
7. Кредит Свјетске банке од 345.000 USD, одобрен
по Одлуци Народне скупштине Републике Српске број 02147/99 о задужењу Републике Српске по супсидијарним
споразумима за 1998. Годину, за водоснабдијевање и
комуналну инфраструктруру, са роком отплате до 2030.
Године, без камате.
На дан 31.12.2016. године, дуг по основу главнице
износи 389.644,50 КМ.
Отплата 2017. године износи 27.831,75 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 27.831,75
КМ.
8. Средства прикупљена по основу обвезница у
износу од 11.000.000,00 КМ , са роком отплате до 2019.
Године, каматна стопа 6,75%.Средства су прикупљена 2009.
године за следеће пројекте: уређење индустријске зоне,
изградња топловодне мреже и монтирање котла, комунална
инфраструктура, Центар за културу.

15. март 2017.

На дан 31.12.2016. године, дуг по основу главнице
износи 4.094.439,42 КМ, дуг по основу камте 497.025,67 КМ,
укупно 4.591.465,09 КМ.
Отплата 2017. године износи 1.275.275,00 КМ,
камата 255.211,00 КМ.
Годишњи ануитет 2017. године износи 1.530.486,00
КМ.
-Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци
је укупно 4.912.817,10 КМ.
-Укупно годишње оптерећење по постојећим
кредитним задужењима и потенцијалном задужењу по
досадашњим кредитима износи у 2017. години 6.853.395,00
КМ. Годишње оптерећење по основу интеркаларних камата
по новом задужењу износило би 105.478,42 КМ, што
укупно за 2017. годину са већ постојећим ануитетом износи
6.958.873,42 КМ.
Оцјена остварења прихода 2016. године износи
39.297.333,33 КМ.
Проценат задужености у 2017. години оцјењује се
око 17.70% .
Проценат задужености у наредним годинма после
2017. године не прелази 18%.
V
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
VI
Ставља се ван снаге Одлука о кредитном задужењу
Града Бијељина за рефинансирање постојећих кредитних
обавеза број: 01-022-94/16 од 29.12.2016. године ( “Службени
гласник Града Бијељина” број: 32/16).
VII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина“, а
примјењиваће се по добијању сагласности од Министарства
финансија Републике Српске.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-022-16/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 ), члана 35. и 38. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града
Бијељине („Службени гласник града Бијељине“, број: 8/13,
27/13 и 30/16 ), Скупштина Града Бијељина, на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ
I
Усваја се Регулациони план „Центар Града“ у
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Бијељини.
II
Регулациони план „Центар Града“ у Бијељини
садржи текстуални и графички дио.
Текстуални дио Регулационог плана „Центар Града“
у Бијељини, састоји се од сљедећих поглавља:
1. Уводни дио;
2. Стање организације, уређења и коришћења
простора;
3. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
4. План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора;
5. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
Графички дио Регулационог плана „Центар Града“ у
Бијељини, састоји се од сљедећих графичких прилога:
1. Копија катастарског плана-постојеће стање
Р=1:1000;
2. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
града Бијељине Р=1:2500;
3. Извод из ревизије и измјене урбанистичког плана
града Бијељине-границе регулационих планова Р=1:5000;
4. Извод из плана парцелације унутар обухвата РП
„Центар Града“-план просторне организације Р=1:1000;
5. Инжењерско-геолошка карта Р=1:2500;
6. Зоне у обухвату регулационог плана Р=1:2500;
7. Заштита културно-историјског насљеђа и опште
карактеристике зоне центра Р=1:2500;
8. План просторне организације Р=1:1000;
9. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
10. План парцелације Р=1:1000;
11. План регулационих и грађевинских линија
Р=1:1000;
12. Електроенергетска и ПТТ мрежа Р=1:1000;
13. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000;
14. Топлификација, гасификација Р=1:1000.
III
Носилац израде Регулационог плана „Центар Града“
у Бијељини је било Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
и развој града“ д. о. о. Бијељина, и исти су план израдили
јануара 2017. године.
IV
О спровођењу ове oдлуке стараће се орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове просторног
уређења - Одјељење за просторно уређење Градске Управе
Града Бијељина.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-17/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самoуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 37. и 38. став 2. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града
Бијељине (Службени гласник града Бијељине“, број: 8/13,
27/13 и 30/16 ), Скупштина Града Бијељина, на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА ПЛАНА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ХАСЕ-БРИЈЕСНИЦА“ У БИЈЕЉИНИ
I
Усваја се Измјена дијела плана Парцелације „ХасеБријесница“ у Бијељини.
II
Измјена дијела плана парцелације „ХасеБријесница“ у Бијељини садржи текстуални и графички
дио.
Текстуални дио Измјене дијела плана парцелације
„Хасе-Бријесница“ у Бијељини састоји се од сљедећих
поглавља:
1. Уводни дио;
2. Стање организације, уређења и коришћења
простора;
3. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
4. План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора;
5. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
Графички дио Измјене дијела плана парцелације
„Хасе-Бријесница“ у Бијељини састоји се од сљедећих
графичких прилога:
1. Копија катастарског плана Р=1:1000;
2. Извод из просторног плана општине Бијељине
Р=1:1000;
3. Извод из измјене дијела плана парцелације „ХасеБријесница“- план
просторног размјештаја објеката Р=1:1000;
4. План намјене површина Р=1:1000;
5. Приказ постојећег стања - намјена, спратност и
бонитет постојећих објеката Р=1:1000;
6. План просторног размјештаја објеката Р=1:1000;
7. План парцелације Р=1:1000;
8. План саобраћајне инфраструктуре Р=1:1000;
9. Приказ регулационе и грађевинске линије
Р=1:1000;
III
Носилац израде Измјене дијела Плана парцелације
„Хасе-Бријесница“ у Бијељини је било Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу и развој града” д. о. о. Бијељина, и
исти су план израдили јануара 2017. године.
IV
О спровођењу ове Одлуке стараће се орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове просторног

Број 5 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

уређења - Одјељење за просторно уређење Градске управе
Града Бијељина.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-18/17
Бијељина ,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 6. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 38. став 2. тачка д) Статута
Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина града Бијељина на својој 5.
сједници одржаној дана 09. март 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком приступа се изради Просторног
плана града Бијељине.
II
Просторни план града Бијељине граничи са
територијом Брчко Дистрикта БиХ, општинама Лопаре и
Угљевик и подручјем града Зворника, као и са Републиком
Србијом и Републиком Хрватском, а обухвата у цјелости све
катастарске општине на подручју града Бијељине и то:
-к.о.Амајлије;
-к.о.Балатун;
-к.о.Бањица;
-к.о.Батковић;
-к.о.Батар Јоховац;
-к.о.Бијељина 1;
-к.о.Бијељина 2;
-к.о.Бијељина Село;
-к.о.Бијелошевац;
-к.о.Бријесница Хасе;
-к.о.Бродац Доњи;
-к.о.Бродац Горњи;
-к.о.Буковица Доња;
-к.о.Буковица Горња;
-к.о.Велика Обарска;
-к.о.Велино Село;
-к.о.Вршани 1;
-к.о.Вршани 2;
-к.о.Главичице;
-к.о.Глоговац;
-к.о.Даздарево;
-к.о.Драгаљевац Доњи;
-к.о.Драгаљевац Горњи;
-к.о.Драгаљевац Средњи;
-к.о.Дворови;
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-к.о.Загони;
-к.о.Јања 1;
-к.о.Јања 2;
-к.о.Јања 3;
-к.о.Кацевац;
-к.о.Којчиновац;
-к.о.Љељенча;
-к.о.Љесковац;
-к.о.Магнојевић Доњи;
-к.о.Магнојевић Горњи;
-к.о.Међаши;
-к.о.Модран;
-к.о.Обријеж;
-к.о.Остојићево;
-к.о.Патковача;
-к.о.Пиперци;
-к.о.Попови;
-к.о.Пучиле Пухаре;
-к.о.Рухотина;
-к.о.Суво Поље;
-к.о.Тријешница;
-к.о.Трњаци;
-к.о.Црњелово Доње;
-к.о.Црњелово Горње;
-к.о.Чађавица Доња;
-к.о.Чађавица Горња;
-к.о.Чађавица Средња;
-к.о.Ченгић.
Површина обухвата Просторног плана града
Бијељине износи око 734 км2 (седамстотридесетчетири
квадратна километра).
III
Период за који се утврђују плански параметри је до
2036.године.
IV
Смјернице за израду Просторног плана града
Бијељине: План је неопходно израдити у свему према
одредбама Закона о уређењу порстора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16),
подзаконским актима донесеним на основу овог закона, те
другим прописима релевантним за планирање и уређење
простора (који се односе на: саобраћај, снадбијавање
енергијом, снадбијавање водом, телекомуникације, заштиту
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и сл.).
Носилац
израде
дужан
је
обезбиједити
усаглашеност Просторног плана са одговарајућим планом
вишег реда.
V
Рок за израду Просторног плана града Бијељина је
180 дана од дана потписивања уговора са носиоцем израде
овог просторно-планског документа.
VI
Просторни план града Бијељина мора садржати све
елементе прописане чланом 31 Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и Правилником

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

о начину израде, садржају и формирању докумената
просторног уређења („Службени гласник Републике
Српске“, број 69/13).
VII
Скупштина града Бијељине, на приједлог носиоца
припреме, утврђује нацрт Просторног плана града
Бијељина, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
Нацрт Просторног плана града Бијељина, биће
стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти на
подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас
мора садржати све елементе прописане чланом 47, став 4
Закона о уређењу простора и грађењу.
Нацрт Просторног плана, излаже се на јавни увид у
складу са одредбама члана 47 Закона о уређењу простора и
грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42, став 3 Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва
заинтересована лица
Носилац припреме објављује позив за јавну
расправу, у најмање једном дневном листу доступном
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан
одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедби и мишљења, пристиглих у
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни
увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49 Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48, став 4
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Просторног плана града Бијељина, који
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.
VIII
Финансијска средства потребна за израду
Просторног плана града Бијељине, обезбјеђују се из буџета
Града Бијељина.
IX
Носилац израде Просторног плана града Бијељине,
биће правно лице које има одговарајућу лиценцу за израду
ове врсте докумената просторног уређења. Избор носиоца
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израде врши се у складу са прописима о јавним набавкама.
X
Носилац припреме Просторног плана града
Бијељине је Одјељење за просторно уређење Градске управе
града Бијељина.
XI
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о приступању изради Просторног плана града
Бијељине („Службени гласник града Бијељина“, број 12/16).
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-19/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 6. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 38. став 2. тачка д) Статута
Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5.
сједници одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког
плана града Бијељине.
II
Граница обухвата Урбанистичког плана града
Бијељине:
На сјеверу од запада према истоку прати границу
утицаја обилазнице улазећи у К.О. Љељенча и К.О. Велика
Обарска до канала Дашница, односно до моста на каналу
на који излази њивски пут означен као к.ч. 1371. Даље
граница плана обухвата сљедеће парцеле пратећи њхове:
западне катастарске границе ( а то је и граница према К.О.
Велика Обарска ) и то к.ч. 667; к.ч. 665; сјеверозападну међу
к.ч.664; к.ч.663; к.ч.648; к.ч.647; к.ч.646; к.ч.645; к.ч.644/2;
к.ч.644/1; излази и пресјеца локални пут Црњелово – ЛП –
4 – Бијељина; код парцела к.ч.644/1 са југозападне стране
пута и к.ч.641 са сјевероисточне стране пута. Даље наставља
у правцу истока обухватајући сљедеће парцеле, а пратећи
њихове сјеверне међе к.ч.640; к.ч.638; к.ч.636/3; к.ч.636/2;
к.ч.636/1; к.ч.635/1; к.ч.634/2; к.ч.634/1; к.ч.633 и к.ч.632 код
које излази на локални пут Бијељина – ЛП – Батковић. У
правцу југа, а поменутим путем, граница се спушта до
парцеле к.ч. 501, одакле наставља у правцу истока њвским
путем к.ч.1362 обухватајући сљедеће парцеле, , а пратећи
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њхове сјеверозападне међе: к.ч.501; к.ч.505; к.ч.506; к.ч.507;
к.ч.508; к.ч.509; к.ч.510; к.ч.511; прелази њивски пут к.ч.1360
и наставља обухватајући парцеле к.ч.512; к.ч.513; к.ч.514;
к.ч.515; к.ч.516; к.ч.518; к.ч.519; к.ч.520; њивски пут к.ч.1358;
и даље обухвата к.ч.521 на чијој сјвероисточној међи излази
на њивски пут к.ч.1356. Овим путем ( пратећи га ) наставља
у правцу сјевера до границе са К.О. Батковић, а обухватајући
парцелу к.ч.441 ( Узунући ). На сјвероисточној међи ове
парцеле излази на њивски пут и наставља у правцу сјевера
пратећи њивске путеве и обухватајући парцеле к.ч.434/1;
к.ч.419; њивским путем и западним међама к.ч.138; к.ч.137;
к.ч.136; к.ч.135. На сјеверној међи парцеле к.ч.135 скреће
на исток пратећи њивски пут и сјеверну међу к.ч.135 све
до пута означеног као к.ч.1330, а који је наставак улице
Семберских ратара. Мало према сјеверу прати овај пут до
сјеверне међе к.ч.139, одакле скреће према истоку пратећи
сјеверне међе и обухватајући парцеле: к.ч.139; к.ч.146;
к.ч.143; к.ч.144; к.ч.142; к.ч.145; к.ч.147; к.ч149; к.ч.141/2; и
к.ч.141/1 до западне међе парцеле к.ч. 101 ( Гојсовац ).
Пење се у правцу сјевера западном међом ове
парцеле све до њивског пута (к.ч.1333). Пратећи овај њивски
пут наставља у правцу истока обухватајући парцеле њихове
сјеверне међе: к.ч.101; к.ч.100; к.ч.99; к.ч.98; к.ч.97; к.ч.96;
к.ч.95; к.ч.94; к.ч.93; к.ч.1334; к.ч.92/1; к.ч.91/1; к.ч.90; к.ч.89;
к.ч.88; к.ч.87; к.ч.83; к.ч.81; к.ч.80; к.ч.76; к.ч.75; к.ч.70/1;
к.ч.69; к.ч.68; к.ч.67; к.ч.66 ; к.ч.65; к.ч.64; к.ч.63; к.ч.62; к.ч.61;
к.ч.60; к.ч.59; к.ч.58; гдје долази до границе са К.О. Дворови.
Са источне стране, граница плана, од сјевера ка
југу, полази од сјеверне међе к.ч.58, обухвата парцелу к.ч.
252; прелази пругу Бијељина – ЈЖ – Шид, наставља путем
( к.ч.1348 ) на југ до магистралног пута Бијељина – МП 16
– Београд, прелази га и наставља сјевероисточном међом
парцеле к.ч.273 ( граница са К.О. Дворови ) до њивског пута
к.ч.1349. Наставља пратећи овај пут и обухватајући парцеле
к.ч.273; к.ч.274; к.ч.275; к.ч.276; к.ч.277; к.ч.278; к.ч.279;
к.ч.280; к.ч.281; к.ч.282; к.ч.283; к.ч.284; к.ч.285; к.ч.286;
к.ч.287; гдје излази и пресјеца пут за Павловића ћуприју.
Даље граница иде у правцу југа пресјецајући парцеле
к.ч.1322/157; к.ч.1322/169; к.ч.1322/168; к.ч.1322/167;
к.ч.1322/166; к.ч.1322/156; излази на југоисточну међу
к.ч.1322/155 и к.ч.1322/156 пресјеца њивски пут к.ч.1322/173
и дијагонално сијече парцелу к.ч.1322/1 према граници са
К.О. Бијељина Село. У правцу југа спушта се паралелно
са овом границом на растојању од 135,0 м на исток од
границе К.О. све до насеља “5 језера”. Ту се граница ломи на
исток идући паралелно са путем Бијељина - Ново Село на
удаљености од 150,0 м од ивице путног појаса, а до парцеле
к.ч.1324. Ту скреће према југоистоку, прелази преко пута
Бијељина – Ново Село, те се враћа на југозапад, паралелно
са путем, а на размаку од 190,0 м у том правцу иде у дужини
од 500,0м, а потом се спушта на југ паралелно са границом
К.О Бијељина Село, а на удаљености од 560,0 м источно од
поменуте границе. Граница плана на југ иде до пута Бијељина
– ЛП – Попови, скреће овим путем у правцу југозапада до
пута Бијељина – ЛП – Амајлије. Овај пут на југоисток прати
до парцеле к.ч.1269. Даље граница плана обухвата парцеле:
к.ч.1288; к.ч.1271; к.ч.1283; наставља југоисточним међама
к.ч.1272; к.ч.1274; к.ч.1276; к.ч.1277; к.ч.4102/6; к.ч.4103
( све прати границу К.О. са Бијељина Село – Зубишта );
к.ч.4117/1; к.ч.4117/2; к.ч.4120; к.ч.4121; к.ч.4123; к.ч.4124;
излази на њивски пут к.ч.5191 и прати га на запад до
к.ч.4142. Даље прати сјевероисточну међу ове парцеле до
њивског пута к.ч.1236, а онда иде на југ источном међом
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к.ч.4819; к.ч.4820/2; 4821/2; к.ч.4822/3; к.ч.4822/1; к.ч.4822/2
и 4823/1. Скреће на југозапад југоисточном међом к.ч.4823/1
до к.ч.1221/2 чијом се југоисточном међом спушта до улице
Краља Твртка; прелази је и наставља источном међом
к.ч.1209, до њивског пута к.ч.1208 ; и њивског пута к.ч.1401;
обухвата парцелу к.ч.1202 и к.ч.1187, те парцеле к.ч.1185;
к.ч.1183; к.ч.1173; к.ч.1170/12; к.ч.1170/13; к.ч.1169;к.ч.1168/
1;к.ч.1167,ик.ч.1166. Јужни дио границе на истоку полази од
парцеле к.ч.1166 прати њену јужну међу, односно границу са
К.О. Патковача. Пратећи границу К.О. према западу иде до
парцеле к.ч.1060, одакле се на југ спушта паралелно са путем
за Зворник у дужини од 400,0 м и на удаљености од 200,0 м
источно од пута. Одатле скреће на запад и иде паралелно са
планираном трасом обилазног пута на растојању од 350,0 м
од те трасе, а до парцеле к.ч.1006. Даље прати југоисточне
међе к.ч.1006; к.ч.1002; к.ч.1001; к.ч.1000; к.ч.998; к.ч.997;
к.ч.996; к.ч.995; к.ч.994; к.ч.993; к.ч.992 и к.ч.967; к.ч.968;
обухвата к.ч.966 и наставља југозападним међама парцела
(Барице) к.ч.965; к.ч.964; к.ч.963; к.ч.962; к.ч.961; а потом
југоисточном међом парцеле к.ч.1230 до мјеста гдје се спајају
канал Глоговац и канал Дашница (Буковача– К.О. Пучиле).
Одатле граница прати канал Дашницу у правцу југозапада
све до канала МОК (Мајевички ободни канал).
Прелази овај канал и наставља југоисточним
међама к.ч.1510; к.ч.1511; к.ч.1512.
На западној страни граница плана, од југа креће од
парцеле к.ч.1512, прати њену југозападну међу ( граница са
К.О. Пухаре – Пучиле ), те југозападну међу парцеле к.ч.1501;
југоисточном и западном међом к.ч.1498/1 одакле на сјевер
иде границом К.О. и западним међама к.ч.1497/1; к.ч.1496/1;
к.ч.1491/1; к.ч.1483; к.ч.1484; к.ч.1481; и сјеврозападном
међом к.ч.1472 излази на Мајевички канал. Даље у правцу
сјевера прати Мајевички канал према магистралном путу
Тузла – МП18 – Београд. На 160,0 м југоисточно од пута
скреће према југоистоку пресјецајући паралелно са путем
парцеле к.ч.1471 и к.ч.1469; западном међом парцеле к.ч.1469
излази на магистрални пут ( МП18 ), обухвата циглану
“Дрина” са коповима, те поново излази на Мајевички
канал. Одавде граница прати Мајевички канал и то од
к.ч.1465 и фабрике “Дрина” циглана на југу до к.ч.1450/03
на сјеверу. Одавде граница наставља југозападном међом
к.ч.1444, сијече парцеле к.ч.1441 и к.ч.1438; затим прати
сјеверозападну међу к.ч.1437; к.ч.1433; к.ч.1429 (пратећи
истовремено Љељеначки канал) и излази на парцели
к.ч.1427 на магистрални пут Бијељина – Брчко. Прелази овај
пут и на сјевер иде до планиране трасе обилазног пута (К.О.
Љељенча).
Обухват урбанистичког плана града Бијељине
има укупну површину од 3110 Ха (трихиљадестотинудесет
хектара).
III
Плански параметри се утврђују на период до краја
2036. године.
IV
Смјернице за израду Урбанистичког плана града
Бијељине: План је неопходно израдити у свему према
одредбама Закона о уређењу порстора и грађењу („Службени
гласник РС“, број 40/13, 106/15 и 3/16), подзаконским актима
донесеним на основу овог закона, те другим прописима
релевантним за планирање и уређење простора (који се
односе на: саобраћај, снадбијавање енергијом, снадбијавање
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водом, телекомуникације, заштиту од природних непогода,
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, пољопривредног
и шумског земљишта, природних вриједности, културних
добара и сл.).
Носилац израде дужан је обезбиједити усаглашеност
Урбанистичког плана са одговарајућим планом вишег реда.

Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49 Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48 став 4
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Урбанистичког плана града Бијељине,
који се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

V
Рок за израду планског документа је 180 дана од дана
потписивања уговора са носиоцем израде Урбанистичког
плана града Бијељине.

VIII
Финансијска средства потребна за израду
Урбанистичког плана града Бијељине, обезбјеђују се из
буџета града Бијељина.

VI
Урбанистички план града Бијељине мора садржати
све елементе прописане чланом 33 Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као
и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број 69/13).

IX
Носилац израде Урбанистичког плана града
Бијељине, биће правно лице које има одговарајућу лиценцу
за израду ове врсте докумената просторног уређења. Избор
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним
набавкама.

VII
Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана града
Бијељине, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
Нацрт Урбанистичког плана града Бијељине, биће
стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти на
подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас
мора садржати све елементе прописане чланом 47 став 4
Закона о уређењу простора и грађењу.
Нацрт Урбанистичког плана, излаже се на јавни
увид у складу са одредбама члана 47 Закона о уређењу
простора и грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42, став (3) Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва
заинтересована лица
Носилац припреме објављује позив за јавну расправу, у
најмање једном дневном листу доступном на територији
цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања
расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на основу
прихваћених примедби и мишљења, пристиглих у току јавног
увида, значајно разликује од нацрта документа, носилац
припреме дужан је да организује поново јавни увид.

X
Носилац припреме Урбанистичког плана града
Бијељине, биће Одјељење за просторно уређење Градске
управе града Бијељина.
XI
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана града
Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број: 12/16).
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-20/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 6. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 38. став 2. тачка д) Статута
Града Бијељина (,,Службени гласник града Бијељина“, број:
8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на својој 5.
сједници одржаној дана 09. марта 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА „ЈАЊА“ У БИЈЕЉИНИ
I
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког
плана „Јања“ у Бијељини.
II
Површина Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини
је у постојећим границама обухвата и износи 486,95 ха
(четиристотинеосамдесетшест хектара и 95 ари).
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III
Плански параметри се утврђују на период до краја
2036. године.
IV
Смјернице за израду Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељини: План је неопходно израдити у свему према одредбама
Закона о уређењу порстора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), подзаконским
актима донесеним на основу овог закона, те другим прописима
релевантним за планирање и уређење простора (који се односе
на: саобраћај, снадбијавање енергијом, снадбијавање водом,
телекомуникације, заштиту од природних непогода, заштиту
природе, заштиту воде, ваздуха, пољопривредног и шумског
земљишта, природних вриједности, културних добара и сл.).
Носилац израде дужан је обезбиједити усаглашеност
Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини са одговарајућим
планом вишег реда.
V
Рок за израду планског документа је 180 дана од дана
потписивања уговора са носиоцем израде Урбанистичког
плана „Јања“ у Бијељини.
VI
Урбанистички плана „Јања“ у Бијељини мора садржати
све елементе прописане чланом 35 Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и Правилником о
начину израде, садржају и формирању докумената просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).
VII
Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељини, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
Нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, биће
стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана на
јавни увид, јавност и власници непокретнопсти на подручју за
које се доноси овај план, биће обавијештени путем огласа, који
се објављује у најмање два средства јавног информисања, осам
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка излагања
нацрта плана на јавни увид. Оглас мора садржати све елементе
прописане чланом 47 став 4 Закона о уређењу простора и
грађењу.
Нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини,
излаже се на јавни увид у складу са одредбама члана 47 Закона
о уређењу простора и грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени током
јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
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организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида.
Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица
Носилац припреме објављује позив за јавну расправу,
у најмање једном дневном листу доступном на територији
цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на основу
прихваћених примедби и мишљења, пристиглих у току јавног
увида, значајно разликује од нацрта документа, носилац
припреме дужан је да организује поново јавни увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са чланом
49 Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48 став 4
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини,
који се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.
VIII
Финансијска средства потребна за израду
Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини обезбјеђују се из
буџета града Бијељина.
IX
Носилац израде Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељини, биће правно лице које има одговарајућу лиценцу
за израду ове врсте докумената просторног уређења. Избор
носиоца израде врши се у складу са прописима о јавним
набавкама.
X
Носилац припреме Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељини је Одјељење за просторно уређење Градске управе
града Бијељина.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-21/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ) и члана 38. став 2. тачка е) Статута
Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина града Бијељина на сједници
одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНУСТРИЈСКА ЗОНА 2“ У БИЈЕЉИНИ
I
Овом Одлуком приступа се изради Измјене
регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини.
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II
Граница и површина обухвата Измјене регулационог
плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини дефинисана је
чланом 3 Одлуке о приступању изради регулационог плана
„Индустријска зона 2“ у Бијељини („Службени гласник
општине Бијељина“, број 10/06).
III
Плански параметри се утврђују на период до краја
2026. године.
IV
Смјернице за израду Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 2“ у Бијељини: План је неопходно
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу
порстора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), подзаконским актима
донесеним на основу овог закона, те другим прописима
релевантним за планирање и уређење простора (који се
односе на: саобраћај, снадбијавање енергијом, снадбијавање
водом, телекомуникације, заштиту од природних непогода,
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, пољопривредног
и шумског земљишта, природних вриједности, културних
добара и сл.).
Носилац
израде
дужан
је
обезбиједити
усаглашеност Измјене регулационог плана „Индустријска
зона 2“ у Бијељини са одговарајућим планом вишег реда.
V
Рок за израду планског документа је 180 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде Измјене
регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини.
VI
Измјена регулационог плана „Индустријска зона 2“
у Бијељини мора садржати све елементе прописане чланом
35 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), другим
законима, као и Правилником о начину израде, садржају и
формирању докумената просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске“, број 69/13).
VII
Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 2“ у Бијељини, као и мјесто, вријеме и
начин излагања нацрта на јaвни увид.
Нацрт Измјене регулационог плана „Индустријска
зона 2“ у Бијељини, биће стављен на јавни увид у трајању од
30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти на
подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас
мора садржати све елементе прописане чланом 47 став 4
Закона о уређењу простора и грађењу.
Нацрт Измјене регулационог плана „Индустријска
зона 2“ у Бијељини, излаже се на јавни увид у складу са
одредбама члана 47 Закона о уређењу простора и грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени

Број 5 - Страна 9

током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва
заинтересована лица
Носилац припреме објављује позив за јавну
расправу, у најмање једном дневном листу доступном
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан
одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедби и мишљења, пристиглих у
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни
увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49 Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48
став 4 Закона о уређењу простора и грађењу, носилац
припреме утврђује приједлог Измјене регулационог
плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини, који се доставља
Скупштини града Бијељина на усвајање.
VIII
Финансијска средства потребна за израду Измјене
регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини
обезбјеђују се из буџета града Бијељина.
IX
Носилац израде Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 2“ у Бијељини, биће правно лице које
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената
просторног уређења. Избор носиоца израде врши се у
складу са прописима о јавним набавкама.
X
Носилац припреме Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 2“ у Бијељини је Одјељење за просторно
уређење Градске управе града Бијељина.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-22/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. и 8. Закона
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о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 38. став 2. тачка е) Статута
града Бијељина (,,Службени гласник града Бијељина“,
број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина града Бијељина на 5.
сједници одржаној дана 09. марта 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНУСТРИЈСКА ЗОНА 4“ У БИЈЕЉИНИ
I
Овом Одлуком приступа се изради Измјене
регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини.
II
Граница и површина обухвата Измјене регулационог
плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини дефинисана је
чланом 2 Одлуке о приступању изради регулационог плана
„Индустријска зона 4“ у Бијељини („Службени гласник
општине Бијељина“, број 15/12).
III
Плански параметри се утврђују на период до краја
2026. године.
IV
Смјернице за израду Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 4“ у Бијељини: План је неопходно
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу
порстора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), подзаконским актима
донесеним на основу овог закона, те другим прописима
релевантним за планирање и уређење простора (који се
односе на: саобраћај, снадбијавање енергијом, снадбијавање
водом, телекомуникације, заштиту од природних непогода,
заштиту природе, заштиту воде, ваздуха, пољопривредног
и шумског земљишта, природних вриједности, културних
добара и сл.).
Носилац
израде
дужан
је
обезбиједити
усаглашеност Измјене регулационог плана „Индустријска
зона 4“ у Бијељини са одговарајућим планом вишег реда.
V
Рок за израду планског документа је 180 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде Измјене
регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини.
VI
Измјена регулационог плана „Индустријска зона 4“
у Бијељини мора садржати све елементе прописане чланом
35. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16),
другим законима, као и Правилником о начину израде,
садржају и формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).
VII
Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 4“ у Бијељини, као и мјесто, вријеме и
начин излагања нацрта на јaвни увид.
Нацрт Измјене регулационог плана „Индустријска
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зона 4“ у Бијељини, биће стављен на јавни увид у трајању од
30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана
на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти на
подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и 15
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас
мора садржати све елементе прописане чланом 47 став 4
Закона о уређењу простора и грађењу.
Нацрт Измјене регулационог плана „Индустријска
зона 4“ у Бијељини, излаже се на јавни увид у складу са
одредбама члана 47 Закона о уређењу простора и грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва
заинтересована лица
Носилац припреме објављује позив за јавну
расправу, у најмање једном дневном листу доступном
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан
одржавања расправе.
Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедби и мишљења, пристиглих у
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни
увид.
Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49 Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48
став 4 Закона о уређењу простора и грађењу, носилац
припреме утврђује приједлог Измјене регулационог
плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини, који се доставља
Скупштини града Бијељина на усвајање.
VIII
Финансијска средства потребна за израду Измјене
регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини
обезбјеђују се из буџета града Бијељина.
IX
Носилац израде Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 4“ у Бијељини, биће правно лице које
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената
просторног уређења. Избор носиоца израде врши се у
складу са прописима о јавним набавкама.
X
Носилац припреме Измјене регулационог плана
„Индустријска зона 4“ у Бијељини је Одјељење за просторно
уређење Градске управе града Бијељина.

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-23/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу
(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15
и 3/16), и члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и
30/16 ), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној
дана 09. марта 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОСЈЕЧНОЈ КОНАЧНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ
ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ МЕТРА
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног
простора из претходне године на подручју Града Бијељина
износи 700,00 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове Одлуке служи као основица за израчунавање накнаде
по основу природних и локацијских погодности градског
грађевинског земљишта и погодности већ изграђене
комуналне инфраструктуре, које могу настати приликом
коришћења тог земљишта (у даљем тексту: рента)
Члан 3.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове Одлуке, примјењиваће се на начин прописан Законом о
уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) и Одлуком о уређењу
простора и грађевинском земљишту.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени по м2
корисне стамбене површине на подручју Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 07/16).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-24/17
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,				
Славиша Марковић, с.р.
Датум: 09. март 2017. године
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На основу члана 22. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/11), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина Града Бијељина, на 5. сједници одржаној
дана 09. марта 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ
Члан 1.
Овом oдлуком утврђује се обавеза плаћања
комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње, прописују основе и
мјерила на основу којих се одређује висина комуналне
накнаде и коришћење средстава остварених по основу
комуналне накнаде на подручју Града Бијељина.
Члан 2.
(1) Обвезници плаћања комуналне накнаде
су власници, носиоци права располагања или права
коришћења (привременог или трајног) на стамбеном,
пословном или другом постору, корисници изграђених
објеката, са одобрењем или без одобрења за грађење, који су
грађевински завршени, закупци као привремени корисници
простора, односно физичка и правна лица која су корисници
објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.
(2) Под другим простором, у смислу ове oдлуке,
сматра се гаражни простор, помоћни простор, објекти
друштвеног стандарда, као и дворишни, господарски и
слични објекти.
Члан 3.
(1) Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје са
даном изградње, стицања у власништво или стицања права
коришћења простора из члана 2. ове oдлуке, а престаје са
даном престанка коришћења, односно постојања објекта
на основу коначног рјешења о рушењу, односно рушењем
објекта.
(2) Обвезник комуналне накнаде је дужан да, у року
од 15 дана од дана изградње, стицања у власништво или
стицања права коришћења простора, из члана 2. ове oдлуке,
поднесе пријаву надлежном органу за комуналне послове
Града, за утврђивање висине наканде.
Члан 4.
(1) Основ за обрачун комуналне накнаде је јединица
изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и
други простор.
(2) Мјерила за плаћање комуналне накнаде су:
1) степен опремљености насеља комуналним
објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње,
2) планирани обим и квалитет услуга и одржавање
комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње.
Члан 5.
Висина комуналне накнаде утврђује се према
јединици изграђене корисне површине стамбеног, пословног
и другог простора, у зависности од грађевинске зоне у
којој се објекат налази и степена опремљености насеља
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комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне
потрошње и за један мјесец износи:
За стамбене објекте:
I зона 0,048 КМ/м2
II зона 0,042 КМ/м2
III зона 0,030 КМ/м2
IV зона 0,024 КМ/м2
V зона 0,017 КМ/м2
VI зона 0,011 КМ/м2
За пословне објекте:
I зона 0,19 КМ/м2
II зона 0,166 КМ/м2
III зона 0,142 КМ/м2
IV зона 0,095 КМ/м2
V зона 0,071 КМ/м2
VI зона 0,035 КМ/м2.
Члан 6.
(1) Комунална накнада за производне објекте и
објекте од општег друштвеног значаја плаћа се у висини од
30 % од накнаде у одређеној зони предвиђеној за пословне
објекте.
(2) У објекте од општег друштвеног значаја спадају:
1) објекти студентских, ђачких и дјечијих домова,
2) објекти за смјетај старих, изнемоглих и
незбринутих лица,
3) објекти социјалне и дјечије заштите који се
користе у хуманитарне сврхе,
4) објекти државних и ентитетских органа и органа
локалне самоуправе,
5) објекти Министарства одбране, односно
оружаних снага,
6) објекти за обављање погребних дјелатности,
7) објекти здравства (домови здравља,болнице и
амбуланте),
8) објекти основног, средњег и високог образовања,
9) објекти науке, културе и умјетности,
10) објекти физичке културе и спорта,
11) објекти противпожарне заштите,
12) објекти ветеринарских дјелатности (амбуланте).
(3) Комунална накнада за помоћни простор у
привреди плаћа се у висини од 30% од накнаде у одређеној
зони предвиђеној за плаћање за пословне објекте.
(4) Комунална накнада за други простор под којим
се подразумијевају помоћни објекти, гараже и слично, плаћа
се у висини од 50% од накнаде у одређеној зони предвиђеној
за плаћање накнаде за стамбене објекте.
Члан 7.
(1) Средства комуналне накнаде прикупљају се и
обједињују на посебном рачуну.
(2) Средства комуналне накнаде могу се користити
искључиво за финансирање заједничке комуналне
потрошње према Програму одржавања и модернизације
комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње.
Члан 8.
(1) Програм одржавања и модернизације
комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње доноси Скупштина Града Бијељина.
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(2) Програм садржи обим и квалитет одржавања,
обнављања и модернизације комуналних објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње и комуналних услуга,
висину потребних средстава као и распоред средстава за
поједине намјене.
Члан 9.
(1) Висину комуналне накнаде утврђује рјешењем
орган градске управе надлежан за комуналне послове.
(2) Против рјешења из претходног става овог члана
допуштена је жалба Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију и подноси се у року од 15 дана
од дана пријема рјешења путем Одјељења за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине Града
Бијељина.
Члан 10.
(1) Начин плаћања комуналне накнаде одређује се
према следећем критеријуму:
1) за укупни мјесечни износ по рјешењу од 10,00
КМ и више плаћање се врши до краја мјесеца за текући
мјесец,
2) за укупни мјесечни износ по рјешењу мањи од
10,00 КМ плаћање се врши до краја календарске године.
(2) Ако је укупни мјесечни износ по рјешењу мањи
од 0,45 КМ, рјешења се неће достављати обвезницима.
(3) У случају закашњења у плаћању, вршиће
се обрачун камате у складу са законом, а Град ће своја
потраживања остваривати у поступку принудне наплате и
на друге прописане начине.
Члан 11.
Обвезници комуналне накнаде, у складу са
одредбама ове одлуке, дужни су надлежном органу градске
управе пријавити све чињенице и промјене од којих зависи
утврђивање висине наканде, у року од 15 дана од дана
њиховог настанка.
Члан 12.
(1) Корисна површина објеката утврђује се на
основу података из јавних евиденција о непокретностима,
као и увиђајем на лицу мјеста.
(2) У случају када није извршен упис објеката,
односно његове стварне корисне површине у јавној
евиденцији по етажама, корисном површином објекта
сматра се бруто површина хоризонталних габарита
помножена са бројем надземних и подземних етажа
умањена за 20 %.
Члан 13.
Границе грађевинских зона из члана 5. ове oдлуке
идентичне су границама зона утврђеним одредбама Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту (,,Службени
гласник општине Бијељина“, бр. 11/14, 19/14, 21/14 и 3/16).
Члан 14.
Обавези плаћања комуналне накнаде не подлијежу:
1) објекти који служе физичким или правним
лицима а нису сачињени од чврстог материјала
(надстрешнице, сјенаре, шупе, и слично),
2) објекти који служе за обављање вјерских обреда
и остала имовина вјерских заједница,
3) дјечији вртићи,
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4) лица која примају сталну социјалну помоћ и
корисници јавне кухиње.
Члан 15.
Провођење ове одлуке обезбјеђује и надзор над
примјеном исте врши орган градске управе надлежан за
комуналне послове.
Члан 16.
Сва рјешења која су раније издата обвезницима
плаћања комуналне наканде у складу са Одлуком о
комуналној накнади („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 10/11, 24/11 и 9/12), а која нису у супротности
са овом новом одлуком, остају на снази.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о комуналној накнади општине Бијељина
(,,Службени гласник општине Бијељина“, бр. 10/11, 24/11 и
9/12).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-25/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске„ број: 97/16), члана 2., 7. и 9. став б) и в) Закона
о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске„ број: 4/12) и члана 38. став 2. тачка з) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци комуналним таксама - Пречишћен текст
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’ број: 8/15, 7/16, 12/16
и 30/16 ), члан 3. мијења се и гласи:
‘’Поред ослобађања од плаћања комуналних такси
утврђеним Законом о комуналним таксама, ослобађају се
плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена у
првој години од свог оснивања, самостални предузетници
уколико први пут покрећу привредну или услужну
дјелатност.
Од плаћања комуналне таксе за истицање пословног
имена, ослобађају се предузетници у својству самосталног
занимања који су стекли статус старих заната.
Захтјев за ослобађање комуналне таксе за истицање
пословног имена подноси се надлежном Одјељењу за
привреду Градске управе Града Бијељина, прије истека рока
за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
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Надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању
од плаћања таксе и доставља га Пореској управи Републике
Српске, Подручна јединица Бијељина.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-26/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. став 1. и 2.
и члана 348. став 6. Закона о стварним правима (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16 ), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној
дана 09. марта 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У К.О. ЈАЊА 1 И К.О: ЈАЊА 2 СА ГРАДА
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
Преноси се без накнаде право својине са Града
Бијељина као правног сљедника општине Бијељина , на
Републику Српску, на непокретностима означеним као:
- к.п. број 2120 у нарави пашњак 1. класе, у површини
од 6593 м2, уписана у посједовни лист број 1708, к.о. Јања
1, у којем је као посједник уписана општина Бијељина са
дијелом 1/1. Рјешењем Комисије за комасацију Скупштине
општине Бијељина број 01/2-479-1852 од 10.06.1987. године
парцела број 2120 у нарави њива 7 класе у површини од
6593 м2 додјељена је општини Бијељина,
- к.п. број 1082/2 зв. Обала-Јања у нарави пашњак
2 класе у површини од 62 м2, уписана у посједовни лист
број 4092, к.о. Јања 1, у којем је као посједник уписана
општина Бијељина са дијелом 1/1. Катастарска парцела
одговара грунтовној парцели број 1082/2 зв. Обала-Јања
у нарави пашњак 2 класе у површини од 62 м2, уписана
у зк. ул. број 5304, к.о. Јања 1 у ком је општина Бијељина
уписана са својином са дијелом 1/1,
- к.п. број 1771/4 зв. Чикма Јахића у нарави
двориште у површини од 128 м2, уписана у посједовни
лист број 511, к.о. Јања 1, у којем је као посједник уписана
Мјесна заједница Јања са дијелом 1/1. Катастарска парцела
одговара дијелу грунтовне парцеле број 12/19 уписане у
зк. ул. број 723, к.о. Јања у ком је у Б-власничком листу
уписана друштвена својина са дијелом 1/1 са правом
кориштења у корист Мјесне заједнице Јања .
Члан 2.
Право својине на непокретностима из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху провођења
поступка експропријације уређења доњег тока ријеке Јање
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од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дужини cca 8 км,
укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода новог
насеља у Јањи, Бијељина,
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-14/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1.
и 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник
Републике Српске”,број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15
и 18/16 ), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 ) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина “,број: 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној
дана,09. марта 2017. године, доноси
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
–K.П БРОЈ 4247, К.О. БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 4247 зв. „Грмић“ у нарави њива 1 класе
површине 3526 м2, уписана у зк. уложак број 4286, к.о.
Бијељина 2 на којој је Сајтовић ( Сејдо)Сеад уписан са
својином са дијелом 1/1 а што одговара к.п. број 4247
зв. „Грмић“ у нарави њива 1 класе површине 3526 м2
уписана у Лист непокретности број 4571, к.о. Бијељина 2
на којој је као корисник уписан Сајтовић ( Сејдо)Сеад .
Непокретност из става 1. овог члана купује се
ради проширења спортског комплекса у оквиру стадиона
ФК „ Радник“ Бијељина
Члан 2.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» д.о.о.Бијељина број И-54/2017 од 02.02.2017 године
предметна парцела је у обухвату спроведбеног документа
просторног уређења РП „Галац“ („Службени гласник
општине Бијељина“, бр. 29/08) према којем је на истој
планирана
изградња
стамбено-пословних
објеката
и иста се налази у другој стамбено- пословној зони
Града Бијељина на локацији непосредно уз стадион
ФК „Радник“ Бијељина.Локација није инфраструктурно
опремљена да би се на истој могли градити планирани
објекти.Према важећој Одлуци о висини вриједности
по зонама на територији Града Бијељина вриједност
грађевинског земљишта у другој стамбено-пословној
зони износи 81,0 КМ/м2.Цијена коју је понудио власник
Граду Бијељина од 15,000 КМ/м2 је тржишно прихватљива
и она за површину од 3.526 м2 износи 52.890,00 КМ, што

15. март 2017.

представља и купопродајну цијену предметног земљишта.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке , у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Града
Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-27/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 09. март 2017.годину

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”,број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “, број 8/13, 27/13 и 30/16),
Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана,
09.марта 2017. године, доноси
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
–K.П БРОЈ 179/12, К.О. БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 179/12 зв. „Шимуново поље“ у нарави
њива 3 класе површине 275 м2, уписана у зк. уложак
број 5414, к.о. Бијељина 1 на којој је Јовановић (Алексе)
Слободан уписан са својином са дијелом 1/1 а што одговара
к.п. број 179/12 зв. „Шимуново поље“ у нарави њива 3
класе површине 275 м2, уписана у Лист непокретности
број 5535, к.о. Бијељина 1 на којој је као корисник уписан
Јовановић (Алексе) Слободан са дијелом 1/1.
Непокретност из става 1. овог члана купује се
ради изградње стазе-тротоара према насељу Ковиљуше у
дијелу улице Душана Радовића .

15. март 2017.
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Члан 2.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» д.о.о.Бијељина број И-538/2016 од 15.11.2016 године
предметна парцела је у обухвату спроведбеног документа
просторног уређења измјене дијела РП „Ковиљуше“
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр: 5/02) и иста
се налази у четвртој стамбено- пословној зони Града
Бијељина и улази у планирану саобраћајницу предвиђену
регулационим планом. Према важећој Одлуци о висини
вриједности по зонама на територији Града Бијељина
вриједност грађевинског земљишта у четвртој стамбенопословној зони износи 28,35 КМ/м2, што за укупну
површину од 275 м2 износи 7.796,00 КМ

- к.п. број 966/4 зв. „Рупаче“ у нарави њива 4
класе површине 121 м2, што укупно износи 126 м2, обје
уписане у зк. уложак број 19194, к.о. Бијељина 1 на којима
је Влачић (Војина) Милија уписан са својином са дијелом
1/1, а што одговара

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште
замјеника у Бијељини.

Непокретности из става 1. овог члана купују се
ради изградње стазе-тротоара према насељу Ковиљуше у
дијелу улице Душана Радовића .

Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке , у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Града
Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-28/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “, број: 8/13, 27/13 и 30/16 ),
Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана,
09. марта 2017. године, доноси
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
–K.П БРОЈ 965/6 И 966/4,СВЕ , К.О БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 965/6 зв. „Рупаче“ у нарави пашњак 2
класе површине 5 м2 и

- к.п. број 965/6 зв. „Рупаче“ у нарави пашњак 2
класе површине 5 м2 и
- к.п. број 966/4 зв. „Рупаче“ у нарави њива 4
класе површине 121 м2, што укупно износи 126 м2, обје
уписане у Лист непокретности број 9621, к.о. Бијељина 1
на којим је као корисник уписан Влачић (Војина) Милија
са дијелом 1/1

Члан 2.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» д.о.о.Бијељина број И-538/2016 од 15.11.2016 године
предметне парцеле су у обухвату спроведбеног документа
просторног уређења измјене дијела РП „Ковиљуше“
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр. 5/02) и исте
се налазе у четвртој стамбено- пословној зони Града
Бијељина и улазе у дио постојеће улице .Према важећој
Одлуци о висини вриједности по зонама на територији
Града Бијељина вриједност грађевинског земљишта у
четвртој стамбено-пословној зони износи 28,35 КМ/м2,
што за укупну површину од 126 м2 износи 3.572,10 КМ.
На к.п. 966/4 налази се изграђен парапет ширине око
20 цм, висине у односу на терен око 30 цм и темељне
дубине од око 80 цм са припадајућом арматуром чија је
вриједност 45,00 КМ/ по метру 1, што за дужину од 57,17
метара износи 2.572,65 КМ. Укупна накнада за наведене
парцеле и изграђени парапет износи 6.144,75 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке , у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Града
Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-29/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.
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На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”,број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16 ),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РепубликеСрпске”, број: 97/16 ) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “, број 8/13, 27/13 и 30/16),
Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана,
09. марта 2017. године, доноси
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
–K.П БРОЈ 179/13, К.О. БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 179/13 зв. „Шимуново поље“ у нарави
њива 3 класе површине 125 м2, уписана у зк. уложак број
5416, к.о. Бијељина 1 на којој је Максимовић (Теше) Душко
уписан са сусвојином са дијелом 827/6038, а што одговара
к.п. број 179/13 зв. „Шимуново поље“ у нарави њива 5
класе површине 125 м2, уписана у Лист непокретности
број 9104, к.о. Бијељина 1 на којој је као корисник уписан
Максимовић ( Теше)Душко са дијелом 1/1
Непокретност из става 1. овог члана купује се
ради изградње стазе-тротоара према насељу Ковиљуше у
дијелу улице Душана Радовића .
Члан 2.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» д.о.о.Бијељина број И-538/2016 од 15.11.2016 године
предметна парцела је у обухвату спроведбеног документа
просторног уређења измјене дијела РП „Ковиљуше“
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр. 5/02) и иста
се налази у четвртој стамбено- пословној зони Града
Бијељина и улази у планирану саобраћајницу предвиђену
регулационим планом.Према важећој Одлуци о висини
вриједности по зонама на територији Града Бијељина
вриједност грађевинског земљишта у четвртој стамбенопословној зони износи 28,35 КМ/м2, што за укупну
површину од 125 м2 износи 3.544,00 КМ
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке , у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Града
Бијељина са дијелом 1/1.

15. март 2017.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-30/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („ Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16 ), а у вези са чланом
4. став 2. Закона о промету непокретности („Службени
лист СРБиХ“, број: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91 и „Службени
гласник Републике Српске“, број: 29/94 ), члана 39. став
2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), и члана 38. став
2. тачка ј) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16 ), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта
2017. године, доноси
О Д Л У К У
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ да je изгубило статус непокретности
у општој употреби земљиште означено као :
- к.ч. број 1959 зв. Буџак у нарави некатегорисани
пут површине 736 м2 уписана у земљишнокњижни извадак
број 147, к.о. Дворови у ком је уписано добро у општој
употреби са правом управљања општине Бијељина .
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке укњижиће
се у јавној евиденцији непокретности Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове Републике
Српске-Подручна јединица Бијељина као својина Града
Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Града Бијељина ».
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-022-31/17
Бијељина,
Датум: 09. марта 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 ), и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5.
сједници одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н о с и

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА У УЛИЦИ МЕШЕ
СЕЛИМОВИЋА 22А У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се Агенцији за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина на коришћење
без накнаде двије пословне просторије у Бијељини у улици
Меше Селимовића број: 22а, које се налазе у пословном
простору у ванпривреди у приземљу зграде означене
као к.п. 3506/1 Е23 укупне површине 349 м² уписаног у
з.к. уложак 13662 к.о. Бијељина 2 у ком је Град Бијељина
уписан са правом својине са дијелом 1/1 што одговара
к.п. 3506/1 к.о. Бијељина 2. У нарави стамбено-пословна
зграда укупне површине 429 м² у ком је у подулошку 3 на
пословном простору у ванпривреди површине 349 м² у
приземљу зграде као корисник уписан Град Бијељина са
дијелим 1/1. Поред наведених пословних просторија исти ће
користити и заједничке дијелове који припадају пословним
просторијама. Двије пословне површине које се дају на
коришћење су укупне површине 35,13 м².
Члан 2.
Додјела на коришћење пословног простора из члана
1. ове Одлуке врши се без накнаде која износи 750,65 КМ без
ПДВ-а.
Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведени
пословни простор износи 127,60 КМ мјесечно, словима:
(стотинудвадесетседам КМ и 60/100 КМ).
Порез на додату вриједност у износу наведеном
у ставу 2 овог члана плаћаће Агенција за развој малих и
средњих предузећа Града Бијељина.
Члан 3.
Пословни простор из члана 1. ове Одлуке Агенција
за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
користит ће за обаљање регистроване дјелатности.
Право коришћења предметног пословног простора
неће се евидентирати у катастарској и земљишнокњижној
евиденцији.
Члан 4.
На основу ове Одлуке са Агенцијом за развој малих
и средњих предузећа Града Бијељина закључиће се Уговор
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у вези са коришћењем пословног простора из члана 1. ове
Одлуке.
Овлашћује се градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-32/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 73. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. став (2)
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта - пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске“, број: 34/14), члана 28. став 3.
Правилника о општим правилима урбанистичке регулације
и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, број:
115/13), те члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и
30/16 ), Скупштина Града Бијељина, на 5. сједници одржаној
дана 09. март 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 1м2
корисне површине објекта у складу са стамбено-пословним
зонама градског грађевинског земљишта, према важећим
регулационим плановима као спроведбеним документима
просторног уређења Града Бијељина.
Члан 2.
(1) Укупни трошкови опремања градског
грађевинског земљишта израчунати према одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“,број: 40/13, 106/15 и 3/16), Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, број: 34/14) за земљиште у обухвату
спроведбених докумената просторног уређења града
Бијељина износе 57,30 КМ/м2.
(2) Просјечни трошкови припремања градског
грађевинског земљишта обрачунати према одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“,број: 40/13, 106/15 и 3/16), Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, број: 34/14) подацима Пореске управе
Републике Српске за град Бијељина о просјечним тржишним
цијенама земљишта разврстаним по стамбено-пословним
зонама града Бијељина и износе 27,40 КМ/м2.
Члан 3.
(1) Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у износима
обрачунатим на име опремања и припремања земљишта
исказаним у претходном члану ове Одлуке и одређује се
у зависности од намјене објекта који се на том земљишту
гради, множењем коефицијентима како је описано у табели
и то:
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(2) Висина накнаде за трошкове уређења градског се утврђује као позитивна разлика између накнаде за
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грађевинског земљишта из претходног члана примјењиваће
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грађевинског земљишта за подручја за која нема важећих објеката прописаних чланом 160a. Закона о уређењу
спроведбених докумената просторног уређења обрачунава простора и грађењу.
се на основу просјечно остварених трошкова уређења
градског грађевинског земљишта из члана 2. ове Одлуке,
Члан 8.
водећи рачуна о стамбено-пословној зони градског
(1) Накнада за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта у којој се објекат за који се накнада грађевинског земљишта за грађевинску парцелу на којој се
израчунава гради, као и о намјени објекта.
гради вишепородични стамбени или стамбено-пословни
објекат увећава се ради изградње паркиралишта и гаража
Члан 6.
у оквиру регулационих линија јавних површина на
(1) Ако се мијења намјена постојећег објекта или основу члана 28. став 3 Правилника о општим правилима
појединог дијела објекта у намјену за који је прописана већа урбанистичке регулације и парцелације, за износ као
накнада за уређење грађевинског земљишта, износ накнаде утврђену разлику између потребног броја паркинг мјеста
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и броја паркинг мјеста која су одређена ревидованом
техничком документацијом за предметни објекат, према
стамбено-пословним зонама Града Бијељина, и то:
а) екстра зона и прва зона ..................10.000,00 КМ по
недостајућем паркинг мјесту
в) друга зона ......................................... 7.000,00 КМ по
недостајућем паркинг мјесту
г) трећа зона и четврта зона ................. 5.000,00 КМ
по недостајућем паркинг мјесту
(2) Средства прикупљена у складу са одредбама
овог члана могу се користити само за одражавање и
изградњу паркиралишта и гаража у оквиру регулационих
линија јавних површина у стамбено-пословним зонама из
претходног става.
(3) Уколико се и у поступку техничког прегледа
утврди да је изведен мањи број паркинг мјеста у односу на
број потребних паркинг мјеста за објекат који је предмет
техничког прегледа, инвеститору ће бити обрачуната и
наплаћена накнада у складу са одредбама овог члана.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-33/17
Бијељина,		
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15 и 18/16 ), члана 6. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана
12. став (2). Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/14,
19/14, 21/14 и 2/16), а у вези са чланом 4. и 10. Одлуке о начину
и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта
у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана
„Индустријска зона 2“ („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 7/16) и члана 38. став (2). тачка ј). Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5.сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у својини Града Бијељина у обухвату
регулационог плана „Индустријска зона 2“
члан 1.
На начин и под условима регулисаним овом Одлуком
спровешће се јавна продаја-лицитација грађевинског
земљишта у својини Града Бијељина, означеног као:

Број 5 - Страна 19

подзона 1
кч.бр. 721/120 звн.“Ковиљуше“ њива 2/3.класе
површине 1.744м2,
кч.бр. 721/81
звн.“Ковиљуше“ њива 2.класе
површине 1.805м2 као јединствена грађевинска парцела,
површине 3.549м2
подзона 3
кч.бр. 721/65 звн. “Ковиљуше“ њива 3.класе
површине 5.673м2,
кч.бр. 721/60 звн. „Ковиљуше“ њива 3./4. класе
површине 46.053 м2,
кч.бр. 721/121 звн. „Ковиљуше“ њива 3./4. класе
површине 32.970 м2, у укупној површини од 79.023 м2,
као јединствена грађевинска парцела, уписаног у Лист
непокретности-извод број: 2803 к.о. Бијељина Село и у
зк.ул.бр. 2507 к.о. Бијељина Село као посјед и својина Града
Бијељина у дијелу 1/1
подзона 3
кч.бр. 1373/2 у нарави некатегорисани пут
површине 1.672м2, уписаног у Лист непокретности-извод
број: 2805/17 к.о. Бијељина Село као посјед Града Бијељина
у дијелу 1/1. Предметна парцела је комасациона и није
евидентирана у земљишној књизи.
Катастарска парцела број 1373/2 заједно са кч.бр.
721/1 и кч.бр. 720/1, све к.о. Бијељина Село, чине јединствену
грађевинску парцелу
У складу са регулационим планом „Индустријска
зона 2“ („Службени гласник општине Бијељина“, број:
23/07), земљиште је намјењено за изградњу објеката
пословно-производне зоне са акцентом на индустрију
и малу привреду (мањи и средњи производни погони и
индустријски погони).
Земљиште је комунално неопремљено, а опремање
земљишта јавном комуналном инфраструктуром пратиће
изградњу објеката на продатим грађевинским парцелама.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинских парцела
одређена је према подзонама Плана и то:
- подзона 1 грађевинске парцеле које се наслањају
на улицу Стефана Дечанског и излазе на прву паралелну
саобраћајницу по регулационом плану ............... 30,00 КМ/м2
- подзона 2 грађевинске парцеле које излазе на
саобраћајницу од ул. С.Дечанског до излаза на Обилазницу
........................................................................................15,00 КМ/м2
- подзона 3 остало грађевинске парцеле ......................
....................................................................................... 10,00 КМ/м2
члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници
су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене
грађевинских парцела и то за:
кч.бр. 721/120 и кч.бр. 721/81 ................ 10.647,00 КМ
кч.бр. 721/65 ................................................ 5.673,00 КМ
кч.бр. 721/60 и 721/121 ............................ 79.023,00 КМ
кч.бр. 1373/2 ............................................... 1. 672,00 КМ
члан 4.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
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Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити
једнократно, с тим да се купопродана цијена умањује за 10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити
записник о примопредаји земљишта у посјед.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче
услове за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.
Члан 5.
Поступак Лицитације градског грађевинског
земљишта спровошће градска Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају непокретности у својини Града Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр.13/12) у складу са
законском и подзаконском регулативом из ове области, а Оглас
за продају земљишта објавиће се у „Семберским новинама“,
дневним новинама „БЛИЦ“, на Огласној плочи Градске управе
Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
Члан 6.
Купац је у обавези да у року од једне године од дана
закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе,
затражи издавање рјешења о одобрењу градње планираног
објекта, а у року од двије године од дана закључења
купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.
Уколико купац у крајњем року од двије године не
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји
грађевинске парцеле се раскида и то:
- уколико је уговорено плаћање на 60 мјесечних рата,
40% уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле Град
задржава и депосједира купца,
- уколико је уговорено једнократно плаћање Град
враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске
парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу
нотарске исправе и већ уписаног терета
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду
за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним
евиденцијама непокретности сносиће купац.
Члан 8.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-34/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

15. март 2017.

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06,
37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15и 79/15), члана 39.
став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 38. став
2. тачка б) Статута града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 8/2013, 27/13 и 30/16 ), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. март 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ПОТРЕБНОГ ЗА СЕРВИСНУ
САОБРАЋАЈНИЦУ СА ОБЈЕ СТРАНЕ РИЈЕКЕ ЈАЊЕ
У 4 ФАЗИ( У ДУЖИНИ ОД ОКО 3.900 МЕТАРА)У
СКЛОПУ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ДОЊЕГ ТОКА РИЈЕКЕ
ЈАЊЕ ОД УШЋА У РИЈЕКУ ДРИНУ ПА УЗВОДНО
НА ДУЖИНИ ОД ЦЦА 8,0 КМ УКЉУЧУЈУЋИ
ЗАШТИТУ ОД БРДСКИХ И УНУТРАШЊИХ
ВОДА НОВОГ НАСЕЉА У ЈАЊИ
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
сервисне саобраћајнице са обје стране ријеке Јање у 4
фази (у дужини од око 3.900 метара) у склопу пројекта
уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку Дрину
па узводно на дужини од цца 8,0 км укључујући заштиту
од брдских и унутрашњих вода новог насеља у Јањи .
Корисник експропријације је Република Српска
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник Града
Бијељина и Правобранилаштво
Републике српске –Сједиште замјеника у Бијељини , које ће,
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са
Законом , провести потребне радње у циљу обазбјеђивања
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег
интереса и провођења поступка експропријације пред
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-35/17
Б и ј е љ и н а,		
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 12. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 43. став 1. и 3. Закона о здравственој заштити,
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 106/09 и 44/15),
члана 10. Закона о апотекарској дјелатности (‘’Службени
гласник Републике Српске“, број: 119/08 и 1/12), члана 38.
став 2. тачка џ) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина
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Града Бијељина’’, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града
Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, донијела је

на рецепт и без рецепта. Промет лијекова на мало обухвата
и израду и издавање галенских и магистралних лијекова
испитаног квалитета.

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
АПОТЕКА ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА

Снабдијевање медицинским средствима је промет
медицинских средстава на мало, а обухвата набавку,
складиштење и издавање медицинских средстава која
су уписана у регистар медицинских средстава надлежне
институције.

I ОСНИВАЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о
оснивању Јавне здравствене установе Апотека ‘’Семберија’’
Бијељина са одредбама позитивних прописа.
Ради обављања дјелатности у области здравствене
заштите грађана утврђених Законом о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 106/09 и 44/15)
и Законом о апотекарској дјелатности (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 119/08 и 1/12)оснива се Апотека
„Семберија” Бијељина, као јавна здравствена установа.
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив установе је: Јавна здравствена установа
Апотека „Семберија” Бијељина (у даљем тексту ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина.
Сједиште ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина је у
Бијељини, улица Кнегиње Милице број 12.
III ПРАВНИ СТАТУС
Члан 3.
ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина има својство
правног лица, које стиче уписом у судски регистар
надлежног суда у Бијељини.
IV ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 4.
Апотекарска дјелатност обавља се у складу са
Законом о апотекарској дјелатности (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 119/08 и 1/12) и прописима који
уређују здравствену заштиту становништва на свим
нивоима здравствене заштите.
Дјелатност Апотеке је:
47.73 - Апотеке,
47.74 - Трговина на мало медицинском робом
и ортопедским помагалима у специјализованим
продавницама,
47.75 - Трговина на мало козметичким и тоалетним
препаратима у специјализованим продавницама.
Члан 5.
Апотекарска дјелатност осигурава снабдијевање
лијековима и медицинским средствима становништва,
здравствених установа и других правних лица.
Снабдијевање лијековима је промет лијекова на
мало, а обухвата набавку, складиштење и издавање лијекова

Члан 6.
Апотекарска дјелатност, осим, снабдијевања
лијековима и медицинским средствима подразумијева и:
а) снабдијевање дјечијом храном и опремом и
дијететским производима,
б) снабдијевање козметичким и другим средствима
за заштиту здравља,
в) снабдијевање производима биљног поријекла
који нису предмет закона који регулише област лијекова и
медицинских средстава,
г) савјетовање у вези са прописивањем, односно
правилном примјеноми чувањем лијекова, медицинских
средстава и осталих препарата којима се врши промет на
мало у апотекама и
д) услуге које служе у сврху промоције здравља и
превенције болести, здравственог васпитања и савјетовања
ради очувања и унапређивања здравља грађана.
Апотекарска дјелатност се обавља у складу са
смјерницама добре апотекарске праксе чија је примјена
обавезна за све магистре фармације.
V ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И СРЕДСТВА
Члан 7.
ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина има
организационе јединице које послују у саставу ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина и то:
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Дрина’’, Улица Српске војске број 53, Бијељина,
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Мајевица’’, Улица Кнегиње Милице број 12, Бијељина,
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Мајевица 2’’, Улица Српске војске број 46, Бијељина,
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Дворови’’, Улица Карађорђева број 94, Дворови, Бијељина
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Јања’’, Улица Карађорђева бб, Јања, Бијељина
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотекарска
станица ‘’Суво Поље’’, Улица Суво Поље бб, Бијељина,
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Вршани’’, Улица Вршани, Бијељина,
- ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина – Апотека
‘’Мајевица-1’’, Улица Ћирила и Методија бб, Угљевик.
Члан 8.
ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина може остварити
финансијска средства од:
1) Фонда Здравственог осигурања Републике
Српске,
2) буџета града Бијељина,
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3) корисника здравствене заштите,
4) других извора.
VI
БИЈЕЉИНА

ОРГАНИ ЈЗУ АПОТЕКА ‘’СЕМБЕРИЈА’’

Члан 9.
Органи ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина су
директор и управни одбор.
Управни одбор и директора установе из става 1.
овог члана именује и разрјешава оснивач јавне здравствене
установе, у складу са законом и статутом.
За члана управног одбора и директора из става
2. овог члана не може бити именовано лице осуђивано
за кривично дјело који га чине неподобним за обављање
дужности у наведеној установи.
Изузетно од става 2. овог члана, именовање и
разрјешење директора јавне здравствене установе, чији
је оснивач локална самоуправа, врши се уз сагласност
министра, a на приједлог комисије за избор и именовање
директора здравствене установе.
ДИРЕКТОР
БИЈЕЉИНА

ЈЗУ

АПОТЕКА

‘’СЕМБЕРИЈА’’

Члан 10.
Директор руководи радом ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’
Бијељина са свим овлаштењима по закону.
Члан 11.
Директора ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина на
основу претходно проведеног поступка јавне конкуренције
и приједлога Комисије за избор и именовање, уз сагласност
министра, именује Скупштина Града.
Мандат директора траје четири године и по
истеку мандата може бити поново именован у складу са
процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком.
Директор може бити разријешен дужности и прије
истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком.
Директор и запослени у ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’
Бијељина не могу бити чланови Управног одбора.’’
Члан 12.
Надлежности директора су:
- организује и руководи процесом рада у Апотеци,
- заступа, представља и потписује Апотеку,
- организује стручни надзор над радом здравствених
радника,
- предлаже пословну политику Апотеке,
- предлаже програм рада Апотеке,
- предлаже организацију Апотеке,
- извршава одлуке Управног одбора,
- наредбодавац је за извршење финансијског плана
Апотеке,
- одлучује о коришћењу средстава у складу са
законом и општим актима Апотеке,
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- именује и разрјешава раднике са посебним
овлашћењима и одговорностима, са којима закључује
Уговор о раду,
- одлучује о заснивању и престанку радног односа
и о распоређивању радника са којима закључује Уговор о
раду,
- одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима радника на раду и у вези са радом у складу
са Законом, Колективним уговором, и општим актима
Апотеке,
- одлучује о службеним путовањима,
- одлучује о платама радника, у складу са Законом и
Колективним уговором,
- закључује Уговор са Фондом здравственог
осигурања,
- доноси Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста,
- обавља и друге послове из оквира своје
надлежности, а у складу са Законом, важећим прописима и
стандардима.
Члан 13.
Кандидат за именовање директора ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина поред услова прописаних Законом,
мора испуњавати и посебне критеријуме и услове, и то:
- висока стручна спрема (VII степен), магистар
фармације,
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави апотека,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.
Члан 14.
Директора ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина
разрјешава Скупштина Града у следећим случајевима:
- истек мандата,
- неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада ЈЗУ
Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина од стране Скупштине Града,
- пословање ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина са
финансијским губитком.
УПРАВНИ ОДБОР ЈЗУ АПОТЕКА ‘’СЕМБЕРИЈА’’
БИЈЕЉИНА
Члан 15.
Управни одбор ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина
има три члана, које на основу претходно проведеног
поступка јавне конкуренције и приједлога градоначелника
именује Скупштина Града.
Мандат чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина траје четири године, с тим да могу
бити разрјешени дужности и прије истека мандата у
случајевима прописаним овом Одлуком.
Члан 16.
Надлежности Управног одбора су:
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- доноси Статут уз сагласност Оснивача,
- утврђује пословну политику Апотеке,
- одлучује о пословању Апотеке,
- разматра и усваја Извјештај о пословању и
Годишњи обрачун Апотеке,
- доноси програм рада и финансијски план Апотеке,
- доноси одлуку о организацији Апотеке и
закључивању уговора о преузимању обављања дјелатности
на подручју других општина,
- доноси одлуке о узимању кредита за текуће
пословање на приједлог директора,
- одлучује о коришћењу средстава у складу са
важећим прописима и интересима Апотеке,
- доноси план набавке апотекарске и друге опреме у
складу са Законом о јавним набавкама и одлучује о издавању
у закуп простора и опреме,
- доноси план стручног усавршавања здравствених
радника и здравствених сарадника и обезбјеђује услове за
њихово усавршавање на приједлог директора,
- одлучује о отпису ненаплативих застарјелих
потраживања,
- именује своје сталне и повремене комисије и друга
тијела,
- одлучује о изградњи и адаптацији објеката и
другим инвестицијама уз сагласност оснивача поштујући
Закон о јавним набавкама,
- разматра извјештаје о извршеном надзору над
стручним радом,
- одлучује у другом степену на све првостепене
одлуке директора, комисија, као и на своје првостепене
одлуке,
- доноси Правилник о раду и друге опште акте,
- врши и друге послове у оквиру своје надлежности,
а у скалду са законом и важећим прописима.
Члан 17.
Кандидат за члана Управног одбора ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина поред услова прописаних Законом,
мора испуњавати и посебне критеријуме и услове, и то:
спрема,

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави апотека,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Члан 18.
Критеријуми за разрјешење чланова Управног
одбора су следећи:
- истек мандата на који су именовани,
- неусвајање Извјештаја о раду ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина и Програма рада од стране
Скупштине Града,
- пословање ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина са
финансијским губитком,
- неоправдан изостанак са узастопно 3 сједнице,
- оставка већине чланова Управног одбора ЈЗУ
Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина,
- нередовно одржавање сједницаУуправног одбора
ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина.
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VII ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА
РАД ЈЗУ АПОТЕКА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
Члан 19.
У складу са Законом и овом Одлуком оснивач
путем својих органа даје сагласност на Статут ЈЗУ Апотека
„Семберија“ Бијељина, именује и разрјешава директора
и чланове Управног одбора, даје сагласност на годишњи
Програм рада и Финансијски план и разматра и усваја
годишњи Извјештај о пословању и годишњи обрачун.
Надзор над законитошћу рада и пословања ЈЗУ
Апотека „Семберија“ Бијељина врши надлежни орган
управе, у складу са Законом и актима оснивача.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Директор ЈЗУАпотека „Семберија“ Бијељина
поднијеће надлежном регистрационом суду приједлог
за упис промјена података у регистарском улошку ове
установе, у складу са овом Одлуком.
Члан 21.
Надлежни орган ЈЗУ Апотека „Семберија“ Бијељина
ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
ускладити одредбе Статута са овом Одлуком.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Апотеке ‘’Семберија’’ у
Бијељини(„Службени гласник општине Бијељина“, број:
5/94, 5/96, 12/08, 10/10 и 22/13).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-36/17
Б и ј е љ и н а,
Датум: 09. март 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тч. 13. и 34. Закона
о локалној самоуправи (“Службени галасник Републике
Српске”, бр. 97/16), члана 36. Закона о апотекарској
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” бр.
119/08 и 1/12) и члана 38. став 2. тачка ј) и џ) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” бр. 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној 09. марта 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ БР. 01-02282/16 од 02. децембра 2016. године
I
У Одлуци Скупштине Града Бијељина, бр. 01-02282/16 од 02. децембра 2016. године (“Службени гласник
Града Бијељина” бр. 30/16) тачке III и IV мијењају се и гласе:
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“III
ДАЈЕ СЕ сагласност на нацрт Уговора о међусобним
правима и обавезама у преузимању послова ЈЗУ Апотека
“Семберија” Бијељина који је нотарски обрадио Душан
Марјановић, нотар из Бијељине а који нацрт Уговора ће
се понудити на закључење између Града Бијељина, ЈЗУ
Апотека “Семберија” Бијељина и ЗУ “Моја апотека” Бања
Лука и у прилогу је ове Одлуке, без права на измјене одредби
материјалне природе којима се уређују међусобна права и
обавезе уговорних страна.

разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу Градске управе града Бијељина,
због истека времена на који је именована.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник Града Бијељина
да може у име Града Бијељина, након прихватања нацрта
Уговора од стране ЈЗУ Апотека “Семберија” и ЗУ “Моја
апотека” Бања Лука и нотарске обраде, потписати Уговор из
тачке III ове Одлуке, по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, сједиште Замјеника
у Бијељини.

Образложење

IV
Уколико ЗУ “Моја апотека” Бања Лука не прихвати
нацрт Уговора из тачке III став 1. ове Одлуке, овлашћује
се Градоначелник Града Бијељина да нацрт Уговора може
понудити сљедећем квалификованом понуђачу за избор
стратешког партнера за ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина,
према критеријумима утврђеним Јавним позивом.”
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-15/17
Б и ј е љ и н а,			
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-67/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка
1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Јелена Савић, дипломирани правник из Бијељине,

2. Именована се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу Градске
управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Јелена Савић
именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу Градске управе града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 02.12. и 05.12.2016. године, да је у
међувремену објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је
окончана процедура провођења конкурса, то је примјеном
одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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:

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Јелена Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-68/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3.
тачка 1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став
2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка
п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града
Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Милорад Софренић, дипломирани економиста
из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије Градске управе града
Бијељина, због истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије Градске
управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13, 27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града,
замјеника Градоначелника, секретара Скупштине Града,
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начелнике одјељења или служби и чланове сталних и
повремених радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Милорад
Софренић именован за вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина
на сједници скупштине одржаној дана 02.12. и 05.12.2016.
године, да је у међувремену објављен Јавни конкурс за
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да је окончана процедура провођења конкурса,
то је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Милорад Софренић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-69/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3.
тачка 1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став
2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка
п) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града

Број 5 - Страна 26

Службени гласник Града Бијељина

Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Самер ел Цкехк, професор арапског језика и
књижевности и дипломирани ираниста из Бијељине,
разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе града
Бијељина, због истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности
Градске управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Самер ел Цкехк
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
друштвене дјелатности Градске управе града Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 02.12. и 05.12.2016.

15. март 2017.

године, да је у међувремену објављен Јавни конкурс за
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да је окончана процедура провођења конкурса,
то је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Самер ел Цкехк
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-70/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка
1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Дејан Савић, дипломирани правник из Бијељине,
разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду Градске управе града Бијељина, због
истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе
града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
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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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Дејан Савић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења
за привреду Градске управе града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 02.12. и 05.12.2016. године, да је у
међувремену објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је
окончана процедура провођења конкурса, то је примјеном
одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Дејан Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-71/17
Датум: 09. Март 2017.године
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56.
став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16),Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Младен Савић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за пољопривреду Градске управе града
Бијељина, због истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за пољопривреду Градске
управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
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мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Младен Савић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
пољопривреду Градске управе града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 16.12.2016. године, да је у
међувремену објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је
окончана процедура провођења конкурса, то је примјеном
одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Младен Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-72/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка
1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКОИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Радомир Марјановић, дипломирани економиста
из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту Градске управе града Бијељина, због истека времена
на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Градске управе града Бијељина са даном
09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Радомир Марјановић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе
града Бијељина на сједници скупштине одржаној дана
02.02.2017. године, да је у међувремену објављен Јавни
конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина, те да је окончана процедура
провођења конкурса, то је примјеном одредби члана 50.
став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Радомир Марјановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-73/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка
1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Миладин Ракић, дипломирани инжењер
саобраћаја из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење
Градске управе града Бијељина, због истека времена на који
је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење
Градске управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
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случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Миладин Ракић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење Градске управе града Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 02.12. и 05.12.2016.
године, да је у међувремену објављен Јавни конкурс за
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да је окончана процедура провођења конкурса,
то је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Миладин Ракић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-74/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка
1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Бобан Јовичевић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за инспекцијске послове Градске управе
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Службени гласник Града Бијељина

града Бијељина, због истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове
Градске управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Бобан Јовичевић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
инспекцијске послове Градске управе града Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 16.12.2016. године, да је у
међувремену објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је
окончана процедура провођења конкурса, то је примјеном
одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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
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Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Бобан Јовичевић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-75/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка
1., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) и члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Ратoмир Драганић, официр пјешадије из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења Комуналне полиције Градске управе
града Бијељина, због истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења Комуналне полиције Градске
управе града Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
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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 чланом 55. став 3. тачка
1. истог закона прописано да скупштина разрјешава дужности
начелника одјељења или службе у случају истека времена на
који је именован. Чланом 56. став 1. истог закона прописано
је да се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана од
дана наступања разлога за разрјешење са руководећег радног
мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да рјешење
садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и
датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано
је да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или службе
градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Ратомир Драганић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења
комуналне полиције Градске управе града Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 02.02.2017. године, да је у
међувремену објављен Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је
окончана процедура провођења конкурса, то је примјеном
одредби члана 50. став 1. и члана 55. 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.
Достављено:
1.Ратомир Драганић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-76/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56.
став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 38.
став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града
Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017. године,
д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Томица Стојановић, дипломирани инжењер
саобраћаја из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца
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дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине Градске управе града
Бијељина, због истека времена на који је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине Градске управе града
Бијељина са даном 09.03.2017. године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на који је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Томица Стојановић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Градске управе града Бијељина на сједници скупштине
одржаној дана 02.12. и 05.12.2016. године, да је у међувремену
објављен Јавни конкурс за попуну упражњених радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина, те да је окончана
процедура провођења конкурса, то је примјеном одредби
члана 50. став 1. и члана 55. 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.
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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.
Достављено:
1.Томица Стојановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-77/17
Датум: 09. марта 2017.година
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ
УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Јелена Савић, дипломирани правник из Бијељине,
именује се за начелника Одјељења за општу управу Градске
управе града Бијељина, на вријеме трајања мандата сазива
скупштине који га је изабрао.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и

15. март 2017.

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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.12. и 05.12.2016. године донијела је Рјешење о
именовању Јелене Савић за вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу Градске управе града Бијељина
број 01-111-198/16. Градоначелник Града Бијељина расписао
је Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста
у Градској управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од
05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном
листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли
Града Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме у
Градску управу Града Бијељина. Након проведене процедуре
која је подразумјевала разматрање пријава приспјелих на
конкурс, сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата
који испуњавају услове конкурса, обављање интервјуа и
након тога предлагање ранг листе са кандидатима, Комисија
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина је дана 27.02.2016. године
доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом
број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у складу
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године, којим
предлаже да се за начелника Одјељења за општу управу
именује Јелена Савић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења за општу управу именује
Јелена Савић 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.
Достављено:
1.Јелена Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

15. март 2017.
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смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.

Број: 01-111-78/17
Датум: 09. март 2017.године

Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.12. и 05.12.2016. године донијела је Рјешење о
именовању Милорада Софренића за вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије Градске управе града
Бијељина број 01-111-199/16. Градоначелник Града Бијељина
расписао је Јавни конкурс за попуну упражњених радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од
05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном
листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли
Града Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме у
Градску управу Града Бијељина. Након проведене процедуре
која је подразумјевала разматрање пријава приспјелих на
конкурс, сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата
који испуњавају услове конкурса, обављање интервјуа и
након тога предлагање ранг листе са кандидатима, Комисија
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина је дана 27.02.2016. године
доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом
број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у складу
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године, којим
предлаже да се за начелника Одјељења за финансије именује
Славко Башић.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Славко Башић, дипломирани економиста из
Бијељине, именује се за начелника Одјељења за финансије
Градске управе града Бијељина, на вријеме трајања мандата
сазива скупштине који га је изабрао.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у

Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења за финансије именује Славко
Башић 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.
Достављено:
1.Славко Башић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-79/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и
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члана 55. став 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Самер ел Цкехк, професор арапског језика и
књижевности и дипломирани ираниста из Бијељине,
именује се за начелника Одјељења за друштвене
дјелатности Градске управе града Бијељина, на вријеме
трајања мандата сазива скупштине који га је изабрао.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13, 27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града,
замјеника Градоначелника, секретара Скупштине Града,
начелнике одјељења или служби и чланове сталних и
повремених радних тијела Скупштине Града.
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 чланом 54. став 1. истог закона прописано да за
начелника одјељења или службе може бити именовано
лице које испуњава опште услове за запошљавање у
градској, односно општинској управи и посебне услове за
именовање у складу са тим законом. Чланом 55. став 1.
истог закона прописано је да мандат начелника одјељења
или службе траје до краја мандата сазива скупштине који
га је изабрао, док је чланом 49. став 2. прописано је да
су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.12. и 05.12.2016. године донијела је Рјешење о
именовању Самера ел Цкехка за вршиоца дужности
начелника Одјељења за друштвене дјелатности Градске

15. март 2017.

управе града Бијељина број 01-111-200/16. Градоначелник
Града Бијељина расписао је Јавни конкурс за попуну
упражњених радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина број 02-120-1/17 од 05.01.2017. године, који је
објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Српске’’,
број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном листу ‘’Глас
Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли Града
Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије за
пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина. Након проведене
процедуре која је подразумјевала разматрање пријава
приспјелих на конкурс, сачињавање ранг листе са ужим
избором кандидата који испуњавају услове конкурса,
обављање интервјуа и након тога предлагање ранг
листе са кандидатима, Комисија за пријем службеника
у радни однос на одређено вријеме у Градску управу
Града Бијељина је дана 27.02.2016. године доставила
Градоначелнику Извјештај са ранг листом број 02-1201/17, након чега је Градоначелник, у складу са одредбом
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16),
доставио Скупштини града Бијељина приједлог за
именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године,
којим предлаже да се за начелника Одјељења за друштвене
дјелатности именује Самер ел Цкехк.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења за друштвене дјелатности
именује Самер ел Цкехк 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.
Достављено:
1.Самер ел Цкехк
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-80/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Дејан Савић, дипломирани правник из Бијељине,
именује се за начелника Одјељења за привреду Градске
управе града Бијељина, на вријеме трајања мандата сазива
скупштине који га је изабрао.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.12. и 05.12.2016. године донијела је Рјешење о
именовању Дејана Савића за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду Градске управе града Бијељина број
01-111-201/16. Градоначелник Града Бијељина расписао
је Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста
у Градској управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од
05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном
листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли
Града Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије
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за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме у
Градску управу Града Бијељина. Након проведене процедуре
која је подразумјевала разматрање пријава приспјелих на
конкурс, сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата
који испуњавају услове конкурса, обављање интервјуа и
након тога предлагање ранг листе са кандидатима, Комисија
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина је дана 27.02.2016. године
доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом
број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у складу
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године, којим
предлаже да се за начелника Одјељења за привреду именује
Дејан Савић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења за привреду именује Дејан
Савић 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.
Достављено:
1.Дејан Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-81/17
Датум: 09. март 2017. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Младен Савић, дипломирани економиста
из Бијељине, именује се за начелника Одјељења за
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пољопривреду Градске управе града Бијељина, на вријеме
трајања мандата сазива скупштине који га је изабрао.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 16.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Младена Савића за вршиоца дужности начелника Одјељења
за пољопривреду Градске управе града Бијељина број 01111-214/16. Градоначелник Града Бијељина расписао је Јавни
конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од 05.01.2017.
године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику Републике
Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном листу
‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли Града
Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије за
пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина. Након проведене
процедуре која је подразумјевала разматрање пријава
приспјелих на конкурс, сачињавање ранг листе са ужим
избором кандидата који испуњавају услове конкурса,
обављање интервјуа и након тога предлагање ранг листе са
кандидатима, Комисија за пријем службеника у радни однос
на одређено вријеме у Градску управу Града Бијељина је дана
27.02.2016. године доставила Градоначелнику Извјештај са
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ранг листом број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у
складу са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године, којим
предлаже да се за начелника Одјељења за пољопривреду
именује Младен Савић.
Након проведеног поступка јавног гласања утврђено
је да је приједлог Градоначелника града Бијељина да се за
начелника Одјељења за пољопривреду именује Младен
Савић 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.
Достављено:
1.Младен Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-111-82/17
Датум: 09. март 2017. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. март 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Радомир Марјановић, дипломирани економиста
из Бијељине, именује се за начелника Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту Градске управе града
Бијељина, на вријеме трајања мандата сазива скупштине који
га је изабрао.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
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Службени гласник Града Бијељина

самоуправи („Службени гласинк 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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 чланом 54. став 1.
истог закона прописано да за начелника одјељења или службе
може бити именовано лице које испуњава опште услове
за запошљавање у градској, односно општинској управи
и посебне услове за именовање у складу са тим законом.
Чланом 55. став 1. истог закона прописано је да мандат
начелника одјељења или службе траје до краја мандата
сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом 49. став
2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу
тог закона, радна мјеста секретара скупштине и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници
одржаној дана 02.02.2017. године донијела је Рјешење о
именовању Радомира Марјановића за вршиоца дужности
начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту Градске управе града Бијељина број 01-111-36/17.
Градоначелник Града Бијељина расписао је Јавни конкурс за
попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града
Бијељина број 02-120-1/17 од 05.01.2017. године, који је
објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Српске’’, број:
9/17 од 31.01.2017. године, дневном листу ‘’Глас Српске’’
од 25.01.2017. године и огласној табли Града Бијељина,
те је донио рјешење о именовању Комисије за пријем
службеника у радни однос на одређено вријеме у Градску
управу Града Бијељина. Након проведене процедуре која је
подразумјевала разматрање пријава приспјелих на конкурс,
сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата који
испуњавају услове конкурса, обављање интервјуа и након
тога предлагање ранг листе са кандидатима, Комисија за
пријем службеника у радни однос на одређено вријеме у
Градску управу Града Бијељина је дана 27.02.2016. године
доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом
број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у складу
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године,
којим предлаже да се за начелника Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту именује Радомир
Марјановић.
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Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту именује Радомир Марјановић 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.
Достављено:
1.Радомир Марјановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-83/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. март 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Миладин
Ракић,
дипломирани
инжењер
саобраћаја из Бијељине, именује се за начелника Одјељења
за просторно уређење Градске управе града Бијељина,
на вријеме трајања мандата сазива скупштине који га је
изабрао.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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,
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Службени гласник Града Бијељина

15. март 2017.

док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.

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.

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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.

		

Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.12. и 05.12.2016. године донијела је Рјешење о
именовању Миладина Ракића за вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење Градске управе
града Бијељина број 01-111-207/16. Градоначелник Града
Бијељина расписао је Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина број 02-1201/17 од 05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном
гласнику Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017.
године, дневном листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године
и огласној табли Града Бијељина, те је донио рјешење о
именовању Комисије за пријем службеника у радни однос
на одређено вријеме у Градску управу Града Бијељина. Након
проведене процедуре која је подразумјевала разматрање
пријава приспјелих на конкурс, сачињавање ранг листе са
ужим избором кандидата који испуњавају услове конкурса,
обављање интервјуа и након тога предлагање ранг листе са
кандидатима, Комисија за пријем службеника у радни однос
на одређено вријеме у Градску управу Града Бијељина је дана
27.02.2016. године доставила Градоначелнику Извјештај са
ранг листом број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник,
у складу са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), доставио Скупштини града Бијељина
приједлог за именовање начелника одјељења Градске управе
града Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године,
којим предлаже да се за начелника Одјељења за просторно
уређење именује Миладин Ракић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења за просторно уређење именује
Миладин Ракић добио већину гласова од укупног броја
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Достављено:
1.Миладин Ракић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-84/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Бобан Јовичевић, дипломирани економиста из
Бијељине, именује се за начелника Одјељења за инспекцијске
послове Градске управе града Бијељина, на вријеме трајања
мандата сазива скупштине који га је изабрао.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
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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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 16.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Бобана Јовичевића за вршиоца дужности начелника
Одјељења за инспекцијске послове Градске управе града
Бијељина број 01-111-216/16. Градоначелник Града Бијељина
расписао је Јавни конкурс за попуну упражњених радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од
05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном
листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли
Града Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме у
Градску управу Града Бијељина. Након проведене процедуре
која је подразумјевала разматрање пријава приспјелих на
конкурс, сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата
који испуњавају услове конкурса, обављање интервјуа и
након тога предлагање ранг листе са кандидатима, Комисија
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина је дана 27.02.2016. године
доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом
број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у складу
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године, којим
предлаже да се за начелника Одјељења за инспекцијске
послове именује Бобан Јовичевић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина да
се за начелника Одјељења за инспекцијске послове именује
Бобан Јовичевић 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.
Достављено:
1.Бобан Јовичевић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-85/17
Датум: 09. март 2017. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Ратомир Драганић, официр пјешадије из
Бијељине, именује се за начелника Одјељења Комуналне
полиције Градске управе града Бијељина, на вријеме трајања
мандата сазива скупштине који га је изабрао.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
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49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.02.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Ратомира Драганића за вршиоца дужности начелника
Одјељења Комуналне полиције Градске управе града
Бијељина број 01-111-35/17. Градоначелник Града Бијељина
расписао је Јавни конкурс за попуну упражњених радних
мјеста у Градској управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од
05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном
листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној табли
Града Бијељина, те је донио рјешење о именовању Комисије
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме у
Градску управу Града Бијељина. Након проведене процедуре
која је подразумјевала разматрање пријава приспјелих на
конкурс, сачињавање ранг листе са ужим избором кандидата
који испуњавају услове конкурса, обављање интервјуа и
након тога предлагање ранг листе са кандидатима, Комисија
за пријем службеника у радни однос на одређено вријеме
у Градску управу Града Бијељина је дана 27.02.2016. године
доставила Градоначелнику Извјештај са ранг листом
број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник, у складу
са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), доставио Скупштини града Бијељина приједлог
за именовање начелника одјељења Градске управе града
Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године, којим
предлаже да се за начелника Одјељења комуналне полиције
именује Драганић Ратомир.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина
да се за начелника Одјељења комуналне полиције именује
Ратомир Драганић 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.
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97/16), члана 50. став 1., члана 54. став 1. и члана 55. став
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
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Томица Стојановић, дипломирани инжењер
саобраћаја из Бијељине, именује се за начелника Одјељења
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Градске управе града Бијељина, на вријеме трајања мандата
сазива скупштине који га је изабрао.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 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 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.

Број: 01-111-86/17
Датум: 09. март 2017.године

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
чланом 54. став 1. истог закона прописано да за начелника
одјељења или службе може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у градској, односно
општинској управи и посебне услове за именовање у складу
са тим законом. Чланом 55. став 1. истог закона прописано
је да мандат начелника одјељења или службе траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао, док је чланом
49. став 2. прописано је да су руководећа радна мјеста, у
смислу тог закона, радна мјеста секретара скупштине и
начелника одјељења или службе градске, односно општинске
управе.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:

Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 02.12. и 05.12.2016. године донијела је Рјешење о

Достављено:
1.Ратомир Драганић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

именовању Томице Стојановића за вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе града Бијељина
број 01-111-204/16. Градоначелник Града Бијељина расписао
је Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста
у Градској управи Града Бијељина број 02-120-1/17 од
05.01.2017. године, који је објављен у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 9/17 од 31.01.2017. године, дневном
листу ‘’Глас Српске’’ од 25.01.2017. године и огласној
табли Града Бијељина, те је донио рјешење о именовању
Комисије за пријем службеника у радни однос на одређено
вријеме у Градску управу Града Бијељина. Након проведене
процедуре која је подразумјевала разматрање пријава
приспјелих на конкурс, сачињавање ранг листе са ужим
избором кандидата који испуњавају услове конкурса,
обављање интервјуа и након тога предлагање ранг листе са
кандидатима, Комисија за пријем службеника у радни однос
на одређено вријеме у Градску управу Града Бијељина је дана
27.02.2016. године доставила Градоначелнику Извјештај са
ранг листом број 02-120-1/17, након чега је Градоначелник,
у складу са одредбом члана 59. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), доставио Скупштини града Бијељина
приједлог за именовање начелника одјељења Градске управе
града Бијељина број 02-014-1-229/17 од 28.02.2017. године,
којим предлаже да се за начелника Одјељења за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине именује
Томица Стојановић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника града Бијељина да
се за начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине именује Томица Стојановић 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.
Достављено:
1.Томица Стојановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-115/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
106/09 и 44/15), и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
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Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1.Др. Душко Миловановић из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Дома здравља
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за
избор директора.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 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. Чланом
73. став 2. Закона о здравственој заштити (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 106/09 и 44/15) прописано
је да Управни одбор и директора установе из става 1. тог
члана именује и разрјешава оснивач јавне здравствене
установе, у складу са законом и статутом.
Одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано је да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да је др. Душко
Миловановић именован за вршиоца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља Бијељина на сједници скупштине одржаној
дана 29.12.2016. године, да је у међувремену објављен Јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста директора и чланова
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина, те да је
окончана процедура у вези са поступком избора директора,
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.
Достављено:
1.Душко Миловановић
2.Архива

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-87/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. и 3а. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. и 4. Закона о
здравственој заштити (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 106/09 и 44/15), члана 27. 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 Бијељиан
број 6226/14 од 16.12.2014. године и члана 38. став (2) тачка
ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), а након разматрања
Извјештаја Комисије за избор директора и чланова
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина, Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1.Др. Душко Миловановић из Бијељине именује се
за директора Дома здравља Бијељина.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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
ставом 3а. истог члана прописано да директора установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине, односно скупштина града.
Чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 106/09 и
44/15) прописано је да Управни одбор и директора установе
из става 1. тог члана именује и разрјешава оснивач јавне
здравствене установе, у складу са законом и статутом, док
је ставом 4. истог члана прописано да се изузетно од става
2. тог члана, именовање и разрјешење директора јавне
здравствене установе, чији је оснивач локална самоуправа,
врши уз сагласност министра, a на приједлог комисије
за избор и именовање директора здравствене установе.
Чланом 27. Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 452/11-1

15. март 2017.

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 директора именује и разрјешава оснивач уз претходно
спроведен поступак јавне конкуренције и уз прибављено
мишљење министра здравља и социјалне заштите.
Одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано је да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 29.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Душка Миловановића за вршиоца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 01-111-267/16 од 29.12.2016.
године. Тачком 2. диспозитива рјешења од 29.12.2016. године
одређено је да ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до
окончања поступка избора и коначног именовања директора
ЈЗУ Дом здравља Бијељина.
На сједници одржаној дана 02.12. и 05.12.2016.
године Скупштина града Бијељина расписала је јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста директора ЈЗУ Дом
здравља Бијељина број 01-111-183/16 од 05.12.2016. године, те
донијела рјешење о именовању комисије за избор директора
ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 01-111-184/16 од 05.12.2016.
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року,
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли у ужи
избор, комисија је сачинила извјештај дана 12.01.2017. године
у којем је предложено да се за директора ЈЗУ ‘’Дом здравља’’
Бијељина именује др. Душко Миловановић и исти доставила
Градоначелнику, који је након тога Скупштини града Бијељина
упутио допис којим је предложио да се за директора ЈЗУ ‘’Дом
здравља’’ Бијељина именује др. Душко Миловановић.
На приједлог Комисије за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Бијељина од 12.01.2017. године
Министарство здравља и социјалне заштите је дало сагласност
број 11/04-111-4/17 од 21.02.2017. године за именовање др.
Душка Миловановића за директора ЈЗУ Дом здравља Бијељина.
Након проведеног поступка јавног гласања утврђено
је да је приједлог Градоначелника да се за директора ЈЗУ ‘’Дом
здравља’’ Бијељина именује др. Душко Миловановић 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.
Достављено:
1.Именованом
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-88/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. март 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ БИЈЕЉИНА
1.Славиша Вујановић, васпитач и професор
разредне наставе из Бијељине, разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић
‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина, због окончања поступка јавне
конкуренције за избор директора.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 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 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да је Славиша Вујановић
именован за вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић
‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина на сједници скупштине одржаној
дана 29.12.2016. године, да је у међувремену објављен Јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста директора ЈУ Дјечији
вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина, те да је окончана процедура
у вези са поступком избора директора, 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
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Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Славиша Вујановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-89/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. и 3a. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13, 27/13 и 30/16), а након разматрања Извјештаја Комисије
за избор директора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова
Змај’’ Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ ‘’ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ’’ БИЈЕЉИНА
1.Славиша Вујановић, васпитач и професор
разредне наставе из Бијељине именује се за директора Јавне
установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 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
ставом 3а. истог члана прописано да директора установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине, односно скупштина града.
Одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано је да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 29.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Славише Вујановића за вршиоца дужности директора Јавне
установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина број 01-
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Службени гласник Града Бијељина

15. март 2017.

111-279/16 од 29.12.2016. године. Тачком 2. диспозитива
рјешења од 29.12.2016. године одређено је да ће функцију из
тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка избора
и коначног именовања директора Јавне установе Дјечији
вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина.

директора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због
окончања поступка јавне конкуренције за избор директора.

На сједници одржаној дана 29.12.2016. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за
попуну упражњеног мјеста директора Јавне установе Дјечији
вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина број 01-111-282/16 од
29.12.2016. године, те донијела рјешење о именовању комисије
за избор директора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова
Змај’’ Бијељина број 01-111-280/16 од 29.12.2016. године. Након
проведене процедуре која је подразумјевала прегледање свих
пријава које су стигле у прописаном року, обављање интервјуа
са свим кандидатима који су ушли у ужи избор, комисија је
сачинила извјештај дана 10.02.2017. године у којем је предложено
да се за директора Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова
Змај’’ Бијељина именује кандидат Славиша Вујановић и исти
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини града
Бијељина упутио допис којим је предложио да се за директора
Јавне установе Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина именује
Славиша Вујановић.

Образложење

Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је
да је приједлог Градоначелника да се за директора Јавне установе
Дјечији вртић ‘’Чика Јова Змај’’ Бијељина именује Славиша
Вујановић 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.
Достављено:
1.Славиша Вујановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница 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 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да је Петар Видаковић
именован за вршиоца дужности директора Јавне установе
Бања ‘’Дворови’’ Дворови на сједници скупштине одржаној
дана 29.12.2016. године, да је у међувремену објављен
Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста директора и
чланова Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, те да је
окончана процедура у вези са поступком избора директора,
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.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Достављено:
1.Петар Видаковић
2.Архива

Број: 01-111-90/17
Датум: 09. март 2017. године

		

Славиша Марковић, с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1.Петар Видаковић, дипломирани економиста
из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-91/17
Датум: 09. март 2017. године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. и 3a. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13, 27/13 и 30/16), а након разматрања Извјештаја
Комисије за избор директора и чланова Управног одбора

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, Скупштина Града
Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1. Петар Видаковић, дипломирани економиста
из Бијељине именује се за директора Јавне установе Бања
‘’Дворови’’ Дворови.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 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
ставом 3а. истог члана прописано да директора установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине, односно скупштина града.
Одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16) прописано је да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 16.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Петра Видаковића за вршиоца дужности директора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-221/16
од 29.12.2016. године. Тачком 2. диспозитива рјешења од
29.12.2016. године одређено је да ће функцију из тачке 1. тог
рјешења обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’
Дворови.
На сједници одржаној дана 16.12.2016. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за
попуну упражњених мјеста директора и чланова Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01111-249/16 од 16.12.2016. године, те донијела рјешење о
именовању комисије за избор директора и чланова Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111224/16 од 16.12.2016. године. Након проведене процедуре
која је подразумјевала прегледање свих пријава које су
стигле у прописаном року, обављање интервјуа са свим
кандидатима који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила
извјештај дана 23.02.2017. године у којем је предложено да
се за директора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
именује Петар Видаковић и исти доставила Градоначелнику,
који је након тога Скупштини града Бијељина упутио допис
којим је предложио да се за директора Јавне установе Бања
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‘’Дворови’’ Дворови именује Петар Видаковић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за
директора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именује
Петар Видаковић 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.
Достављено:
1.Петар Видаковић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-92/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1.Огњен Сефер, Драган Ђорђић, Предраг Вујић,
Младен Вуковић и Нермина Шахбеговић из Бијељине,
разрјешавају се дужности вршиоца дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови,
због окончања поступка јавне конкуренције за избор
чланова Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’
Дворови.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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:
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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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да су Огњен Сефер,
Драган Ђорђић, Предраг Вујић, Младен Вуковић и Нермина
Шахбеговић именовани за вршиоце дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
на сједници скупштине одржаној дана 16.12.2016. године,
да је на истој сједници објављен Јавни конкурс за попуну
упражњених мјеста директора и чланова Управног одбора
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, те да је окончана
процедура у вези са поступком избора директора и чланова
управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови,
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.
Достављено:
1. Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-93/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и
30/16), а на основу Извјештаја Комисије за избор директора
и чланова Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’
Дворови, Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној
дана 09. март 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1.Драган Ђорђић, Огњен Сефер, Младен Вуковић,
Предраг Вујић и Нермина Шахбеговић из Бијељине,

15. март 2017.

именују се за чланове Управног одбора Јавне установе
Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због окончања поступка јавне
конкуренције за избор чланова Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 16.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Огњена Сефера, Драгана Ђорђића, Предрага Вујића, Младена
Вуковића и Нермине Шахбеговић за вршиоце дужности
чланова Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’
Дворови број 01-111-223/16 од 16.12.2016. године. Тачком
2. диспозитива рјешења од 16.12.2016. године одређено је да
ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања
поступка избора и коначног именовања чланова Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.
На сједници одржаној дана 16.12.2016. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за
попуну упражњених мјеста директора и чланова Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01111-249/16 од 16.12.2016. године, те донијела рјешење
о именовању комисије за избор директора и чланова
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
број 01-111-224/16 од 16.12.2016. године. Након проведене
процедуре која је подразумјевала прегледање свих пријава
које су стигле у прописаном року, обављање интервјуа
са свим кандидатима који су ушли у ужи избор, комисија
је сачинила извјештај дана 23.02.2017. године у којем
је предложено да се за чланове Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именују Драган Ђорђић,
Огњен Сефер, Младен Вуковић, Предраг Вујић и Нермина
Шахбеговић и исти доставила Градоначелнику, који је након
тога, у складу са одредбом члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) Скупштини града Бијељина упутио
допис којим је предложио да се за чланове Управног одбора
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именују Драган
Ђорђић, Огњен Сефер, Младен Вуковић, Предраг Вујић и
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Нермина Шахбеговић.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
именују Драган Ђорђић, Огњен Сефер, Младен Вуковић,
Предраг Вујић и Нермина Шахбеговић 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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-94/17
Датум: 09. март 2017. година
На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став 2.
тачка 21. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 38. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1.Цвијета Секулић и Славиша Стојановић из
Бијељине, разрјешавају се дужности чланова Градске
изборне комисије Бијељина због истека мандата на који су
именовани.
2. Ово Рјешење ступа на снагу након давања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 2.12. став 6. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) прописано је да
чланове изборне комисије разрјешава скупштинско вијеће,
односно скупштина града, уз сагласност Централне изборне
комисије БиХ, док је чланом 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике
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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.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 30.09.2009. године донијела је Рјешење о именовању
Зорице Степановић, Славише Стојановића и Цвијете
Секулић за чланове Општинске изборне комисије Бијељина
број 01-111-184/09. Тачком 2. диспозитива рјешења број
01-111-184/09 од 30.09.2009. године одређено је да мандат
чланова изборне комисије траје 7 година и тече од давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење
о именовању. Централна изборна комисија БиХ својом
Одлуком број 01-07-1-838-1/08 од 29.10.2009. године дала
је сагласност на рјешење број 01-111-184/09 од 30.09.2009.
године у дијелу којим се за чланове Општинске изборне
комисије Бијељина именују Славиша Стојановић и Цвијета
Секулић. Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној
дана 16. децембра 2016. године, донијела је Одлуку о
објављивању Јавног огласа за именовање два члана Градске
изборне комисије Бијељина број 01-022-88/16, као и
Рјешење о именовању комисије за избор два члана Градске
изборне комисије Бијељина број 01-111-233/16 од 16.12.2016.
године. Комисија је након завршеног поступка сачинила
извјештај који је дописом број 01-111-233/16 од 17.02.2017.
године прослиједила Скупштини града Бијељина на даље
поступање.
Имајући у виду чињеницу да су Славиша Стојановић
и Цвијета Секулић именовани за чланове Општинске
изборне комисије Бијељина рјешењем Скупштине општине
Бијељина број 01-111-184/09 од 30.09.2009. године, да је
Централна изборна комисија БиХ дала сагласност за њихово
именовање одлуком број 01-07-1-838-1/08 од 29.10.2009.
године, да је прије доношења рјешења о именовању број
01-111-184/09 од 30.09.2009. године проведен поступак
јавне конкуренције, да мандат чланова општинске, односно
градске изборне комисије траје седам година од дана давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку о
именовању, да је истекао временски период од седам године
на који су именовани, те да је у међувремену окончана
процедура јавног конкурса за избор два члана градске
изборне комисије Бијељина, 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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-95/17
Датум: 09. март 2017. године
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 7. став 1. тачка д) Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 6/16 и 13/16)
и члана 38. Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града
Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. март 2017. године,
д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1. Цвијета Секулић и Радомир Његуш из Бијељине,
именују се за чланове Градске изборне комисије Бијељина.
2. Мандат чланова Градске изборне комисије
Бијељина траје седам година и тече од давања сагласности
Централне изборне комисије на Рјешење о именовању
чланова Градске изборне комисије Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу након давања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 2.12. став 5. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) прописано је да
чланове општинске изборне комисије именује општинско
вијеће, односно скупштина општине, уз сагласност
Централне изборне комисије БиХ, на основу јавног огласа
по процедури коју утврђује Централна изборна комисија
посебним прописом, док је чланом 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласинк 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. Чланом 7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, број: 6/16 и 13/16) прописано је
да надлежни орган, цијенећи положај кандидата на ранг
– листи из тачке ц) тог члана, доноси одлуку о именовању
чланова изборне комисије. Чланом 7. став 1. тачка ц)
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прописано је да по затварању јавног огласа конкурсна
комисија подноси писани извјештај надлежном органу, у
којем наводи све релевантне податке за сваку особу која је
поднијела захтјев по јавном огласу, да у наведеном извјештају
конкурсна комисија врши класификацију кандидата на
оне који испуњавају услове тражене јавним огласом и на
оне који не испуњавају услове, те да са кандидатима који
испуњавају услове јавног огласа конкурсна комисија обавља
интервју, након чега сачињава ранг – листу са редослиједом
кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу и исти
доставља надлежном органу.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 30.09.2009. године донијела је Рјешење о именовању
Зорице Степановић, Славише Стојановића и Цвијете
Секулић за чланове Општинске изборне комисије Бијељина
број 01-111-184/09. Тачком 2. диспозитива рјешења број
01-111-184/09 од 30.09.2009. године одређено је да мандат
чланова изборне комисије траје 7 година и тече од давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење
о именовању. Централна изборна комисија БиХ својом
Одлуком број 01-07-1-838-1/08 од 29.10.2009. године дала
је сагласност на рјешење број 01-111-184/09 од 30.09.2009.
године у дијелу којим се за чланове Општинске изборне
комисије Бијељина именују Славиша Стојановић и Цвијета
Секулић. Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној
дана 16. децембра 2016. године, донијела је Одлуку о
објављивању Јавног огласа за именовање два члана Градске
изборне комисије Бијељина број 01-022-88/16, као и
Рјешење о именовању комисије за избор два члана Градске
изборне комисије Бијељина број 01-111-233/16 од 16.12.2016.
године. Комисија је након завршеног поступка сачинила
извјештај који је дописом број 01-111-233/16 од 17.02.2017.
године прослиједила Скупштини града Бијељина на даље
поступање.
Из садржине достављеног извјештаја произилази
да је јавни оглас за именовање два члана Градске изборне
комисије Бијељина објављен у дневном листу ‘’Независне
новине’’ од 27.12.2016. године, ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’, број: 3/17 од 12.01.2017. године и
‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’, број: 31/16 од
20.12.2016. године, да су на јавни оглас приспјеле четири
пријаве, за које је утврђено да су потпуне и благовремене.
Радило се о пријавама Његуш Радомира, Секулић Цвијете,
Дакић Славенка и Крстинић Радета. Сва четири кандидата
су приступила на интервју, који је одржан 07.02. и 09.02.2017.
године, и на којем су кандидати давали одговоре на четири
питања, који су оцјењивани бодовима од 5 до 10 од стране
сваког члана комисије за сваки појединачни оговор. Након
успјешно завршеног интервјуа комисија је приступила
бодовању квалитета одговора који су дали кандидати, те
након тога утврдила ранг листу по којој је Његуш Радомир
добио 152 бода, Секулић Цвијета 157 бодова, Славено Дакић
142 бода и Крстинић Раде 113 бодова, након чега је комисија
једногласно предложила да се за два члана градске изборне
комисије Бијељина именују Радомир Његуш и Цвијета
Секулић.
Сходно свему горе наведеном, а у складу са
одредбама члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ и члана
7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању квалификација,
броја и именовању чланова изборне комисије основне
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изборне јединице у Босни и Херцеговини, 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.
Достављено:
1.Именована
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-96/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. март 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И
МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1.Влајко Лукић, Александра Николић и Амела
Дураковић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности чланова Управног одбора Јавног информативног
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина,
због окончања поступка јавне конкуренције за избор
чланова Управног одбора Јавног информативног издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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

Број 5 - Страна 49

јавне конкуренције, док је одредбом члана 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да су Влајко Лукић,
Александра Николић и Амела Дураковић именовани
за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавног
информативног издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина на сједници скупштине одржаној дана
16.12.2016. године, да је на истој сједници објављен Јавни
конкурс за попуну упражњених мјеста чланова Управног
одбора Јавног информативног издавачког предузећа
‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина, те да је окончана
процедура у вези са поступком избора чланова управног
одбора Јавног информативног издавачког предузећа
‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1. Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-97/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), а на основу Извјештаја Комисије за избор
чланова Управног одбора Јавног информативног издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина и члана
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина,
Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана
09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА ‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1.Николић Александра, Ћосић Азра и Стојановић
Петра из Бијељине, именују се за чланове Управног одбора
Јавног информативног издавачког предузећа ‘’Семберија

Број 5 - Страна 50

Службени гласник Града Бијељина

и Мајевица’’ Бијељина, због окончања поступка јавне
конкуренције за избор чланова Управног одбора Јавног
информативног издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 16.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Влајка Лукића, Александре Николић и Амеле Дураковић
за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавног
информативног издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина број 01-111-229/16 од 16.12.2016.
године. Тачком 2. диспозитива рјешења од 16.12.2016. године
одређено је да ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати
до окончања поступка избора и коначног именовања
чланова Управног одбора Јавног информативног издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина.
На сједници одржаној дана 16.12.2016. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора
Јавног информативног издавачког предузећа ‘’Семберија
и Мајевица’’ Бијељина број 01-111-251/16 од 16.12.2016.
године, те донијела рјешење о именовању комисије за
избор чланова Управног одбора Јавног информативног
издавачког предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина
и члана Управног одбора Туристичке организације Града
Бијељина број 01-111-230/16 од 16.12.2016. године. Након
проведене процедуре која је подразумјевала прегледање
свих пријава које су стигле у прописаном року, обављање
интервјуа са свим кандидатима који су ушли у ужи избор,
комисија је сачинила извјештај дана 20.02.2017. године
у којем је предложено да се за чланове Управног одбора
Јавног информативног издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина именују Николић Александра, Ћосић
Азра и Стојановић Петра и исти доставила Градоначелнику,
који је након тога, у складу са одредбом члана 16. став
6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) Скупштини
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града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за
чланове Управног одбора Јавног информативног издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина именују Николић Александра, Ћосић
Азра и Стојановић Петра.
Након проведеног поступка јавног гласања утврђено
је да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног
одбора Јавног информативног издавачког предузећа
‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина именују Николић
Александра, Ћосић Азра и Стојановић Петра 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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-98/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Данијел Барешић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности члана
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина,
због окончања поступка јавне конкуренције за избор члана
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
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Службени гласник Града Бијељина

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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да је Барешић Данијел
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора
Туристичке организације Града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 16.12.2016. године, да је на истој
сједници објављен Јавни конкурс за попуну упражњеног
мјеста члана Управног одбора Туристичке организације
града Бијељина, те да је окончана процедура у вези са
поступком избора члана управног одбора Туристичке
организације града Бијељина, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1. Барешић Данијел
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-99/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), а на основу Извјештаја Комисије за избор
чланова Управног одбора Јавног информативног издавачког
предузећа ‘’Семберија и Мајевица’’ Бијељина и члана
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина,
Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09.
марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Данијел Барешић, дипломирани економиста из
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Бијељине, именује се за члана Управног одбора Туристичке
организације Града Бијељина, због окончања поступка јавне
конкуренције за избор члана Управног одбора Туристичке
организације Града Бијељина.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 16.12.2016. године донијела је Рјешење о именовању
Барешић Данијела за вршиоца дужности члана Управног
одбора Туристичке организације Града Бијељина број 01111-232/16 од 16.12.2016. године. Тачком 2. диспозитива
рјешења од 16.12.2016. године одређено је да ће функцију из
тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка избора
и коначног именовања члана Управног одбора Туристичке
организације Града Бијељина.
На сједници одржаној дана 16.12.2016. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора
Туристичке организације Града Бијељина број 01-111252/16 од 05.12.2016. године, те донијела рјешење о
именовању комисије за избор чланова Управног одбора
Јавног информативног издавачког предузећа ‘’Семберија и
Мајевица’’ Бијељина и члана Управног одбора Туристичке
организације Града Бијељина број 01-111-230/16 од
16.12.2016. године. Након проведене процедуре која је
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај
дана 20.02.2017. године у којем је предложено да се за члана
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина
именује Барешић Данијел и исти доставила Градоначелнику,
који је након тога, у складу са одредбом члана 16. став
6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) Скупштини
града Бијељина упутио допис којим је предложио да се за
члана Управног одбора Туристичке организације Града
Бијељина именује Барешић Данијел.
Након

проведеног

поступка

јавног

гласања
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Службени гласник Града Бијељина

утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана
Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина
именује Барешић Данијел 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.
Достављено:
1.Барешић Данијел
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-100/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНОУМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1.Радивоје Дакић, Светлана Глишић и Драган
Мркајић из Бијељине, разрјешавају се дужности чланова
Управног одбора Јавне установе СКУД ‘’Семберија’’
Бијељина, због истека мандата на који су именовани.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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 38. став 2.

15. март 2017.

тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да су Радивоје Дакић,
Светлана Глишић и Драган Мркајић именовани за чланове
Управног одбора Јавне установе СКУД ‘’Семберија’’ Бијељина
рјешењем Скупштине града Бијељина у претходном сазиву
број 01-111-52/13 од 01.03.2013. године, да је прије доношења
рјешења о именовању број 01-111-52/13 од 01.03.2013.
године проведен поступак јавне конкуренције, да мандат
чланова Управног одбора Јавне установе СКУД ‘’Семберија’’
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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-101/17
Датум: 09. март 2017.године
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: 41/03) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. март 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1.Радивоје Дакић, Давор Радојевић и Мирослав
Кулић, из Бијељине именују се за вршиоце дужности
чланова Управног одбора Јавне установе Српско културноумјетничко 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

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

културно-умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13 и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА		
Број: 01-111-103/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО
‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Јавне установе Српско културно-умјетничко друштво
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‘’Семберија’’ Бијељина именују се :
1. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
2. СТОЈАН ЈОВОВИЋ
3. БОРО ЂОКИЋ
4. АМИР МУСИЋ
5. ДРАГО ЂУРИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листу са кандидатима као и приједлог акта за
именовање чланова Управног одбора Јавне установе Српско
културно-умјетничко друштво ‘’Семберија’’ Бијељина на
разматрање и доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-104/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1.Милорад Секулић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина, на
лични захтјев.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
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Службени гласник Града Бијељина

самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом. 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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) прописано да Скупштина
града, у оквиру свог дјелокруга,именује и разрјешава
органе управљања и руковођења у привредним друштвима,
организацијама ијавним установама чији је оснивач Град, у
складу са законом.
Милорад Секулић обратио се Скупштини града
Бијељина писменим захтјевом којим је тражио да га
овај орган разрјеши дужности вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе Центар за културу
‘’Семберија’’ 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.
Достављено:
1.Милорад Секулић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-105/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1.Драгана Митровић и Аида Хаџић из Бијељине,
разрјешавају се дужности чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина, због
истека мандата на који су именовани.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

15. март 2017.
Образложење

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач 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 38. став 2.
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) прописано да
Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
Имајући у виду чињеницу да су Драгана Митровић
и Аида Хаџић именоване за чланове Управног одбора
Јавне установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина
рјешењем Скупштине града Бијељина у претходном сазиву
број 01-111-54/13 од 01.03.2013. године, да је прије доношења
рјешења о именовању број 01-111-54/13 од 01.03.2013.
године проведен поступак јавне конкуренције, да мандат
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу
‘’Семберија’’ 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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-106/17
Датум: 09. март 2017.године
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: 41/03) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,
27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017. године, д о н и ј е л а је

15. март 2017.
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РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА

38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, донијела је

1.Милорад Секулић, Стана Тодоровић и Аида
Хаџић, из Бијељине именују се за вршиоце дужности
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу
‘’Семберија’’ Бијељина.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА

2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Центар
за културу ‘’Семберија’’ Бијељина.

I
У Комисију за избор чланова Управног одбора Јавне
установе Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина именују
се :

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13 и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
		
Број: 01-111-108/17
Датум: 09. март 2017.године
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана

1. МИЛАН ЛАЗИЋ
2. ЉУБИША ТАНАЦКОВИЋ
3. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
4. ИВАНА СТАНИШИЋ
5. РАДОМИР ЊЕГУШ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за културу ‘’Семберија’’ Бијељина на разматрање и
доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 43 Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39 став 2 тачка 37 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 38 став 2 тачка аж) Статута града Бијељина
(„Службени гласник града Бијељина“, број 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ЈАЊА“ У БИЈЕЉИНИ
I
За чланове Савјета за израду Урбанистичког плана
„Јања“ у Бијељини именују се:
1. Мићо Мићић, градоначелник;
2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење;
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3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Саво Бојановић, дипл. правник;
7. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
8. Огњен Рашевић, секретар
II
Савјет се именује ради укупног праћења израде
Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини, вођења јавне
расправе и усаглашавања ставова и интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета
је и да заузима стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја подручја за које се план
доноси, рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености плана са документима просторног
уређења који представљају основу за његову израду, као
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу и другим прописима заснованим на
закону.
III
Усвајањем Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини
ово Рјешење престаје да важи.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-111-109/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 43 Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39 став 2 тачка 37 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 38 став 2 тачка аж) Статута града Бијељина
(„Службени гласник града Бијељина“, број 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За чланове Савјета за израду Урбанистичког плана
града Бијељина именују се:
1. Мићо Мићић, градоначелник;
2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење;
3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Саво Бојановић, дипл. правник;
7. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
8. Огњен Рашевић, секретар

15. март 2017.

II
Савјет се именује ради укупног праћења израде
Урбанистичког плана града Бијељина, вођења јавне расправе
и усаглашавања ставова и интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета
је и да заузима стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја подручја за које се план
доноси, рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености плана са документима просторног
уређења који представљају основу за његову израду, као
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу и другим прописима заснованим на
закону.
III
Усвајањем Урбанистичког плана града Бијељина
ово Рјешење престаје да важи.
IV
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког
плана града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“,
број 18/16).
V
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-111-110/17
Бијељина,
Датум, 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 43 Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39 став 2 тачка 37 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 38 став 2 тачка аж) Статута града Бијељина
(„Службени гласник града Бијељина“, број 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За чланове Савјета за израду Просторног плана
града Бијељина именују се:
1. Мићо Мићић, градоначелник;
2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење;
3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Саво Бојановић, дипл. правник;
7. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
8. Огњен Рашевић, секретар

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

II
Савјет се именује ради укупног праћења израде
Просторног плана града Бијељина, вођења јавне расправе и
усаглашавања ставова и интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета
је и да заузима стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја подручја за које се план
доноси, рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености плана са документима просторног
уређења који представљају основу за његову израду, као
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу и другим прописима заснованим на
закону.
III
Усвајањем Просторног плана града Бијељина ово
Рјешење престаје да важи.
IV
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању Савјета за израду Просторног плана
града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број
18/16).
V
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-111-111/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 43 Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39 став 2 тачка 37 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 38 став 2 тачка аж) Статута града Бијељина
(„Службени гласник града Бијељина“, број 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
За чланове Савјета за израду измјене Регулационог
плана „Индустријска зона 2“ у граду Бијељина именују се:
1. Мићо Мићић, градоначелник;
2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење;
3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Саво Бојановић, дипл. правник;
7. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
8. Огњен Рашевић, секретар
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II
Савјет се именује ради укупног праћења израде
измјене Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у граду
Бијељина, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и
интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета
је и да заузима стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја подручја за које се план
доноси, рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености плана са документима просторног
уређења који представљају основу за његову израду, као
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу и другим прописима заснованим на
закону.
III
Усвајањем
измјене
Регулационог
плана
„Индустријска зона 2“ у граду Бијељина ово Рјешење
престаје да важи.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-111-112/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 43 Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39 став 2 тачка 37 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана 38 став 2 тачка аж) Статута града Бијељина
(„Службени гласник града Бијељина“, број 8/13, 27/13 и
30/16), Скупштина града Бијељина на својој 5. сједници
одржаној дана 09. марта 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 4“ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
За чланове Савјета за израду измјене Регулационог
плана „Индустријска зона 4“ у граду Бијељина именују се:
1. Мићо Мићић, градоначелник;
2. Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење;
3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Саво Бојановић, дипл. правник;
7. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
8. Огњен Рашевић, секретар
II
Савјет се именује ради укупног праћења израде
измјене Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у граду
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Бијељина, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и
интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак Савјета
је и да заузима стручне ставове према питањима општег,
привредног и просторног развоја подручја за које се план
доноси, рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености плана са документима просторног
уређења који представљају основу за његову израду, као
и усаглашености плана са одредбама Закона о уређењу
простора и грађењу и другим прописима заснованим на
закону.
III
Усвајањем
измјене
Регулационог
плана
„Индустријска зона 4“ у граду Бијељина ово Рјешење
престаје да важи.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-111-113/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), члана
9. став 1. тачка з) и члана 114. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 106/09 и
44/15), члана 5. Правилника о поступку утврђивања смрти
лица (“Службени гласник Републике Српске”, број: 65/10),
члана 38. Статута града Бијељина (“Службени гласник
града Бијељина”, број: 8/13, 27/13 и 30/16) и члана 3. став
3. Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 2/17),
Скупштина Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09.
марта 2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ МРТВОЗОРНИКА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
За вршење прегледа, утврђивање узрока и времена
смрти лица умрлих ван здравствене установе на подручју
Града Бијељина, именују се доктори медицине (у даљем
тексту: “мртвозорници”):
1. др Игор Новаковић, специјалиста породичне
медицине – координатор
2. др Дубравка Савић, специјалиста ургентне
медицине – мртвозорник
3. др Амела Вићановић, специјалиста породичне
медицине – мртвозорник
4. др Нада Лукић – Шајин, специјалиста породичне
медицине – мртвозорник
5. др Марјена Дакић, специјалиста породичне
медицине – мртвозорник
6. др Маја Шешлија – Угринић, специјалиста
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породичне медицине – мртвозорник.
II
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању мртвозорника на подручју општине
Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
24/11).
III
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављиваања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-114/17
Б и ј е љ и н а,		
Датум: 09. март 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. алинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
СРПСКО
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО
ДРУШТВО ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 3 ( три ) члана из реда
оснивача.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор
Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план, одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом
и статутом установе и врши друге послове утврђене актом о
оснивању и статутом установе.
III М А Н Д А Т
Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 ( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
27/13).
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V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
спрема,

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми,
4. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.,
Конкурса,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
6. биографију о кретању у служби,
7. ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
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Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске лично
ће доставити увјерење. За канидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службеним путем код надлежног Центра јавне
безбједности.
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:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне
новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-102/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. алинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16) Скупштина
Града Бијељина на 5. сједници одржаној дана 09. марта 2017.
године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’
БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 3 ( три ) члана из реда
оснивача.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор
Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
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и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план, одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом
и статутом Центра и врши друге послове утврђене актом о
оснивању и статутом установе.
III М А Н Д А Т
Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 ( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
27/13).
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
•Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
•Да су старији од 18 година,
•Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
•Да не служе казну изречену од стране Међународног
суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог Суда,
а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом.
•Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
спрема,

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
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Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми,
4. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.,
Конкурса,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
6. биографију о кретању у служби,
7.ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске лично
ће доставити увјерење. За канидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службеним путем код надлежног Центра јавне
безбједности.
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:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне
новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-107/17
Бијељина,
Датум: 09. март 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.

		
На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12. Правилника о јавним

15. март 2017.
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набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16 ), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-06/17
ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-06/17

I
јавној набавци УСЛУГА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
КОШЕЊЕ И ГРАБАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА
III
Предвиђени максимални износ средстава је
100.000,00 (са ПДВ-ом) односно – 85.470,08 (без ПДВ-а).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину са
буџетске ставке ‘’Текуће одржавање парка’’ економски код
412 500, потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка – резервисани уговор у складу са чланом 9. Закона
о јавним набавкама.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2017.године.
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: 02-404-50/17
Бијељина
Датум: 01. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
број: 97/16) члана 18 и члана 25. и 32. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-09/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:ТВЈ-09/17
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II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице ,
вршиће се јавна набавка следећих услуга :
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА
И
НАДОГРАДЊА НА ИСТИМ
III
Предвиђени
максимални износ средстава је
35.000,00 КМ (са ПДВ-ом) односно 29.914,53 КМ (без
ПДВ-а).На основу оквирног споразума уговорни орган ће
закључивати уговоре по потреби и до износа средстава која
су обезбјеђена из буџета града за 2017.годину са буџетске
ставке ‘’Трошкови текућег одржавања“ , економски код 412
500, потрошачка јединица 0005125.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума .
V
Предвиђени рок за пружање услуга је од дана
потписивања оквирног споразума до 31.12.2017.године .
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: 02-404-51/17
Бијељина,
Датум: 02. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) 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 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 41. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15,8/16),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-06/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 08.02.2017.године, а која се односи на
набавку услуга:” Вршење услуга превоза ученика основних
и средњих школа на спортска такмичења и награђених
учесника културних манифестација у 2017. години”, понуду
је доставио следећи понуђач:
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1 . ДОО „Љаљић турс“ Челић

заштите, понуду је доставио следећи понуђач:

II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да иста није прихватљива из разлога што Образац за
цијену понуде није правилно попуњен.Када се помноже
количина и јединична цијена, износ који се добије не
одговара уписаним вриједностима, а уколико би се износи
исправили била би добијена понуда са неприродно ниском
цијеном.
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога
штониједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-7/17 од
06.03.2017.године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.
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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-7/17
Бијељина,
Датум: 08. март 2017.године

15. март 2017.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1 . ДОО „Призма“, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да иста није испунила услове предвиђене документацијом
из разлога што понуђач није испунио услове техничке и
професионалне способности, јер је доставио неважећу
овјерену фотокопију овлашћења за грађење техничког
лица на основу кога је фирма добила Рјешење за извођење
грађевинских радова на објектима високоградње. Понуђач
је у прилогу понуде доставио Овлашћење за грађење на име
Братислава Гајића, издато 14.05.2012.године (број протокола:
01-361-159/02) издато од стране Министарства за урбанизам,
стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и
екологију Републике Српске.Према члану 193. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број:40/13) ревизију лиценци издатих физичким
лицима Министарство је требало извршити у року од три
године од ступања на снагу овог Закона.Закон је ступио на
снагу 25.05.2013.године.
III
На основу свега горе наведеног поступак јавне
набавке радова: Санирање стамбених породичних објеката
корисницима борачко – инвалидске заштите, се преиначава
из отвореног поступка у преговарачки поступак са објавом
обавјештења складу са чланом 20. тачка а) Закона о јавним
набавкама :’’ када у отвореном или у ограниченом поступку
или у поступку такмичарског дијалога добије све понуде
које не испуњавају услове квлификације, а основни услови
за додјелу уговора се нису битно промијенили, уговорни
орган није обавезан објавити обавјештење о набавци,
под условом да позове све понуђаче, односно кандидате
да отклоне недостатке у својим понудама, те своје понуде
учине прихватљивим.’’

О Д Л У К У
О ПРЕИНАЧЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке БиЗ-02/17

IV
У предметном отвореном поступку достављена
је само једна понуда понуђача Д.О.О. ’’Призма’’ Бијељина
која није испунила услове из разлога што понуђач није
испунио услове техничке и професионалне способности,
јер је доставио неважећу овјерену фотокопију овлашћења
за грађење техничког лица на основу кога је фирма добила
Рјешење за извођење грађевинских радова на објектима
високоградње. Понуђач је у прилогу понуде доставио
Овлашћење за грађење на име Братислава Гајића, издато
14.05.2012.године (број протокола: 01-361-159/02) издато од
стране Министарства за урбанизам, стамбено-комуналне
дјелатности, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Према члану 193. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број:40/13) ревизију
лиценци издатих физичким лицима Министарство је
требало извршити у року од три године од ступања на снагу
овог Закона.Закон је ступио на снагу 25.05.2013.године.

I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 09.02.2017.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.9/17 од 10.02.2017.године,
а која се односи на набавку радова: Санирање стамбених
породичних објеката корисницима борачко – инвалидске

V
У складу са чланом 20. став а) Закона о јавним
набавкама , потребно је да понуђач Д.О.О.’’ПРИЗМА’’
Бијељина отклони недостатке у својој понуди, те своју
понуду учини прихватљивом.
У вези са горе наведеним понуђач Д.О.О.

		
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 20. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13)
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’:24/15 и 08/16),
Градоначелник д о н о с и :
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‘’ПРИЗМА’’ Бијељина дужан је да у року од 10 (десет) дана од
дана пријема ове Одлуке достави документацију наведену у
члану IV (односно важећу документацију коју у отвореном
поступку није доставио у својој понуди) као и своју коначну
понуду.
Уколико понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина у
горе наведеном року не достави тражену документацију и
коначну понуду, уговорни орган ће у складу са чланом 69.став
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак, из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
VI
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 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.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-404-10/17
Бијељина
Датум: 06. март 2017.године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 62. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13)
и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 07.02.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.9/17 од 10.02.2017.године
, а која се односи на набавку роба: „ Набавка штампаних
образаца за потребе градске управе Бијељина током 2017. и
2018. године,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Мојић“, Бијељина
2. ДОО“Copitrade“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности испуниле услове предвиђене тендерском
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документацијом те је на основу наведеног критеријума –
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, извршено
вредновање
1. ДОО “Copitrade” Бијељина
2. ДОО”Мојић” Бијељина

44.716,23 КМ
54.982,98 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Copitrade“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од: 44.716,23 КМ(са ПДВ-ом)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-6/17 од
27.02.2017.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 у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 6/17
Бијељина
Датум: 01. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:08/013;27/13) и члана 40. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,24/15,8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-08/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
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захтјева , објављеном на Порталу јавних набавки дана
14.02.2017.године и 24.02.2017.године , а која се односи на
набавку услуга: „ Објава огласа и обавјештења у дневном
листу,“ понуде су доставили следећи понуђачи:
1. Н.И.Г.Д.Дневне Независне новине, Бања Лука
2. ДОО“Ослобођење“ Сарајево
3. ИД „Euroblic press“ДОО, Бања Лука
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. ДОО “Ослобођење” Сарајево
9.240,52 КМ
2. Н.И.Г.Д.Дневне Независне новине, Бања Лука
					
9.414,405 КМ
3. ИД„Euroblic press“ДОО, Бања Лука 11.857,48 КМ

15. март 2017.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именије се Градски штаб за ванредне ситуације
Града Бијељина у сљедећем саставу:
1.Командант штаба
Мићо Мићић, Градоначелник Града Бијељина
2. Замјеник команданта
Драган Ђурђевић, Замјеник Градоначелника Града
Бијељина
3. Начелник штаба
Радомир Марјановић, В.Д. Начелник-а Одјељења
за борачко инвалидску и цивилну заштиту Градске управе
Града Бијељина

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Ослобођење“ Сарајево са понуђеном цијеном у
износу од: 9.240,52 КМ(са ПДВ-ом)

4. Члан штаба за оперативно планске послове
Драго Ристић, Шеф Одсјека за цивилну заштиту
у Одјељењу за борачко инвалидску и цивилну заштиту
Градске управе Града Бијељина

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-18/17 од
07.03.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

5.Члан штаба за административно правне послове
Миодраг Бешлић,Секретар Скупштине Града
Бијељина

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

6. Члан штаба за склањање и евакуацију
Самер ел Цхекх, В.Д. Начелник-а Одјељења за
друштвене дјелатности Градске управе Града Бијељина

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

7. Члан штаба за финансијске послове
Милорад Софренић,В.Д. Начелник-а Одјељења за
финансије Градске управе Града Бијељина

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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 18/17
Бијељина
Датум:08. март 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

		
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), члана 6. Правилника о унутрашњој организацији
градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник
Града Бијељина“ број:7/13) и члан 62. став 1. тачка ј.
подтачка 4. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“ број: 8/13,27/13 и 30/16) Градоначелник
Града Бијељина дана 21. фебруара 2017. године доноси

8.Члан штаба за осматрање, обавјештавање и
узбуњивање
Проф.
Владо
Симеуновић,
Савјетник
Градоначелника Града Бијељина
9.Члан
штаба
за
РХБ
заштиту
и
противепидемиолошку заштиту
Др.Младен Грујичић,спец.епидемиолог Хигијенско
епидемиолошке службе Дома Здравља Бијељина
10.Члан штаба за заштиту од рушења и експлозија
Драган Јовановић, Шеф Одсјека за инспекцијски
надзор у области грађевинарства и заштите животне
средине у Одјељењу за инспекцијске
послове Градске
управе Града Бијељина
11.Члан штаба за заштиту од поплава и других
несрећа на води и под водом
Мирослав Чвргић, Начелник Одјељења за
управљање водним добром, заштиту од вода и надзор над
хидротехничким објектима у Ј.У. „Воде Српске“ у Бијељини
12. Члан штаба за заштиту од пожара
Миле Спасојевић, Старјешина Територијалне
ватрогасне јединице Бијељина

15. март 2017.
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13.Члан штаба за прву медицинску помоћ
Прим.др. Душко Миловановић, В.Д. Директор-а
Дома здравља у Бијељини
14.Члан штаба за заштиту животиња и намјерница
животињског поријекла
Младен
Јовановић,
Градски
ветеринарски
инспектор у Одјељењу за инспекцијске послове Градске
управе Града Бијељина
15.Члан штаба за заштиту биља и биљних производа
Младен Савић, В.Д. Начелник-а Одјељења за
пољопривреду Градске управе Града Бијељина
16.Члан штаба за збрињавање угрожених и
настрадалих
Перица Глигић, Секретар Градске организације
Црвеног крста Бијељина
17.Члан штаба за питања ангажовања МУП-а
Републике Српске
Жарко Ћосић, Начелник Центра јавне безбједности
Бијељина
БиХ

18.Члан

штаба

за

питања

ангажовања

МО
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На основу Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у Републици Српској
у 2017. години („Службени гласник Републике Српске“, бр
11/17) Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина
на сједници одржаној 02. марта 2017. године д о н о с и
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И
ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У
ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2017. ГОДИНИ
План садржи:
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2017. години
II План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара

касарне

IV Aнализу реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима

19.Члан штаба информисање-односе са јавношћу
Предраг Лопандић, Шеф Одсјека за односе с
јавношћу Градске управе Града Бијељина

V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из области заштите и спасавања од пожара

Пук.Сретен Милошевић, Командант
„Војвода Степа Степановић“ у Бијељини

20.Члан штаба за заштиту животне средине
и асанацију терена
Миленко Вићановић, В.Д. Директор-а А.Д.
„Комуналац“ Бијељина
II
Градски штаб за ванредне ситуације обавља послове
с ходно члану 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“ број: 121/12)
III
Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење о именовању Градског штаба за ванредне
ситуације Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/13, 2/14, 4/15 и 12/15).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-111-61/17
Бијељина,
Датум: 21.фебруар 2017.године

		

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2017. години
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1.Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
пожара, на којој ће се усвојити:
а) План рада Градског штаба за ванредне ситуације
на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите
и спасавања од шумских и других пожара на отвореном
простору у 2017. години.
б) План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања, као и
ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја
за заштиту и спасавање на подручју Града.
в) Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
г) Анализу реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима
д) Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоц
ситуације

задатка: Градски штаб за ванредне

Учесници: Субјекти од значаја за спровођење
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превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
пожара
Рок: 02.март 2017.године
2.Са овим Планом путем медија упознати ширу
јавност, упозорити на опасности од пожара, и поступању
у случају појаве пожара те континуирано подизати
противпожарну културу и промовисати број за хитне
ситуације „121“ и број ватрогасне службе „123”.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту; Територијална ватрогасна јединица
Бијељина;ЦЈБ Бијељина,Одјељење комуналне полиције;
Средства јавног информисања.
Рок: 15. март 2017. године, сталан задатак.
3. Упутити захтјев Одјељењу за пољопривреду
за израду Одлуке о потребним агротехничким мјерама
за уређење и одржавање пољопривредног земљишта за
заштиту од пожара као и доношење мјера заштите од
пожара које се морају предузимати у шумама у приватном
власништву (чл. 26. Закона о пољопривредном земљишту
„Сл. гласник Републике Српске“, бр. 93/06).
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесник: Одјељење за пољопривреду
Рок: 15. март 2017. Године
4. Обезбједити предуслове за достављање
информација и извјештаја о стању угрожености и
предузетим мјерама Републичкој управи цивилне заштите
свакодневно када надлежни орган, услед непосредне
опасности од пожара,донесе одлуку о поступању по
Плану приправности или нареди предузимање потребних
оперативних мјера заштите и спасавања.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту; Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 15.април 2017.године
5.
Успоставити
ефикасан
систем
осматрања,обавјештавања и узбуњивања на подручјима са
повећаним ризиком од пожара.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту; Повјереници цивилне заштите; ЦЈБ
Бијељина;Средства јавног информисања
Рок: 01.април 2017.године
6. За вријеме пожарне сезоне режим рада и
дежурства ускладиће се са индексом опасности од пожара.
Координирати рад са др. органима и службама у Граду
и предузимати потребне мјере у циљу правовременог
обавјештавања о настанку пожара као и провођењу
потребних мјера у пружању помоћи код гашења пожара.

15. март 2017.

Извршиоци задатка
Градски штаб за ванредне
ситуације; Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту; Територијална ватрогасна јединица Бијељина;
Одјељење комуналне полиције
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
			
Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих
пожара и њихових последица оперативне мјере заштите и
спасавања од пожара на подручју Града спроводиће се по
Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему руководећу
улогу има Градски штаб за ванредне ситуације.
7. Када се усљед опасности од пожара у Граду донесе
Наредба о поступању по мјерама из Плана приправности
и приступи провођењу неопходних оперативних мјера
заштите и спасавања вршиће се информисање грађана о
насталој ситуацији, мјерама које се предузимају,као и давање
упутстава грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације; Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту; Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина; Средства јавног информисања
Рок: У складу са Планом приправности и током
трајања опасности
8. Доношење Наредбе о узбуњивању, организација
узбуњивања и давање упутстава о поступању.
Извршиоци задатка:
Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације
Учесници: Средства јавног информисања
Рок: Ускладу са процјеном ситуације, по плану
узбуњивања
9. Доношење Наредбе о мобилизацији и
мобилизација расположивих људских и материјалнотехничких капацитета Града.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесник: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом мобилизације
10. Доношење Наредбе о евакуацији, организација
евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина; Градска специјализована јединица за заштиту од
пожара.
Рок: У складу са Планом евакуације и збрињавања
11.Наређује употребу снага за заштиту и спасавање,
средства за помоћ и др.средства која се користе у заштити
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и спасавању од пожара у ванредним ситуацијама на
угроженим подручјима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту; Територијална ватрогасна јединица
Бијељина; Градска јединица цивилне заштите за заштиту од
пожара; Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
сходно донешеној Одлуци Градоначелника.
Рок: У складу са процјеном ситуације и Плану
хитног поступања.
12. У најсложенијим ситуацијама када су директно
угрожена насеља и животи људи и када су исцрпљени
капацитети Града, тражиће се од Републичке управа
цивилне заштите, ангажовање тимова за деминирање,
сусједних општина, Владе Републике Српске и ОС БиХ.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина; Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са са процјеном ситуације
13.Организовање прихвата оперативних снага и
средстава, домаћих и међународних, пристиглих у помоћ,
упознавање истих са тренутном ситуацијом додјељивање
задатака.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
14.Организација пријема, смјештаја и расподјеле
свих врста помоћи укључујући и међународну помоћ.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
15. Достављање Подручном одјељењу –Републичке
управе цивилне заштите редовних и ванредних информација
за вријеме елементарне непогоде о ситуацији на терену,
мјерама које се предузимају, ангажованим снагама и
приједлогом мјера.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Сви ангажовани субјекти по Плану
заштите и спасавања од пожара
Рок: У току елементарне непогоде
В) Спровођење мјера опоравка
16.Доношење Наредби о процјени насталих штета
и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку
од елементарне непогоде и пружања помоћи угроженима у
складу са могућностима Града.
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Изврђшиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Чланови Градског штаба, Градска управа
– надлежна одјељења и службе
Рок: У складу са процјеном ситуације
II План оперативног спровођења плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1.Одржати радни састанак Градоначелника и
представника цивилне заштите, Територијалне ватрогасне
јединице и Комуналне полиције у циљу припреме,
ангажовања и провођења мјера заштите од пожара.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту; Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Одјељење комуналне полиције
Рок: 31.март 2017.године.
2. Формирати базу података водних капацитета
(језера, шљункара, канала и др.водозахвата) за потребе
гашења пожара на отвореном простору.
Изврђшиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина Градски инспектор за воде
Рок: Сталан задатак
3. Извршити ажурирање Процјене угрожености и
Плана цивилне заштите за заштиту од пожара. Извршити
анализу стања опремљености и обучености субјеката од
значаја за заштиту и спашавање од пожара.
Извршиоц задатка: Одјељење за
инвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна
Бијељина
Рок: 10. март 2017. године

борачкојединица

4. Предузети потребне мјере на забрани стварања
депонија и чишћењу истих на подручју Града.
Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције
и Одјељење за стам. комун. послове и заштиту животне
средине
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту и Еколошка удружења.
Рок: 31. март 2017. године
5.Урадити списак људи, возила и др. опреме који ће
се у случају пожара већих размјера упутити као помоћ на
подручје друге општине сходно Одлуци Градоначелника.
Изврђшиоци задатка: Градоначелник, Одјељење за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 15.март.2017.године
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6. Током пожарне сезоне појачати осматрање
и надзор шума, ниског растиња, усјева и грађевинских
објеката којим пријети повећана опасност од настајања и
ширења пожара.

Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције;
Одјељење за инспекцијске послове-пољопривредна
инспекција
Рок: Сталан задатак

Извршиоц задатка: Власници земљишта и објеката
Учесници:
Одјељење
комуналне
полиције;
Одјељење за инспекцијске послове; Инспекција за заштиту
од пожара
Рок:
По потреби

12.Градска управа је обавезна да благовремено
путем Дома здравља и апотека становништву у угроженом
подручју обезбједе довољне количине лијекова и
медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне
угрожености од пожара.

7. Организовати и провести обуку Градске јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара са Територијалном
ватрогасном јединицом Бијељина. Припаднике Јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара, приликом извођења
обуке, осигурати од посљедица несретног случаја као и код
евентуалног ангажовању на гашењу пожара.

Извршиоци задатка: Одјељење за друштвене
дјелатности, Дом здравља Бијељина
Учесници: Апотеке на угроженом подручју
Рок: 1.мај 2017.године и према потреби

Извршиоц задатка: Одјељење за
инвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна
Бијељина
Рок: 30.мај 2017. године

борачкојединица

8. Извршити детаљну припрему и отклањање
техничких недостатака на возилима и опреми потребној за
гашење пожара.
Извршиоц задатка: Територијална
јединица Бијељина
Рок: 15. март 2017. године

ватрогасна

9.Планирати набавку и извршити опремање
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина средствима
прикупљеним у складу са одредбама члана 81. Закона
о заштити од пожара ( “Сл.гласник Републике Српске
бр.71/12).
Извршиоци задатка: Градска управа Града Бијељина
и Ватрогасни савез Републике Српске
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 15.март 2017. године
10. Непосредно пред почетак жетвених радова као
и у периоду трајања жетвених радова на подручју Града
јуни-јули налаже се инспекцији за заштиту од пожара и
пољопривредној инспекцији да врше појачану контролу
у циљу примјене законских прописа о мјерама заштите од
пожара.
Извршиоци задатка: Одјељење за инспекцијске
послове – пољоприврени инспектор;Републички инспектор
за заштиту од пожара
Рок:
Јуни - јули 2017. године
11. У наредном временском периоду „прољећељето“ стриктно спровести одредбе Градске Одлуке о мјерама
заштите од пожара које се односе на забрану ложења
отворене ватре, паљења корова, смећа и др. материја на
јавним и зеленим површинама, уништавање запаљивих
материја и др.

13. За вријеме повећане опасности од пожара на
подручју Града Бијељина Одсјек за односе са јавношћу и
Територијална ватрогасна јединица вршиће информисање
јавности о степену опасности, потребним мјерама, као
и мјерама које сами грађани треба да предузимају у циљу
смањења или отклањања опасности од пожара.
Извршиоци задатка: Одсјек за односе с јавношћу
Градске управе;
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту; ЦЈБ Бијељина, Подручно Одјељење
цивилне заштите Бијељина; Одјељење комуналне полиције
Рок: У току трајања опасности
Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих
пожара и њихових посљедица оперативне мјере заштите
и спасавања од пожара на подручју Града спроводиће се
по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему
руководећу улогу има Градски штаб за ванредне ситуације,
док је носилац у извршавању оперативних мјера и задатака
Територијална ватрогасна јединица Бијељина. У ванредним
ситуацијама ангажују се и додатне снаге: Јединица цивилне
заштите за заштиту од пожара и остале јединице цивилне
заштите са додатним средствима ангажованим од А.Д.
„Комуналац“ и Д.О.О. „Патриот“ Бијељина.
14. Припрема и доношење наредбе за поступање по
Плану приправности.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесник: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом приправности.
15.Обезбјеђење континуираног функционисања
веза, водоснабдијевања и снабдијевања електричном
енеријом без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка: „Телеком Српске“ а.д. Бања
Лука, „Електропривреда РС“ РЈ Електродистрибуција
Бијељеина, А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.
Рок: Сталан задатак
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16.Активирање Штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације.
17.Проглашење ванредне ситуације на подручју
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
18.Доношење Наредбе о активирању оперативнокомуникативног центра Града Бијељина по наређењу мјера
приправности односно проглашењу ванредне ситуације.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
19. Провођење мјера и задатака цивилне заштите,
спасавања и пружања помоћи угроженом становништву на
подручјима Града угроженим од пожара.
Према степену и обиму угрожености вршиће се
интервенције и ангажовање снага. У I степену ангажују се
редовне снаге Територијалне ватрогасне јединице Бијељина
сходно оперативном плану дјеловања на подручју Града.
У II степену код повећаног обима угрожености
уколико редовне снаге нису у могућности да локализују
пожар ангажују се додатне снаге резервног састава Градске
јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, Јединице
цивилне заштите опште намјене и локално становништво.
Такође се ангажују и додатна средства: двије цистерне из
А.Д. „Комуналац“ и двије цистерне из Д.О.О. „Патриот“.
У III највишем степену угрожености уколико дође
до великих пожара а већ ангажоване снаге и средства нису
у могућности да их локализују тражи се додатна помоћ од
сусједних општина (Брчко, Зворник, Угљевик), Републичке
управе цивилне заштите, МО БиХ и МУП-а Републике
Српске.
Извршиоци задатка: По Плану заштите и спасавања
од елементарне непогоде и друге несреће Града БијељинаПлану хитног поступања и овом Плану: Градски штаб за
ванредне ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Градска јединица цивилне заштите за заштиту од
пожара, Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
сходно донешеној Одлуци Градоначелника
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина, ЦЈБ Бијељина, Републички штаб за ванредне
ситуације.
Рок: У складу са процјеном ситуације и Плану
хитног поступања
В) Спровођење мјера опоравка
20. Вршење процјене насталих штета од пожара на
подручју Града.
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Извршиоци задатка: Формиране градске комисије
за процјену штета
Учесници: Правна и физичка лица која су
претрпјела штету
Рок: Непосредно по престанку испољавања
елементарне непогоде и др.несреће
21. Провођење мјера санације и опоравка од
последица пожара и пружање помоћи.
Извршиоци задатка: Градска управа-надлежна
одјељења и службе, Привредна друштва и др. правна лица
у Граду из области комуналне дјелатности, ватрогаства,
здравства, грађевинарства, енергетике и др.области.
Учесници: Угрожени објекти
Рок: Непосредно по престанку испољавања
опасности од пожара
Прилог:
Преглед
материјално-техничких
капацитета Града за заштиту и спасавање од пожара.
III Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
Опремљеност Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина је на задовољавајућем нивоу.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина опремљена је
са сљедећом техником и опремом:
1. Навално возило		
2. Ватрогасне цистерне		
3. Техничко возило		
4. Аутомеханичке љестве		
5. Возила за превоз ватрогасаца
6. Командно возило		

3 комада
4„
1„
1„
2„
1„

Сва наведена возила су опремљена са потребном
ватрогасном опремом, техничким алатом и другом
потребном опремом.
Укупан капацитет воде 44.000 литара и 1.900 литара
пјенила.
У 2017.години Планом јавних набавки планира се
сљедећа набавка:
-Ватрогасног возила, љества са корпом за гашење
пожара и спасавање људи на објектима са дохватом на
висини од минимум 32 метра у износу од 1.300.000,00 КМ.
-Набавка два теренска ватрогасна возила са
ватрогасном надоградњом у износу од 250.000,00 КМ.
-Набавка техничкиг возила са опремом у износу од
268.000,00 КМ.
Обученост припадника ватрогасних јединица
Наставним Планом и програмом обуке и
оспособљавања у области заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа у 2017.години,
планирана је заједничка практична вјежба Градске
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од
пожара и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина.
Вјежба је планирана да се изведе у мјесецу мају 2017.године.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
(укључујући Јању) има 56 оперативаца који су стручно
обучени и оспособљени за гашење пожара и то:
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1. Руководиоци акције гашења пожара
2. Професионални ватрогасац		

16
40

Сви оперативци су опремљени личном заштитном
опремом (шљем, опасач, одијело за интервенције, чизме и
друга лична опрема).
IV Финансијски план
За спровођење мјера и задатака заштите и
спасавања од шумских и других пожара у 2017. години
чији су извршиоци Градски штаб за ванредне ситуације и
Градска управа Града Бијељина обезбиједиће се финансијска
средства у буџету Града док ће остали извршиоци за
извршење послова из своје надлежности планирати и
финансијска средства.
Буџетом Града за потребе Територијалне ватрогасне
јединице Бијељина у 2017.години планирана су средства у
износу од 1.928,000,00 КМ.
Наведена средства утрошиће се на набавку
ватрогасног возила са зглобно-телескопском корпом за
гашење пожара и спасавање људи, минимум дохвата на
висини од 32 метра, набавку два теренска ватрогасна возила
са ватрогасном надоградњом,набавку техничког возила
са опремом, набавку пратеће опреме и средстава и текуће
одржавање ватрогасних возила.

15. март 2017.

IV Анализу реализације уговора закључених
са привредним друштвима, правним лицима, те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017.
години.
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од поплава у 2017. години
А) Спровођење превентивних мјера и задатака

Напомена: Град Бијељина није закључивао оквирне
уговоре са привредним друштвима и субјектима од значаја
за провођење оперативних задатака у заштити и спасавању
од пожара.

1.Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације Бијељина са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања од
поплава на којој ће се усвојити:
План рада Градског штаба за ванредне ситуације на
провођењу превентивних и оперативних мјера заштите и
спашавања од поплава у 2017. години.
План оперативног провођења Плана са плановима
ангажовања и активног учешћа на спровођењу мјера и
задатака заштите и спасавања од поплава у 2017. години
на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката од
непосредног значаја за заштиту и спашавање.
Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава.
Анализа реализације уговора закључених са
привредним друштвима, правним лицима, те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака.

Број: 02-014-1-293/17
Бијељина,
Датум: 02. март 2017.године

Финансијски план Града Бијељина за провођење
мјера и задатака заштите и спашавања од поплава у 2017.
години.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу Плана одбране од поплава у Републици
Српској у 2017. години који је донијела Влада Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/17)
Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина на
сједници одржаној 02. марта 2017. године доноси
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2017. ГОДИНИ
План садржи:
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од поплава у 2017. години.
II План оперативног провођења Плана са
плановима ангажовања и активног учешћа на спровођењу
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017.
години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката
од непосредног значаја за заштиту и спашавање.
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спашавање од поплава.

Ивршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спасавање од поплава у Граду
Рок: 02. март 2017. године
2.Успоставити ефикасан систем осматрања,
обавјештавања и узбуњивања вршењем сталног праћења
водостаја ријека на подручју Града Бијељина усљед
повећаног ризика од поплава у наредном периоду.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту, ЈУ „Воде Српске“, Републички хидрометеоролошки
завод
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина – оперативно - комуникативни центар, ХЕ
Зворник, ХЕ Б. Башта и ХЕ Вишеград
Рок: Сталан задатак
3.Упознати становништво са могућим поплавама
и њиховим посљедицама те о томе вршити благовремено
обавјештавање путем средстава јавног информисања и
непосредно на терену, промовисати кратки број за хитне
интервенције 121.
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Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације и Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина; Републички хидрометеоролошки завод; Јавна
установа “Воде Српске”
Рок: Трајан задатак
4.Када надлежни орган у ситуацијама непосредне
опасности од поплава донесе одлуку о поступању по
мјерама из Плана приправности или нареди Градски штаб
ће свакодневно достављати редовне извјештаје о стању на
угроженом подручју и предузетим мјерама Подручном
Одјељењу цивилне заштите Бијељина.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесник : Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
Б) Спровођење мјера одговора
Спровођење мјера одговора односно оперативних
мјера и задатака у заштити и спасавању од поплава врши се
по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и
друге несреће Града Бијељина-Плану хитног поступања и по
овом Плану при чему руководећу улогу има Градски штаб за
ванредне ситуације.
5.У ситуацијама непосредне опасности од
елементарне непогоде-поплаве, са тенденцијом даљег
погоршања, доношење Наредбе о узбуњивању и давање
упутстава за дјеловање.
Извршиоци задатка: Градоначелник,Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Средства јавног информисања
Рок: По плану узбуњивања
6.Информисање грађана о насталој ситуацији,
мјерама које се предузимају, као и давање упутстава и
саопштења грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Средства јавног информисања
Рок: Током елементарне непогоде
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и провођење евакуације и збрињавања становништва са
подручја угроженим поплавама.
Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Јединице цивилне заштите за заштиту
од поплава, Ронилачки клубови “Пантери”и “Наутилус”,
Територијална ватрогасна јединица, ЦЈБ Бијељина, Јединица
граничне полиције, Јединице ОС БиХ
Рок: По Плану евакуације и збрињавања
9.Наређује употребу снага за заштиту и
спасавање,средстава помоћи и др.средстава која се користе
у заштити и спасавању од поплава у ванредним ситуацијама
на угроженим подручјима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту,Јединице цивилне заштите, Субјекти од
значаја за заштиту и спасавање у Граду сходно донешеној
Одлуци Градоначелника
Рок: У складу са процј. ситуације и Плану хитног
поступања
10.У ванредним приликама када заштита и
спасавање од поплава превазилази могућности ангажованих
капацитета Града, упутити захтјев Републичкој управи
цивилне заштите и Републичком штабу за ванредне
ситуације за пружањем додатне помоћи у вршењу евакуације
угрожених и болесних, снабдијевања храном, лијековима и
др.потребама угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: У складу са процјеном ситуације
11. У ванредним ситуацијама када су исцрпљени
сви расположиви цивилни капацитети упутити захтјев за
ангажовање Оружаних снага БиХ.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације-Градоначелник
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације, Министарство
одбране БиХ
Рок: Ускладу са процјеном ситуације

7.Доношење
наредбе
о
мобилизацији
и
мобилизација планираних људских и материјалнотехничких капацитета Града у заштити и спасавању од
поплава.

12.У
ванредним
ситуацијама
обезбједити
организован прихват оперативних снага и средстава
међународне помоћи, упућених на наше подручје,
упознавање истих са тренутном ситуацијом и додјела
задатака које ће проводити.

Извршиоци задатка: Градоначелник,Градски штаб
за ванредне ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Учесници: Снаге и субјекти по плану мобилизације
Рок: У складу са процјеном и Планом мобилизације

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници:
Републичка
управа
цивилне
заштите,Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације

8.Доношење Наредбе о евакуацији, организација

13.Организација пријема, смјештаја и расподјеле

Број 5 - Страна 72

Службени гласник Града Бијељина

свих врста помоћи укључујући и међународну помоћ.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Градска организација црвеног крста
Учесници: Градска управа-надлежне службе,
Волонтери
Рок: У складу са процјеном ситуације
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– Одјељење за инспекцијске послове, градски водни
инспектор, Републичка управа за инспекцијске пословеРепублички инспектор за воде
Учесници: Одјељење комуналне полиције,
Одјељење за борачко- инвалидску и цивилну заштиту, ЈУ
“Воде Српске”Бијељина, Ј.П. „Воде“ Бијељина
Рок: 01. март 2017.године

14.Достављање Подручном одјељењу-Републичке
управе цивилне заштите редовних и ванредних информација
за вријеме елементарне непогоде,о ситуацији на терену,
мјерама које се предузимају, ангажованим снагама и
приједлогом мјера, као и израда анализе предузетих мјера
прије, за вријеме трајања и након престанка ванредне
ситуације са приједлогом мјера за унапређење система
заштите и спасавања од поплава.

2.Извршити чишћење шахтова, канала и корита
свих бујичних водотока на подручју Града.

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Сви ангажовани субјекти по Плану
заштите и спасавања од поплава
Рок: У току елементарне непогоде

3.Обезбједити насипни материјал, вреће за пијесак,
алат и пловна средства ради обезбјеђења услова за ефикасно
дјеловање у случају поплава већих размјера.

15.Доношење Наредби о процјени насталих штета
и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку
од елементарне непогоде и пружања помоћи угроженима у
складу са могућностима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Чланови Градског штаба, Градска управа
-надлежна одјељења и службе
Рок: У складу са процјеном ситуације
II План оперативног провођења Плана са
плановима ангажовања и активног учешћа на спровођењу
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017.
години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката
од непосредног значаја за заштиту и спашавање
На мјерама и задацима заштите и спасавања од
поплава поред Градског штаба за ванредне ситуације,
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту,
Градске управе Града Бијељина, Подручног Одјељења
цивилне заштите Бијељина, Јавне установе “Воде Српске”,
сходно донешеном Плану одбране од поплава у Републици
Српској за 2017. годину од Владе Републике Српске, Плану
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће Града Бијељина и овом Плану ангажоваће се и
бројне друге институције, установе, службе и привредна
друштва од значаја за заштиту и спасавање.
А) Спровођење превентивних мјера и задатака
1. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних
и осталих водних објеката на подручју Града и наложити
мјере за њихово текуће и инвестиционо одржавање.
Извјештај о стању водозаштитних и осталих водних
објеката за заштиту од поплава доставити Градском штабу
за ванредне ситуације.
Извршиоци задатка: Градска управа Града Бијељина

Извршиоци задатка: ЈП “Воде”Бијељина, ЈУ “Воде
Српске” Бијељина,
Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Учесници: Ангажована привредна душтва.
Рок: Трајан задатак

Извршиоци задатка: Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине, ЈУ “Воде Српске” Бијељина
Учесници: Д.О.О.„Бијељина пут“ и др.ангажована
привредна друштва
Рок: 28. фебруар 2017. године
4. Извршити отклањање техничких и др.
недостатака на возилима и опреми која се користи у заштити
и спашавању од поплава.
Извршиоци задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту ,Ронилачки клубови
“Пантери” и “Наутилус”, Територијална ватрогасна јединица
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спашавање
Рок: 15.март. 2017. године
		
5. У циљу смањења ризика од поплава на подручју
Града Бијељина наставити са формацијским јачањем и
оспособљавањем јединица цивилне заштите за заштиту од
поплава и других несрећа на води и под водом.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одсјек за послове мјесних заједница и
Савјети мјесних заједница.
Рок: 31. март 2017. године
6.У циљу ефикаснијег спровођења превентивних
и оперативних задатака заштите и спасавања од поплава
планирати и реализовати савјетовања и додатно обучавање
и оспособљавање штаба, старјешина и јединица ЦЗ за
заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом,
старјешина јединица опште намјене, као и Савјета мјесних
заједница.
Извршиоци задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за послове мјесних заједница
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Рок: Трајан задатак
7.Припаднике јединица цивилне заштите за
заштиту и спасавање од поплава осигурати од посљедица
несрећног случаја,обезбједити им новчану накнаду за
вријеме ангажовања сходно Закону, обучити их и опремити
потребном опремом за заштиту и спасавање од поплава.
Извршиоц задатка: Одјељење
инвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Одјељење за финансије
Рок:
По потреби

за

борачко-

8. Градску специјализовану јединицу цивилне
заштите за заштиту од поплава и других несрећа на води и
под водом опремити додатно са два алуминијска чамца са
ванбродским моторима и приколицом за чамце.
Извршиоци задатка: Одјељ. за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Учесници: Служба за јавне набавке, инвестиције и
надзор, Одјељење за финансије.
Рок: 31.јул 2017.године
9.Спријечити неконтролисано одлагање смећа као
и непланску експлоатацију шљунка.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове, Одјељење за инспекцијске
послове,Одјељење комуналне полиције
Учесник: Јавна установа “Воде Српске”
Рок: Сталан задатак
10.Спријечити изградњу стамбених и др. објеката
на критичном небрањеном подручју.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове,Одјељење за инспекцијске послове
Учесници: Одјељење за просторно уређење,Јавна
установа “Воде Српске”
Рок: Сталан задатак
11.У циљу превентивног дјеловања одн. смањења
ризика од поплава у годишњим и дугорочним плановима
планирати финансијска средства потребна за санацију и
одржавање постојећих одн. изградњу нових водозаштитних
објеката.
Извршиоци задатка: Јавна установа “Воде Српске”,
Градска управа Града Бијељина-Одјељење за финансије
Учесници: Одјељење за пољопривреду, Јавно
предузеће “Воде” Бијељина, Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
Рок: Сталан задатак
12.У 2017.години на подручју Града Бијељина
планира се извођење следећих радова на изградњи нових,
санацији и одржавању постојећих водозаштитних објеката:
-Рехабилитација канала Дашница кроз Град Бијељину,
-Реконструкција Мајевичког ободног канала (МОК) у
дужини од 12,6 км, канала Глоговац и спојног канала
Дашница-МОК,
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-Реконструкција пумпних станица Бегов пут,
Домуз скела, и Тополовац као и устава у Јањи, на каналу
Селиште у Балатуну, на ушћу Дашнице у р.Саву и на споју
Дринског и Савског насипа у Рачи,
-Почетак изградње Дринског насипа у оквиру којег
би се вршила изградња насипа корита р.Јање за 1.и 2.фазу
која чини саставни дио Дринског насипа,
-Уређење корита р.Јање за 3.фазу,
-Наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу
Јања,
-Чишћење и уређење бујичних потока на подручју
МЗ Љељенча,
-Чишћење канала у МЗ Хасе,
-Текуће одржавање примарних, секундарних и
терцијалних канала, шљунчање и гредерисање путева ХМС
Семберија Бијељина,
-Ургентни радови у мјесним заједницама, додјела
цијеви за израду пропуста, каналисање путева и санацију
одрона,
-Чишћење,копање и продубљивање канала „Црвени
поток“дужине 1140 м у Вел.Обарској и Градцу,
-Дератизација дијела каналске мреже и остали
радови.
Извршиоци задатка: Јавна установа”Воде Српске”
Бијељина,Градска управа Града Бијељина,Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
ЈП“Воде“Бијељина
Учесници: Влада Републике Српске-Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рок: 31.12.2017.године
13. Извршити поправку путева до водозаштитних
објеката који се користе у одбрани од поплава по утврђеним
приоритетима.
Извршиоци задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине,Јавно
предузеће ;Воде” Бијељина, ЈУ”Воде Српске” Бијељина
Рок: 15.04.2017.године
14.У случају потребе у одбрани од поплава сходно
Плану заштите од елементарне непогоде и друге несреће
и овом Плану преко Одјељења за стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине вршиће се ангажовање
тешке грађевинске механизације од привредних друштава
која исту посједују.
Извршиоц задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине-начелник
Учесници: Привредна друштва од значаја за
заштиту и спасавање(имаоци радних машина)
Рок:
По потреби
15.Сачинити спискове људи,возила и опреме који
ће се, у случају поплава већих размјера , сходно одлуци
Градоначелника, моћи упутити на подручје другог града/
општине.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: 15.март 2017.године
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16.Градска управа је обавезна да благовремено
путем Дома здравља и апотека ,становништву у угроженим
подручјима обезбједи довољне количине потребних
лијекова и медицинских средстава за вријеме трајања
евентуалне угрожености од поплава.
Извршиоци задатка: Одјељење за друштвене
дјелатности Дом здравља Бијељина
Учесници: Апотеке у подручјима угроженим од
поплава
Рок: 15.март 2017.године и према потреби
Б) Спровођење мјера одговора
17.У случају повећане/непосредне опасности од
већих поплава и њихових последица у Граду ће се рад
и дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом
а интензивно ће се координисати рад са савјетима
мјесних заједница на угроженим подручјима, органима
и службама сусједних општина, са Дистриктом-Брчко,
хидроелектранама узводно на ријеци Дрини, ЈУ “Воде
Српске”, Републичком управом цивилне заштите, ЦЈБ
Бијељина .
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници:
ЈУ
”Воде
Српске”,
Подручно
одјељење цивилне заштите Бијељина, ЦЈБ Бијељина, Одсјек
за послове мјесних заједница
Рок: Према потреби
18.Припрема и доношење наредбе за поступање по
Плану приправности.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом приправности
19.Обезбјеђење
функционисања
веза,
водоснабдијевања и снабдијевања електричном енергијом
без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка: “Телеком Српске”а.д.Бања
Лука, “Електропривреда РС” РЈ Електродистр. Бијељина,
А.Д.”Водовод и канализација Бијељина
Рок: Сталан задатак
20.Активирање Штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
21.Проглашење ванредне ситуације на подручју
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
22.Доношење Наредбе о активирању оперативно-

15. март 2017.

комуникативног центра Града Бијељина по наређењу мјера
приправности одн.проглашењу ванредне ситуације.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок:
У складу са процјеном ситуације
23.Провођење мјера и задатака заштите и
спасавања и пружања помоћи угроженом становништву
на поплављеним подручјима Града Бијељина:ојачавање
постојећих и подизање нових привремених насипа;
вршење евакуације и збрињавања становништва,стоке
и материјалних добара; достављање пакета хране,
воде,хигијене, лијекова и других потреба угроженом
становништву; спровођење хигијенско-епидемиолошких и
здравствених мјера заштите на угроженом подручју.
Извршиоци задатака: По Плану заштите и
спасавања од елементарне непогоде и др. несреће Града
Бијељина-Плану хитног поступања: Градски штаб за
ванредне ситуације,Градска управа-надлежна одјељења и
службе,ЈУ”Воде Српске” Бијељина, Градска организација
црвеног крста, Јединице цивилне заштите за заштиту
од поплава, Ронилачки клубови “Пантери”и “Наутилус”,
Територијална ватрогасна јединица Бијељина,
Здравствене екипе Дома здравља Бијељина,
Привредна друштва и др. правна лица од значаја за заштиту
и спасавање у Граду Бијељина, ЦЈБ Бијељина, Јединица
граничне полиције, Јединице ОС БиХ, грађани-волонтери
Учесници: Републичка управа цивилне заштите-Подручно
одјељење цивилне заштите Бијељина Републички штаб за
ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
В) Спровођење мјера опоравка
24.Вршење процјене насталих штета од поплава на
подручју Града.
Извршиоци задатка: Формиране градске комисије
за процјену штета
Учесници: Правна и физичка лица која су
претрпјела штету
Рок: Непосредно по престанку испољавања елем.
непогоде
25.Провођење мјера санације посљедица и опоравка
од елементарне непогоде и пружање помоћи угроженима.
Извршиоци задатка: Градска управа- надлежна
одјељења и службе, Привредна друштва и др правна
лица у Граду из области комуналне дјелатности,.
здравства,
грађевинарства,ветеринарства,водопривреде,
енергетике,ватрогаства и др.области
Учесници: Угрожени субјекти
Рок: Непосредно по престанку испољавања
елементарне непогоде
Прилог: Преглед јединица и материјалнотехничких капацитета за заштиту и спасавање од поплава
на територији Града Бијељина.
III Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја
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за заштиту и спашавање од поплава
Током протекле године стање опремљености
цивилне заштите је дјелимично побољшано.У протеклој
2016. години за потребе Одјељења за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту извршена је набавка новог теренског
возила.
Планирана обука свих градских специјализованих
јединица цивилне заштите као и јединица цивилне заштите
за заштиту од поплава у мјесним заједницама реализована
је у потпуности током 2016.године.
Цивилна заштита од опреме за заштиту и
спашавање од поплава располаже укупно са 27 чамаца, 25
ванбродских мотора, 100 прслука за спасавање на води, 87
комада рибарских комбинезона, 94 пари рибарских чизама,
1040 пари кратких гумених чизама и како је већ наведено са
50.000 врећа за пијесак и пумпама.
У овој години планира се додатно опремити
јединица за заштиту и спасавање од поплава у складу са
одобреним средствима и то са 2 алуминијска чамца, два
ванбродска мотора и приколицом за чамце.
У току 2017.године реализоваће се и већ започети
пројекат са ЦЦИ „Побољшање система за превенцију и
заштиту од поплава у Граду Бијељина“којим ће се побољшати
опремљеност и обученост цивилне заштите у овој области.
У 2017.години планира се редовна обука свих
градских специјализованих јединица цивилне заштите
као и јединица цивилне заштите за заштиту од поплава у
мјесним заједницама.
Јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и
других несрећа на води у 13 мјесних заједница уз р. Дрину
и Саву опремљене су са личном опремом и ове јединице по
потреби користиће чамце цивилне заштите али ће се такође
по потреби ангажовати и чамци у власништву грађана и
припадника цивилне заштите. Ове јединице су недовољно
опремљене за поплаве већих размјера.
Територијална ватрогасна јединица у Бијељини
добро је опремљена и обучена, а у наредном периоду
потребно је више пажње посветити опремању и обучавању
ронилачких клубова „Пантери“ и „Наутилус“.
Када су у питању остали субјекти од значаја за
цивилну заштиту исти посједују одређене капацитете
који се могу ставити у функцију заштите и спашавања али
су ти капацитети када дође до катастрофалних поплава
недовољни, те се увијек мора рачунати са додатним снагама
и средствима који ће се тражити од Републичке управе
цивилне заштите, Владе Републике Српске и МО БиХ.
IV Анализа реализације уговора закључених
са привредним друштвима, правним лицима те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака
Градска управа Града Бијељина није закључивала
оквирне уговоре са привредним друштвима и другим
правним лицима за спровођење оперативних задатака
заштите и спасавања од поплава у Граду Бијељина.
У случају потребе Градски штаб ће преко Одјељења
за стамбено – комуналне послове и заштиту животне
средине вршити ангажовање привредних друштава за
извршење потребних услуга и радова у циљу заштите од
поплава у складу са донешеним одлукама, прописаним
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обавезама и надлежностима.
Јавна установа „Воде Српске у чијој је надлежности
управљање и одржавање објеката за одбрану од поплава
на поплавном подручју Семберије закључила је уговор са
предузећем ДОО „Бијељина пут“ Бијељина за извођење
радова и набавку средстава и опреме приликом редовне и
ванредне одбране од поплава.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017.
години.
За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања
од поплава у 2017. години чији су извршиоци Градски штаб
за ванредне ситуације и Градска управа Града Бијељина
обезбједиће се финансијска средства у буџету Града.
Носиоци задатака утврђени овим планом дужни
су у оквиру властитог буџета, обезбједити финансијска
средства потребна за њихову реализацију.
Буџетом Града у Одјељењу за пољопривреду
планирана су финансијска средства за санацију и одржавање
водотокова и водопривредних објеката у износу од
330.000,00 КМ. као и 318.500,00 КМ учешћа у финансирању
ЈП “Воде”Бијељина.
За трошкове експропријације, обезбјеђено је
520.000.00 КМ.
Од водопривредних накнада преко Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
реализоваће се током 2017.године инфраструктурни
пројекти и радови у функцији заштите од поплава у
планираном износу од 400.000,00 КМ.
За потребе цивилне заштите односно набавку
опреме за зашиту и спасавање од поплава ( алуминијских
чамаца са ванбродским моторима и приколицама и машине
за пуњење врећа са пијеском) планирана су средства у
износу од 60.000,00 КМ.
VI Завршне одредбе
Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељине”
Број: 02-014-1-294/17
Бијељина,
Датум:02. март 2017. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Мићо Мићић, с.р.

			
Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту
ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и Упутства о
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3 став (3) Изборног
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 02.03.2017.године ,
донијела је следећу
ОДЛУКА
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и
додјели мандата следећем квалификованом кандидату
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I
Љубиши Петровићу изабраном члану Савјета МЗ
Црњелово Доње, престаје мандат члана Савјета МЗ који је
добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у
складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.

за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број:32/16) Управни
одбор Агенције за развој малих и средњих предузећа Града
Бијељина на сједници одржаној дана 25 јануара 2017. године,
д о н и о је :

II
Мандат члана Савјета МЗ Црњелово Доње се
додјељује Глишић Младену, следећем квалификованом
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина
2015.године број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године,
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина број 7,
дана 09.04.2015.године, а који се односе на МЗ Црњелово
Доње.

ПРАВИЛНИК О РАДУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Образложење
Након проведних избора за чланове Савјета
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и
предсједник Савјета. Дана 21.02.2017.године Градској
изборној комисији Бијељина је достављена изјава Љубише
Петровића о одбијању мандата у Савјету МЗ Црњелово
Доње. Иначе, у изјави се наводи да је разлог одбијања
мандата његово именовање за одборника у Скупштини
Града Бијељина.
Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова
на листи Савјета МЗ Црњелово Доње, Глишић Младена
да достави изјаву о прихватању/одбијању мандата члана
Савјета МЗ Црњелово Доње.
Изјава Глишић Младена која је ГИК-у Бијељина
достављена дана 22.02.2017.године, прописно је овјерена у
складу са одредбама члана 1.10 тачка 1 Изборног закона БиХ
и члана 13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК
БиХ из априла 2014. године.
У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну
одлуку.
Ова Одлука је коначна.
Број: 029Б-03-1-007/17
Бијељина, 02.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Жико Крунић,с.р.

		
На основу члана 40. став 2. алинеја б) Закона о
развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник
Републике Српске број: 50/13), члана 3. став 2. алинеја 1.
Закона о раду („Службени гласник Републике Српске број:
1/16 и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Агенције

1/ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се запошљавање,
закључивање уговора о раду, дисциплински поступак,
радно вријеме, права на одмор и одсуство са рада, право
на помоћ, права у случају престанка радног односа, право
на штрајк и друга питања у Агенцији за развој малих и
средњих предузећа Града Бијељина у складу са Законом ( у
даљем тексту: Агенција).
Члан 2.
У случају када остваривање појединих права
утврђених овим Правилником зависи од дужине радног
стажа код Послодавца, под појмом ,,Послодавац,,
подразумијеваће се Агенција за развој малих и средњих
предузећа Града Бијељина.
РАДУ

2/ ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ПРИМЈЕНА УГОВОРА О
1. Услови за закључивање уговора о раду

Члан 3.
Уговор о раду може се закључити са радником
уколико су испуњени прописани општи и посебни услови.
Уговор о раду закључују радник и послодавац и
сматра се закљученим када га својеручно потпишу радник и
лице овлаштено за заступање и представљање послодавца.
Уговор о раду може се закључити са радником
који поред општих услова испуњава и посебне услове
прописане Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Агенцији, а нарочито:
врста и степен стручне спреме, потребно радно искуство,
посебна знања и стручне способности за рад на одређеним
пословима и радним задацима, посебни здравствена и
психофизичка способност.
2. Врсте и трајањe уговора о раду

на рад.

Члан 4.
Уговор о раду закључује се прије ступања радника

Уговор о раду може се закључити на одређено или
на неодређено вријеме.
Ако се у закљученом уговору не наведе вријеме
сматра се да је уговор закључен на неодређено вријеме.
Ако је за попуну радног мјеста предвиђена обавезна
претходна провјера знања односно провјера стручне
оспособљености радника, та провјера се врши прије
закључења уговора о раду односно прије ступања радника
у радни однос.
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2.1. Уговор о раду на одређено вријеме
Члан 5.
У циљу заснивања радног односа чије је трајање
унапријед одређено објективним разлозима који су
оправдани роком, извршењем тачно одређеног посла или
наступањем унапријед одређеног догађаја, послодавац и
радник могу закључити уговор о раду на одређено вријеме.
Уговор о раду на одређено вријеме не може се закључити на
период дужи од 24 мјесеца:
-ако је то потребно због замјене привремено
одсутног радника, до његовог повратка,
-за рад на пројекту чије је трајање унапријед
одређено, до завршетка пројекта, а најдуже 60 мјесеци,
-са незапосленим коме до испуњења једног од
услова за остваривање права на старосну пензију недостаје
до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са
прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Радни однос заснован на основу уговора о раду
на одређено вријеме престаје истеком рока одређеног тим
уговором.
2.2. Уговор о раду на неодређено вријеме
Члан 6.
Уговор о раду на неодређено вријеме закључује се са
радником који испуњава опште и посебне услове прописане
чланом 5. овог Правилника ради попуне систематизованог
а непопуњеног радног мјеста.
Уговор о раду сматра се закљученим када су се
послодавац и радник сагласили са битним елементима
уговора. Закон о раду утврђује обавезу да се уговор о раду
одмах закључи а најкасније у року од осам дана од дана
понуде истог.
Уколико радник не потпише понуђени уговор у
датом року или ако потпише уговор о раду а не ступи на
посао најмање три дана по закључивању истог сматра се да
уговор о раду није ни закључен.
Закључивањем уговора о раду на неодређено
вријеме истовремено се са радником заснива радни однос.
2.3. Уговор о раду на неодређено вријеме под
измјењеним условима
Члан 7.
Послодавац може понудити раднику, који је у радном
односу код послодавца, закључивање новог уговора о раду
на неодређено вријеме, односно извршити распоређивање
радника на друго радно мјесто под измјењеним условима.
Измјењени услови се односе на плату, радно мјесто, рад на
терену, на услове рада и др. Раднику се при томе оставља
рок до 8 дана да прихвати закључење понуђеног уговора, а
у случају да исти не прихвати радник има право поднијети
приговор послодавцу-Управном одбору Агенције у року
од 8 дана од дана пријема понуђеног уговора и тражити
заштиту својих права.
Управни одбор је дужан да у року од 15 дана одлучи
по приговору. Ако послодавац прихвати приговор понудиће
нови измјењени уговор који је радник дужан да потпише
одмах а најкасније у року од осам дана. Ако послодавац
својом одлуком одбије приговор радника, раднику престаје
радни однос истеком отказног рока у складу са овим
Правилником.
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Радник коме је престао радни однос, сходно одредби
претходног става, има право на отпремнину и одговарајућу
заштиту путем надлежног суда.
3. Форма и садржина уговора о раду
Члан 8.
Уговор о раду се закључује у писаној форми и
обавезно садржи сљедеће подакте:
- назив и сједиште послодавца,
- број и датум уговора,
- правни основ за закључење уговора,
- име и презиме, стручна спрема и пребивалиште
односно боравиште радника
- датум ступања радника на рад.
- о радном мјесту на које се радник запошљава и
мјесту рада, са подацима о дужини и распореду радног
времена,
- о плати, новчаним накнадама и другим примањима
радника по основу рада,
- о дужини годишњег одмора радника,
- о трајању уговора и разлогу за закључивање, ако
се уговор о раду закључује на одређено вријеме,
- о роковима за отказивање уговора о раду
закљученог на неодређено вријеме и
- о пословима са посебним условима рада на радном
мјесту, ако постоје.
Послодавац је дужан да примјерак уговора о раду
уручи раднику прије ступања на рад.
4. Подаци који се не могу тражити приликом
закључивања уговора о раду
Члан 9.
Приликом закључивања уговора о раду, послодавац
не може тражити од радника податке који нису у непосредној
вези са пословима и радним задацима које радник треба да
обавља.
Лични подаци о раднику могу се прикупљати,
користити и достављати надлежним органима и трећим
лицима само у случајевима одређеним законима и ако је
то неопходно ради остваривања права и обавеза из радног
односа.
Забрањено је послодавцу да од раднице-жене која
тражи запослење као и од раднице у радном односу тражи
да обави тестирање на трудноћу.
5. Ступање на рад
Члан 10.
Радник остварује права и извршава обавезе из
радног односа даном ступања на рад.
Ако радник не ступи на рад даном утврђеним
уговором о раду, сматра се да није засновао радни однос,
осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога
или ако се радник и послодавац другачије не договоре.
6. Пробни рад
Члан 11.
Приликом попуне радног мјеста, за које је
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
предвиђен обавезан пробни рад, са радником се закључује
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уговор о пробном раду најдуже на рок од три мјесеца.
Изузетно, овај рок се може споразумно продужити
још за три мјесеца.
Послодавац је дужан да сваком раднику са којим
је закључио уговор о пробном раду, за вријеме трајања тог
рада, обезбједи стручни надзор и праћење његовог рада
ради оцјењивања истог.
Оцјена пробног рада радника врши се свакодневно,
а коначна оцјена резултата рада даје се послодавцу
непосредно прије истека пробног рада. Оцјену пробног рада,
односно провјеру стручне оспособљености врши стручна
комисија од три члана коју именује директор Агенције.
Чланови комисије који врше стручни надзор и
оцјењивање морају имати најмање квалификацију и степен
стручне спреме радника чији рад надзиру као и радно
искуство над тим пословима и радним задацима.
Уколико је радник задовољио на пословима радног
мјеста за вријеме пробног рада, послодавац са радником
закључује уговор о раду.
Против оцјене стручних и радних способности
радника датих од стране комисије не може се уложити
приговор, али радник у приговору због незакључења
уговора о раду, може износити и разлоге који се односе на
дату оцјену његове стручне оспособљености.
Послодавац, као и радник на пробном раду, имају
право да откажу уговор о пробном раду и прије истека рока
на који је закључен али уз отказни рок од седам дана.
Радник за вријеме пробног рада има сва права из
радног односа у складу са пословима и задацима радног
мјеста које обавља за вријеме пробног рада.
7. Рад радника у посебним случајевима
Члан 12.
Радник је дужан да, привремено, обавља послове и
радне задатке који не одговарају врсти и степену његовог
стручног образовања, знању и радном искуству, само у
случају више силе, природних и других несрећа у којима су
угрожени живот и здравље радника или имовина Агенције,
спашавања људских живота и здравља.
Послодавац може радника привремено распоредити
на друге послове који не одговарају врсти и степену његовог
стручног образовања у случају изненадног повећања обима
посла, замјене одсутног радника или обавезе извршавања
уговореног посла.
Привремени распоред радника из претходног става
може трајати најдуже до три мјесеца.
Радник за вријеме обављања посла из става (1) и (2)
овог члана има право на плату свог радног мјеста, односно
плату која је за њега повољнија.
8. Провјеравање стручне оспособљености радника
Члан 13.
Прије закључивања уговора о раду, као и за вријеме
рада радника, послодавац може одредити да се изврши
провјеравање оспособљености лица које тражи запослење
за обављање послова и задатака радног мјеста.
Ако се приликом провјере испољи недовољна
оспособљеност радника, послодавац налаже раднику
да се у одређеном року оспособи и након тога се врши
поновна провјера његове оспособљености. У случају да на
поновљеној провјери радник
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не задовољи престаје му радни однос.
9. Стручно образовање и усавршавањс радника
Члан 14.
Послодавац обезбјеђује услове за стручно
образовање и професионално усавршавање запослених,
у циљу унапређења квалитета њиховог рада у складу
са потребама Агенције, захтјевима и потребама радног
мјеста, а посебно када дође до увођења нове организације и
технологије рада.
Радник је дужан да поступи по захтјеву послодавца
ради стручног образовања и усавршавања.
Ако послодавац не омогући раднику његово
стручно образовање и усавршавање у складу са процесом
рада на радном мјесту, нема право на обештећење у случају
материјалне штете која настане као последица нестручног
рада, нити радник по том основу може трпјети друге штетне
последице.
Општим актом који доноси директор ближе се
уређују облици, начин, финансирање и друга питања везана
за стручно образовање и професионално усавршавање
запослених.
10. Рад приправника
Члан 15.
Послодавац може закључити уговор о раду
са приправником на онолико времена колико траје
приправнички стаж прописан за степене стручне спреме на
које се односи. Уговор се закључује у писменој форми и једна
копија истог доставља надлежном заводу за запошљавање у
року од 5 дана од дана његовог закључивања ради евиденције
и контроле.
Ако посебним прописима није другачије утврђено,
приправнички стаж траје:
- 6 мјесеци за лица која имају завршену средњу
школу
- 12 мјесеци за лица која имају високо образовање
За вријеме трајања приправничког стажа, приправник има
сва права утврђена законом.
Приправником се сматра лице које се по први
пут запошљава у одређеном степену стручне спреме из
претходног става и које је према Закону дужно положити
стручни испит и којем је потребно претходно радно
искуство у његовом занимању или професији.
Стручно оспособљавање приправника врши се по
посебном програму оспособљавања који припрема стручно
лице задужено од стране директора Агенције и које мора
имати најмање исти или виши степен стручне спреме од
приправника и радно искуство од најмање три године.
Послодавац је дужан да приправника упозна са садржајем
и начином праћења његовог оспособљавања за самосталан
рад, а приправник је дужан да током приправничког
стажа води одговарајући дневник рада у који евидентира
најзначајније послове и радне задатке које је обављао код
послодавца и под чијим непосредним надзором.
Након истека приправничког стажа, најкасније у
року од 30 дана приправник је дужан да приступи полагању
приправничког испита на којем се провјерава његова
стручна оспособљеност за самосталан рад.
Приправнички испит се полаже пред стручном
комисијом коју именује
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директор Агенције, водећи рачуна о стручној спреми
чланова комисије која не може бити нижег степена од
стручне спреме коју има приправник.
О положеном испиту приправнику се издаје
увјерење.
11. Волонтерски рад
Члан 16.
Волонтерски рад може трајати онолико времена
колико је, према закону за одређено стручно звање
прописано трајање приправничког стажа.
Вријеме волонтерског рада из става 1. овог члана
рачуна се у приправнички стаж и у радно искуство, као
услов за рад на одређеним пословима.
Волонтер има право на заштиту на раду, на
дневни одмор у току рада и између два узастопна
радна дана, као и право на здравствено осигурање и на
прензијско-инвалидско осигурање за случај несреће на
послу и професионалне болести, у складу са законом.
Уговор о волонтерском раду се закључује у
писменој форми и једна копија истог се доставља Заводу
за запошљаванње у року од пет дана од дана његовог
закључења ради евиденције и контроле.
12. Повремени и привремени послови
Члан 17.
Послодавац, у складу са законом, може закључити
уговор за обављање повремених и привремених послова
под условима:
- да се не ради о пословима и радним задацима
систематизованог а непопуњеног радног мјеста за које је
послодавац обавезан да закључи уговор о раду на неодређено
вријеме са пуним или непуним радним временом,
- да се не ради о пословима и радним задацима
систематизованог а привремено
упражњеног радног мјеста и за које послодавац са радником
може закључити уговор на
одређено вријеме, и
- да се не ради о пословима чије обављање траје
дуже од 90 дана у току календарске године.
Уговор из претходног става садржи одредбе о послу
ради чијег се обављања закључује овај уговор, са утврђеним
временом започињања и завршетка посла, дефинисаним
условима и начину његовог обављања као и уговореној
висини накнаде за рад и начину исплате те накнаде.
дјeлу

13. Обављање стручних послова према уговору о

Члан 18.
Послодавац може, у складу са Законом о
облигационим односима, закључити уговор о дјелу ради
обављања одређених стручних послова у име и за рачун
Агенције а нарочито:
-израда нормативних и других општих аката,
стручних елабората, анализа, пројеката, програма и планова,
-вршење ревизије пројектне и програмске
документације,
-заступање Агенције у сложенијим споровима пред
надлежним судовима, процјена и вјештачења,
-извођење стручне обуке са запосленим по
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посебним програмима из области цивилне заштите, заштите
на раду, противпожарне заштите и других облика стручног
оспособљавања,
- ангажовање стручних радника за вршење
одређених стручних послова на поправкама механизације,
објеката, рачунарске опреме, копир апарата, телефона и др.
Уговором из претходног става уређују се међусобна
права и обавезе између послодавца, као наручиоца посла, и
стручног радника, као извршиоца посла а нарочито:
- назнака посла који ће се извршити,
- вријеме завршетка посла,
- обавезе извршиоца посла да ће уговорени посао
стручно обавити и у договореним роковима завршити и
предати наручиоцу,
- обавеза наручиоца посла у погледу надзора,
пријема урађеног посла и плаћања уговорене накнаде за
извршени посла.
14. Обављање послова директора Агенције
Члан 19.
Уговор о раду може се закључити ради обављања
послова директора Агенције којим се заснива радни однос,
ако то посебним законом није другачије уређено.
Уговор о раду из претходног става закључује се
на одређено вријеме до истека мандата на који је директор
изабран,односно постављен.
Уговор из става 1. овог члана са директором
Агенције закључује у име Агенције предсједник Управног
одбора Агенције.
3/ ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПО
ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА
1. Радно вријеме
Члан 20.
Пуно радно вријеме у Агенцији износи 40 часова
седмично, распоређених у петодневној радној недељи, у
складу са законом.
Члан 21.
У случајевима предвиђеним законом, директор
може увести прековремени рад о чему доноси посебан акт
којим одређује распоред и трајање прековременог рада
и дневног одмора као и запослене који су дужни да раде
прековремено.
Радник може да ради прековремено највише 10
часова седмично, не дуже од 4 часа дневно, односно највише
180 часова у току календарске године.
Члан 22.
Директор може, у зависности од специфичности
обављања појединих послова, увести односно организовати
рад у смјенама о чему доноси посебан акт којим одређује
рокове за замјену смјена као и запослене који су дужни да
раде у смјенама, вријеме коришћења дневног одмора и друга
питања утврђена Правилником о раду.
Распоред радног времена за рад у смјенама се
утврђују најмање за 30 наредних дана и оглашава се на начин
који је приступачан свим запосленим који су одређени да
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раде у смјенама.
Радно вријеме организовано из два дијела, не
сматра се радом у смјенама.
2. Одмори и одсуства
Члан 23.
Радник који ради са пуним радним временом или
најмање шест сати дневно има право на одмор у току радног
времена у трајању од 30 минута, а који не може бити у прва
два или посљедња два сата радног времена запосленог.
Радник који ради дуже од четири сата, а краће од
шест сати дневно има право на одмор у току рада у трајању
од најмање 15 минута.
Радник који ради дуже од пуног радног времена,
а најмање десет сати дневно, поред одмора из става 1. овог
члана има право и на додатни одмор у току рада у трајању од
најмање 15 минута.
Вријеме одмора из ст. 1. до 3. овог члана урачунава
се у радно вријеме.
Члан 24.
Радник који има најмање шест мјесеци непрекидног
радног стажа има право на годишњи одмор у трајању од
најмање 20 радних дана.
Годишњи одмор из предходног става овог члана
увећава се за по један дан за сваке три навршене године
радног стажа.
Годишњи одмор раднику, поред основа из
претходног става овог члана, увећава се за по два радна дана
и у следећим случајевима:
-самохрани родитељ који живи са малодобним
дјететом,
-са двоје или више дјеце до седам година живота
дјеце,
-који је инвалид до IV степена инвалидности као и
-код кога је утврђена преостала радна способност.
Укупан годишњи одмор радника, утврђен у складу
са ставом 2. и 3. овог члана, не може износити више од 30
радних дана.
Радник који није навршио шест мјесеци
непрекидног радног стажа има право на годишњи одмор у
трајању од по једног радног дана за сваки навршени мјесец
рада.
Члан 25.
Годишњи одмор се користи непрекидно или у
дијеловима, у зависности од могућности и потреба Агенције,
с тим што први дио годишњег одмора мора износити
непрекидно двије радне седмице.
При распоређивању годишњег одмора узеће се у
обзир жеља и потреба радника.
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Распоред коришћења годишњих одмора утврђује
се посебним Планом који доноси директор, у складу са
Правилником о раду.
Члан 26.
Радник за вријеме кориштења годишњег одмора
има право на накнаду плате у висини пуне плате, као да је за
то вријеме био на послу.
Радник остварује право на регрес за коришћење
годишњег одмора, у складу са законом.
Члан 27.
Радник има право на плаћено одсуство у току једне
календарске године у следећим случајевима:

дан

1. склапање брака-пет радних дана,
2. смрт члана уже породице-пет радних дана
3. смрти члана шире породице-два радна дана
4. теже болести члана уже породице-један радни

5. пресељење у други стан-два радна дана
6. рођење дјетета-пет радних дана
7. обиљежавање дана свог вјерског празника-два
радна дана
8. добровољно давање крви – два радна дана
приликом сваког давања
9. полагање стручног испита-два радна дана
Плаћено одсуство из претходног става овог члана
не може бити дуже од шест радних дана у току календарске
године.
Директор Агенције може на захтјев радник у
оправданим случајевима, одобрити плаћено одсуство и
дуже од шест дана у току календарске године.
Чланом уже породице се сматрају брачни и
ванбрачни супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна,
усвојена и пасторчад), дјеца узета под старатељство и друга
дјеца без родитеља узета на издржавање, мајка, отац, очух,
маћеха и усвојилац, родитељи брачног супружника који
живе са њим у заједничком домаћинству.
Чланом шире породице сматрају се браћа и сестре,
дјед и баба по мајци и по оцу, родитељи брачног друга који
живе у одвојеном домаћинству.
Члан 28.
Радник има право на неплаћено одсуство ради:
1. обављања неодложних личних и породичних
послова, које је дужан образложити у свом захтјеву,
2. припремања и полагања испита на високошколској
установи, научно образовној или научноистраживачкој
установи у току додипломског или постдипломског студија,
3. посјете члану уже породице који живи у
иностранству,
4. стручног или научног усавршавања у
иностранству,
5. његе тешко обољелог члана уже породице.
Неплаћено одсуство може износити до три мјесеца,
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осим у случајевима и научног усавршавања у иностранству,
које може трајати до једне године.
За вријеме неплаћеног одсуства раднику мирују
права и обавезе по основу рада, а трошкове пензијског
и инвалидског осигурања сноси корисник неплаћеног
осигурања.
3. Мировање права из радног односа
Члан 29.
Раднику који је засновао радни однос на неодређено
вријеме права и обавезе из радног односа мирују за вријеме
обављања јавне функције у складу са одредбама Закона о
раду.
4. Заштита на раду
Члан 30.
Послодавац је дужан да обезбједи све потребне
мјере заштите на раду којима се штити физичко и психичко
здравље запослених за вријеме рада.
Радник је дужан да се при раду користи
одговарајућим средствима заштите на раду и да тим
средствима као и средствима рада рукује у складу са
њиховом намјеном и особинама.
Начин поступак, средства и мјере за остваривање
заштите на раду, директор уређује посебним општим актом
са којим ће сваки запослени бити упознат на прикладан
начин.
Члан 31.
Послодавац је дужан да све запослене колективно
осигура од несреће на послу код одговарајуће организације
за осигурање.
5. Заштита права радника
Члан 32.
Ради оставривања својих права запослени у
Агенцији писмено се обраћају директору Агенције.
Поводом обраћања запослених директор доноси
одговарајући акт у року од 30 дана од дана подношења
захтјева.
Члан 33.
Против рјешења или другог одговарајућег акта
директора Агенције којим је одлучено о неком праву или
обавези запослених, запослени има право да поднеде
приговор у року од осам дана од дана достављања акта.
О приговору из претходног члана директор
Агенције одлучује у року од 30 дана од дана подношења
приговора.
Члан 34 .
Забрањује се свака дискриминација и мобинг над
запосленима а у складу са Законом о раду .
6. Дисциплинска и материјална одговорност
радника
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Члан 35.
За повреде радне дужности и за проузроковање
материјалне штете, радник одговара ако је крив.
Члан 36.
Радник је дужан да извршава радне дужности
савјесно и уредно, придржавајући се закона и других
прописа, извршавањем послова из дјелокруга рада и послова
које му повјери директор Агенције, у складу са прописима.
Члан 37.
За свој рад радници Агенције одговарају
дисциплински и материјално.
Кривична, односно прекршајна одговорност не
искључује дисциплинску одговорност за исто дјело које је
било предмет кривичног, односно прекршајног поступка,
без обзира на то да ли је радник ослобођен кривичне,
односно прекршајне одговорности.
Члан 38.
Ако дисцилински орган у дисциплинском поступку
утврди да у радњи у којој је извршена повреда радне
дужности има елемената кривичног дјела или прекршаја,
дужан је да о томе обавијести надлежни државни орган у
циљу покретања одговарајућег поступка.
Члан 39.
Радници су дисциплински одговорни за теже и
лакше повреде радних обавеза.
Теже повреде радних обавеза утврђене су Законом
о раду, а лакше повреде радних обавеза су:
1. кашњење на посао и одлазак с посла прије истека
радног времена
2. изазивање свађе на послу
3. нељубазан и некултуран однос према другим
радницима и странкама,
4. немаран однос према повјереним вриједностима,
средствима рада и средствима заштите на раду као и свако
друго понашање на раду које штете угледу Агенције.
Члан 40.
За теже повреде радних обавеза могу се изрећи
дисциплинске мјере:
1. новчана казна у висини 30 % од нето плате
радника у трајању од три мјесеца
2. престанак радног односа.
За лакше повреде радних обавеза раднику се може
изрећи дисциплинска мјера:

мјесеца.

1. писмена опомена,
2. новчана казна у висини од 15 % у трајању до три

Члан 41.
Дисциплински поступак против радника води
дисциплинска комисија коју именује директор Агенције.
Комисија састоји се од три члана, два из реда запослених
у Агенцији и један члан запослен у Градској управи Града
Бијељина.
Дисциплинске мјере изриче директор Агенције,
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узимајући у обзир мјесто, вријеме, начин и последице које
произилазе из учињене повреде.
Члан 42.
Радник је одговоран за штету коју је проузроковао
на раду или у вези са радом, ако је ту штету учинио намјерно
или из крајње непажње и дужан је да ту штету накнади.
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6/ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на
начин и по поступку по коме је акт донесен.

7. Права у случају престанка радног односа

Члан 50.
Ступањем на снагу престаје да важи Правилник о
раду број: 754/13 од 27.децембра 2013. године.

Члан 43.
У случају престанка радног односа радник има
право на отказни рок, који зависи од дужине радног стажа
радника и утврђује се за:

Члан 51.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
биће објављен и на огласној табли Агенције.

1. радни стаж од двије до 10 година - 30 дана
2. радни стаж од 10 до 20 година - 45 дана
3. радни стаж од 20 до 30 година - 75 дана
4. радни стаж преко 30 година - 90 дана
Члан 44.
Ако отказ уговора о раду даје радник отказни рок
не може бити краћи од 15 календарских дана.
Отказни рок почиње тећи од дана уручења отказа
раднику, односно послодавцу.
Послодавац је дужан да раднику омогући да за
вријеме отказног рока користи један слободан дан у седмици
ради тражења новог запослења.
Члан 45.
Раднику за вријеме отказног рока припада накнада
плате у висини од 100 % плате остварене у мјесецу прије
почетка отказног рока и има друга права и обавезе утврђене
Законом и овим Правилником.
4/ ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 46.
Запослени има право да буде обавијештен о својим
правима, дужностима и одговорностима која проистичу
из Закона и општих аката Агенције, а посебно у погледу
његових радних обавеза, плата, услова рада, општем стању у
Агенцији које утичу на остваривање његових права, обавеза
и одговорности, перспективама његовог радног односа и
заштити на раду.
Члан 47.
Информисање се обезбјеђује путем писаних аката
директора Агенције, објављивањем општих аката и других
информативних материјала на огласној табли Агенције
који су доступни свим запосленим као и на друге погодне
начине.
Запослени, на његов захтјев, има право да буде
лично обавијештен о неком његовом праву или обавези на
начин који је прикладан захтјеву ( усмено или писмено ).
5/ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 48.
Директор је дужан предузети све мјере у циљу
отклањања узрока који доводе до штрајка.
Уколико и поред предузетих мјера до штрајка дође
исти се организује и води у складу са Законом о штрајку.
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в.д. П Р Е Д С Ј Е Д Н И КА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Дана Шакотић, с.р.

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-14/17 од 28.02.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 152 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „ТРИ БОРА“ улица Његошева
бр. 32 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ТРИ БОРА“ улица Његошева бр. 32 Бијељина, Регистарски
лист број: 152.
Оснивачи: 14 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Милорад Рудић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-14/17
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Томица Стојановић,с.р.
Датум: 28. фебруар 2017.године

		
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-15/17 од 06.03.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 153 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ФИЛИПА ВИШЊИЋА 1“ улица
Филипа Вишњића бр. 1 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника

15. март 2017.

Службени гласник Града Бијељина

„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 1“ улица Филипа Вишњића бр. 1
Бијељина, Регистарски лист број: 153.
Оснивачи: 33 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
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Заступник: Станко Илић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број:02/-3-372-15/17
Датум: 06. март 2017.године

		

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

ОДЛУКА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА
1
БИЈЕЉИНА

2.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА
2
„ ЦЕНТАР ГРАДА „ У БИЈЕЉИНИ

3.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ „ ХАСЕ – БРИЈЕСНИЦА
3
„ У БИЈЕЉИНИ

4.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
4
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

5.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 5

6.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „ ЈАЊА „ У
7
БИЈЕЉИНИ

7.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА“ ИНДУСТРИЈСКА
8
ЗОНА 2 „ У БИЈЕЉИНИ

8.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ ИНДУСТРИЈСКА
10
ЗОНА 4“ У БИЈЕЉИНИ

9.

ОДЛУКА
О
ПРОСЈЕЧНОЈ
КОНАЧНОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ
МЕТРА КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ
И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
11
ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

10. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ

11

11. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
13
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
12. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
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1.

ПРАВИЛНИК О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
76

Број 5 - Страна 87

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ ТРИ БОРА“ БИЈЕЉИНА 82

2.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ФИЛИПА ВИШЊИЋА
82
1“ БИЈЕЉИНА
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ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

