
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 19. јул 2021. године  БРОЈ 19 / 2021

 На основу члана 25. став 1. тачка г. Закона о 
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), члана 39. став 2 
тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. 
став (2) тачка 28) Статута општине Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број 9/17), Скупштина Града 
Бијељина, на својој 6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. 
године, донијела је 
                                                   

О Д Л У К У
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ 

„РАВНА ГОРА“

I
 Град  Бијељина обезбиједиће  Гаранцију од Нове 
банке а.д. Бања Лука   у износу од 28.811,00 КМ, у складу 
са  Одлуком о  утврђивања општег интереса број: 04/1-
012-2-317/19 од 07.02.2019. године; Одлуком Скупштине 
Града  број: 01-022-95/18 од 24.12.2018. године; Одлуком 
Скупштине Града  број: 01-022-1/20 од 18.2.2020. године 
и Процјеном ЈП “Дирекција за развој и изградњу града” 
доо Бијељина  број: I-747/18 године од 13.11.2018. године,  
ради изградње саобраћајнице која повезује одвојке улица 
Владимира Гаћиновића и Комитска – локалитет „Равна  
гора“.

II
 Нова банка а.д. Бања Лука  ће   издати гаранцију по 
следећим условима: 
 - накнада 0,50% једнократно што износи 145,00КМ и 
0,50% по кварталу, што износи 580,00КМ, укупно 725,00КМ.
 Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа 
 Рок важења Гаранције: 1 година 

III
 Задужује се Градоначелник Града Бијељина да 
обезбиједи извршење ове Одлуке.

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

Број: 01-022-64/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана  39. став (2) тачка 9)  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) 
тачка 9) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина  Града  Бијељина  на  6. 
сједници  одржаној  дана 16. јула 2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Удружење жена жртава рата регије Бијељина 
проглашава се за удружење од општег интереса за 
Град Бијељину у складу са чланом 2. став (3) Одлуке о 
критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 22/14) којим је прописано 
да удружења која су проглашена од општег интереса за 
Републику Српску, а имају своје организационе јединице 
које дјелују на подручју Града, истовремено имају статус 
удружења од општег интереса за Град.

Члан 2.
 Удружење грађана „Ветерани РС“ ГО Бијељина 
проглашава се за удружење од општег интереса за 
Град Бијељину у складу са чланом 2. став (3) Одлуке о 
критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса 
удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 22/14) којим је прописано 
да удружења која су проглашена од општег интереса за 
Републику Српску, а имају своје организационе јединице 
које дјелују на подручју Града, истовремено имају статус 
удружења од општег интереса за Град.

Члан 3.
 Удружење ветерана „Гарда Пантери“ Бијељина 
проглашава се за удружење од општег интереса за Град Бијељину 
у складу са Одлуком о критеријумима и поступку за додјелу и 
престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14), а након 
испуњавања критеријума за утврђивање статуса удружења од 
општег интереса за Град из спроведеног јавног конкурса.

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

Број: 01-022-65/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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ПРЕДСЈЕДНИК 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута 
Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној 
дана 16. јула 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ РОДИТЕЉИМА/

СТАРАТЕЉИМА ЗА НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђују се услови и поступак за 
додјелу субвенције родитељима/старатељима за новорођенo 
дијете.

Члан 2.
 Право на додјелу новчаних средстава из предходног 
члана ове Одлуке могу остварити родитељи/старатељи којi 
испуњавају следећи услов:
 Да имају пребивалиште на подручју Града дуже од 
годину дана.

Члан 3.
 Право из члана 2. ове Одлуке остварује се на 
основу захтјева једног од родитеља/старатеља поднесеног 
најкасније у року од 90 дана од дана рођења дјетета уз који 
се прилаже:
 1. оригинал или овјерена копија извода из матичне 
књиге рођених за дијете, 
 2. оригинал или овјерена копија потврде о 
пребивалишту родитеља/старатеља или увјерење о кретању 
на захтјев ресорног Одјељења, 
 3. доказ о старатељству над новорођеним дететом 
(у случају старатељства),
 4. фотокопија текућег рачуна подносиоца захтјева, 
 5. својеручно потписана и овјерена изјава 
подносиоца захтјева да родитељи/старатељи заједно не 
остварују право на друге једократне приходе за новорођено 
дијете чији збир премашује износ просјечне плате у 
Републици Српској за претходну годину (у случају да 
подносиоци захтјева заједно не остварују наведене приходе),
 6. друге доказе по потреби, на захтјев ресорног 
Одјељења.

Члан 4.
 Средства за исплату субвенције родитељима/
старатељима за новорођено дијете, неопходна за реализацију 
ове Одлуке, планирана су и обезбјеђена буџетом Града 
Бијељина за 2021. годину, на буџетској позицији „Субвенције 
брачним паровима за новорођену бебу“,  у износи  од 300,00 
КМ за новорођено дијете.
 Уколико родитељи/старатељи заједно остварују 
право на друге једократне приходе за новорођено дијете 
чији збир премашује износ просјечне плате у Републици 
Српској за претходну годину средства за исплату субвенције 
родитељима/старатељима за новорођено дијете износи 
100,00 КМ за новорођено дијете.

Члан 5.
 На основу захтјева Градоначелник доноси рјешење 
о додјели једнократне новчане помоћи.

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

Број: 01-022-66/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града 
Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у вези са чланом 3. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
79/15 и 63/20), Скупштина Града Бијељина на 6. сједници 
одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА 
НАМЈЕЊЕНИХ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.
 Овом Одлуком се утврђују критеријуми, начин и 
поступак расподјеле средстава из буџета Града Бијељина 
намјењених за субвенционисање предшколског васпитања 
и образовања.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ

Члан 2.
 Средства планирана у буџету Града за 
субвенционисање предшколског васпитања и образовања, 
дозначаваће се као субвенција за боравак дјеце предшколског 
узраста у приватним предшколским установама (вртићима) 
и клубовима на подручју Града Бијељина.

Члан 3.
 Право кандидовања за учешће у расподјели 
средстава, у складу са Одлуком, имају вртићи и клубови, 
којима су оснивачи физичка и правна лица и која су 
регистрована у складу са законом о предшколском 
васпитању и образовању.

 Активности и програми вртића и клубова морају 
бити реализоване на подручју Града те да истовремено 
задовољавају потребе корисника наведених у члану 2. ове 
Одлуке.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ

Члан 4.
 Субвенција ће се вршити на начин тако што ће 
предшколске установе из члана 3. ове одлуке најкасније 
до краја мјесеца за сваки мјесец доставити извјештај о 
уплатама родитеља надлежном одјељењу Градске управе 
Града Бијељина. Извјештај треба да садржи тачне податке 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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које се односе на име и презиме једног родитеља, име дјетета, 
број текућег рачуна родитеља и износ који су родитељи 
уплатили за мјесец за који се доставља извјештај, након 
чега ће се на рачун родитеља рефундирати износ од 10% од 
уплате родитеља, а у складу са расположивим буџетским 
средствима.

УТВРЂИВАЊЕ БРОЈА И ПОСТУПКА ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ

Члан 5.
 Обраду података и провођење поступка расподјеле 
средстава врши надлежно одјељење Градске управе Града 
Бијељина, на основу достављених спискова о стварном 
стању броја дјеце предшколског узраста  који похађају 
вртиће и клубове, на чије се рачуне врши дозначавање 
средстава предвиђених за субвенционисање.

 Спискове дјеце предшколског узраста, вртићи и 
клубови достављају најкасније до краја текућег мјесеца за 
који се субвенција дозначава.

 Породицама дјеце која остварују право на 
субвенцију, умањује се износ за наплату од стране установе  
коју дијете похађа, за износ уплаћених средстава по основу 
субвенције у складу са овом Одлуком.
 

РЕГУЛИСАЊЕ ОДНОСА

Члан 6.
 Градоначелник Града Бијељина ће са руководиоцима 
предшколских установа које изразе спремност за сарадњу 
доставити уредну документацију, потписати уговор којим 
ће се регулисати услови, начин, рокови исплате, намјенско 
кориштење средстава  и извјештавање о утрошку истих.

 Вртићи и клубови поред спискова дјеце, корисника 
услуга, имају обавезу да ресорном одјељењу доставе и копију 
документације, уколико одјељење не располаже са истом.

Члан 7.
 Корисници средстава из предходног члана 
ове Одлуке имају обавезу да ресорно одјељење уредно 
обавјештавају о насталим промјенама  везаним за промену 
броја дјеце на које се субвенције односе.

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ

Члан 8.
 Средства за субвенционисање боравка дјеце 
предшколског узраста у вртићима и клубовима обезбјеђују 
се у буџету Града - буџетска ставка „Субвенције родитељима 
за боравак дјеце у приватним вртићима“, економски код 
416100.

 Дозначење средства врши се у складу са 
расположивим средствима и календаром исплате за 
кориснике буџетских средстава.

Члан 9.
 Надзор над предатом документацијом у вези 
провођења поступка субвенције боравка дјеце у приватним 
предшколским установама врши надлежно одјељење 

Градске управе Града Бијељина.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

Број: 01-022-67/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка  13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
14. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 6. 
сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

 О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 406/2  К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

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

 -  к.п. број 406/2, Кузоврат,  њива 1. класе, површине 
824 м2, уписане у Лист непокретности број 395  к.о. 
Бијељина Село, у коме је са правом својине уписан Пантић 
Саве Милутин, са дијелом 1/1 без терета. 
  
         Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради 
рјешавања имовинско – правних послова на парцели 
која у нарави представља приступни пут изграђеним  
индивидуалним  стамбеним објектима.

Члан 2.
 Предметна парцела је у обухвату Урбанистичког 
плана Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 43/20) и припада трећој стамбено – пословној зони.

 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду у износу 
од 10.00 КМ/м2.

         Накнада за непокретност к.п. број 406/2 површине 
824 м2 износи 8.240,00 КМ,  који износ ће Град Бијељина 
исплатити Пантић Саве Милутину из Бијељине на жиро 
рачун.

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

 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у Катастру непокретности  - јединствена евиденција,  
сносиће Град Бијељина.
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Члан 4.
 На непокретности из члана 1. ове Одлуке у Катастару 
непокретности-јединствена евиденција, извршиће се упис 
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“.

Број: 01-022-68/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка  13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став (2) тачка 
14. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 6. 
сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 525/14  К.О. БИЈЕЉИНА 2

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

 -  к.п. број 525/14, Jaзовчине,  њива 1. класе, 
површине 1867 м2, уписане у Лист непокретности број 4498  
к.о. Бијељина 2 и у зк.ул. број 4222 к.о. Бијељина 2, у којима 
је као посједник и власник уписан Војновић Драгомира 
Ненад, са дијелом 1/1 без терета. 
  
 Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се 
ради рјешавања имовинско – правних послова на парцели 
која у нарави представља приступни пут изграђеним  
индивидуалним  стамбеним објектима.

Члан 2.
 Према Изводу из Регулационог плана „Лединци“ 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 2/14) предметна 
парцела представља саобраћајницу и  припада трећој 
стамбено – пословној зони.

         Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду у износу 
од 10.00 КМ/м2.

         Накнада за непокретност к.п. број 525/14 површине 
1867 м2 износи 18.670,00 КМ,  који износ ће Град Бијељина 
исплатити Војновић Драгомира Ненаду из Београда на 
жиро рачун.

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

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

Члан 4.
 На непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавним 
евиденцијама о непокретности, извршиће се упис права 
својине и посједа 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“.

Број: 01-022-69/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу  члана  39. став (2) тачка 13)  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5.  
став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12), члана 18. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 17/18 и 19/19) и члана  39. став (2) 
тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године,  донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се лицитацијом продаја  градског грађевинског 
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном 
инфраструктуром,  и то:
 кп.бр. 728/140   звн.“Ковиљуше“   њива 5. класе    у 
површини од  7.001м2, уписаног у Лист непокретности-
извод број: 381/19 к.о. Бијељина Село на име Града Бијељина  
(јединствена евиденција) као посједника и носиоца права 
својине са дијелом 1/1, без терета. 

 У складу са измјенама Регулационог плана 
„Индустријска зона 3“ („Службени гласник општине 
Бијељина“, број: 5/15) земљиште означено као кп.бр. 728/140 
к.о. Бијељина Село, намјењено је за изградњу објеката 
пословно-производне зоне са акцентом на индустрију 
и малу привреду (мањи и средњи производни погони и 
индустријски погони).
 
 Земљиште је опремљено основном 
инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и  
електродистрибутивном мрежом.
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Члан 2.
 Почетна продајна цијена земљишта из 
тачке I ове Одлуке  износи  20,00 КМ/м2  (словима:  
двадесетконвертибилнихмарака и 00/100), односно за:
728/140 ..................................................................... 140.020,00 КМ
(словима:  стотинучетрдесетхиљададвадесетконвертибилн
их марака и 00/100)

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се 
уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, 
о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати 
износа и то за:
728/140 ......................................................................   14.020,00 КМ

Члан 4.
 Продајну цијену грађевинске парцеле  учесник 
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити 
једнократно, с тим да се купопродајна цијена умањује за  10%.
 Продајну цијену грађевинске парцеле  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 
сачинитиЗзаписник о примопредаји земљишта у посјед.
 Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у 
мјесецу,  за текући мјесец. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-
ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан 
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец 
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца 
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до 
исплате рате.
 Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде 
каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају 
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан 
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене 
из Уговора.
 Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења 
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне 
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани 
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања 
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка 
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси 
и трошкова принудне наплате.
 Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче 
услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  
непокретности.

Члан 5.
 Поступак Лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће Комисија за спровођење јавног 
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења, 
непокретности у својини Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, бр. 08/21) у складу са законском 
и подзаконском регулативом из ове области, а Оглас за 
продају земљишта објавиће се  у „Семберским новинама“, 
НИГД „Дневним Независним новинама“ ДОО Бања Лука, 
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, а продавац је дужан о 
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије 
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће 
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина 
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је 
започета градња објекта.
 У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза 
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене  
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% 
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана 
од дана раскида Уговора.
 У случају да продавац у наведеном року не врати 
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев 
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а 
ради непосредног принудног извршења без одлагања на 
цјелокупној имовини продавца. 
 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“.

Број: 01-022-70/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 36. став 1. Закона 
о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 50/13, 56/13 и 84/19), члана 12. став 
1. Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 
39. став 2. тачка 37) Статута Града Бијељина („Службени 
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гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града 
Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

I - ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ ОСНИВАЧА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се усклађивање организације, 
рада и назива „Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина“ у складу са чланом 36. став 1. 
Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 50/13) а у вези са чланом 
13. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о развоју 
малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 84/19).

 „Агенција за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина“ свој рад и пословање наставља као Развојна 
агенција Града Бијељина.

 Развојна агенција Града Бијељина (у даљем тексту: 
Агенција) основана је Одлуком Скупштине општине 
Бијељина број: 01.022-2/06 од  4. јануара 2006. године и 
Рјешењем број: 080-0-REG-06-000115 од 03.04.2006. године 
уписана је у судски регистар код Основног суда у Бијељини.
           

Члан 2.

 Оснивач Агенције је Скупштина Град Бијељина ( у 
даљем тексту: Оснивач).
 Оснивачки улог Оснивача износи: 5.000,00 КМ. 

II - ПРАВНИ СТАТУС

Члан 3.
 Агенција је јавна установа и непрофитна 
организација и има својство правног лица, које стиче 
уписом у судски регистар надлежног суда у Бијељини.

Члан 4.
 У правном промету са трећим лицима Агенција 
иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без ограничења.
 За обавезе створене у правном промету са трећим 
лицима Агенција одговара цјелокупном својом имовином.
 За обавезе Агенције Оснивач одговара  до висине 
неуплаћеног дијела оснивачког улога у складу са Законом.

III - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 5.
 Агенција ће пословати под називом „Развојна 
агенција Града Бијељина“.
  Сједиште Агенције је у Бијељини, у улици Меше 
Селимовића 22А.
          

IV - ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 6.
 Агенција обавља сљедеће дјелатности:

58.19 – Остала издавачка дјелатност
58.29 – Издавање осталог софтвера
62.01 – Рачунарско програмирање
63.11 – Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
63.12 – Интернетски портал
68.31 – Агенција за некретнине
70.21 – Односи са јавношћу и дјелатности саопштавања
70.22 – Савјетовање које се односи на пословање и остало 
управљање
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 – Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.
84.13 – Регулисање и допринос успјешнијем пословању 
привреде. 

Члан 7.
 Агенција у обављању регистраваних дјеланости 
усмјерава активности на остваривању сљедећих циљева и 
задатака:
 - обезбјеђује реализацију Програма подстицаја 
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града 
Бијељина, као и реализацију осталих развојних планова 
у складу са стратешким документима Града из области 
привреде;
 - пружа стручне услуге за подстицање оснивања, 
пословања и развоја малих и средњих предузећа,
 - обезбјеђује квалитетну сарадњу са привредницима 
и подстиче њихове иницијативе за развој и пословање 
привредних субјеката, њихово стабилно и успјешно 
пословање,
 - успоставља координирану сарадњу органа Града, 
Владе Републике Српске, Развојне агенције Републике 
Српске и других институција, 
 - пружа услуге из различитих сегмената савјетовања 
у свакој фази развоја предузетништва, од предузетничке 
идеје до њене реализације, 
 - учествује у припреми стратегије развоја и 
усмјерава своје дјеловање према вишим нивоима власти, 
кроз покретање активности на измјени и доградњи прописа, 
те уклањању баријера за развој предузетништва на локалном 
нивоу (поједностављење законских и административних 
процедура, стимулативне мјере, пореске олакшице), а све 
у циљу креирања инфраструктуре за економски развој и 
успостављање подржавајућих механизама за економски 
развој,
 - идентификује, прикупља, припрема и израђује 
пројекте из свих области који ће омогућити средства за 
развој малих и средњих предузећа и предузетништва,
 - даје подршку повећању запошљавања, 
преквалификацији и доквалификацији радника,
 - врши промоцију предузетништва кроз израду 
промотивног материјала и учешћа на сајмовима и 
изложбама,
 - пружа подршку женском, омладинском, 
руралном предузетништву и другим видовима социјалног 
предузетништва,
 - сарађује са међународним организацијама и 
институцијама на размјени искустава, знања и нових метода 
у области мале привреде и предузетништва,
 - успоставља регистар подстицаја; корисника 
подстицајних средстава, води евиденцију о испуњености 
уговорних обавеза након додјеле подстицајних средстава, 
 - уноси податке о реализованим подстицајима 
и расписаним јавним позивима у Регистар подстицаја 
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Републике Српске,
 - прати, анализира и извјештава Скупштину Града 
Бијељина о резултатима подстицајних мјера,
 - обавља и друге послове и задатке у вези подстицања 
привредног развоја у складу са Законом, Статутом или 
захтјевом Оснивача.

V - СРЕДСТВА ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ И ПОДСТИЦАЈ 
РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 8.
 Средства за рад Агенције обезбјеђује Оснивач у 
буџету.
 Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред 
буџета оснивача и из донација, прилога и других извора у 
складу са законом.

Члан 9.
 Подстицајна средства за развој малих и средњих 
предузећа (у даљем тексту: подстицајна средства) су средства 
из буџета оснивача која се додјељују у циљу побољшања 
општих услова за развој и конкурентност малих и средњих 
предузећа на подручју Града Бијељина.

 Подстицајна средства додјељују се у складу са 
циљевима утврђеним Програмом  рада Агенције до износа 
расположивих средстава планираних буџетом оснивача за 
те намјене, за одређену фискалну годину.

 У складу са овом Одлуком и Статутом Агенције 
Управни одбор Агенције на приједлог Директора Агенције 
доноси Правилник о начину и условима коришћења 
средстава за  подстицај развоја малих и средњих предузећа на 
подручју Града Бијељина којим се прописује; намјена, услови, 
критеријуми и поступак додјеле подстицајних средстава, као 
и начин извјештавања о утрошку додјељених средстава.
 
 Осим средстава из става 1. овог члана, за реализацију 
циљева утврђених Програмом  рада Агенције могу се 
користити и новчана средства из других расположивих 
извора финансирања.

VI - ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 10.
 Органи Агенције су: Управни одбор и директор

УПРАВНИ ОДБОР АГЕНЦИЈЕ

Члан 11.
 (1) Управни одбор Агенције има предсједника и два 
члана.
 (2) Управни одбор Агенције именује и разрјешава 
оснивач на приједлог Градоначелника, након проведеног 
поступка јавне конкуренције.
 (3) Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године, са могућношћу поновног именовања на још један 
мандат. 
 (4) При именовању Управног одбора води се рачуна 
о равноправној заступљености оба пола.
 (5) Чланови Управног одбора могу бити разрјешени 
дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним 
овом Одлуком и Статутом. 

Члан 12.
 Управни одбор је надлежан да:

 1. Доноси Статут и измјене и допуне , Статута 
Агенције.
 2. Доноси опште акте утврђене Статутом. 
 3. Одлучује о пословању Агенције.
 4. Разматра и усваја Извјештај о пословању и 
годишњи обрачун.
 5. Доноси приједлог Програма рада и финансијски 
план.
 6. Одлучује о коришћењу средстава, у складу са 
Законом и Статутом Агенције.
 7. Врши друге послове прописане Законом  и 
Статутом.

Члан 13.
 Критеријуми за именовање чланова Управног 
одбора су сљедећи:

 (1) Висока ( VII степен) или виша (VI степен) 
стручна спрема.
 (2) Познавање проблематике у дјелатности којом се 
бави правни субјект.
 (3) Познавање садржаја и начина рада органа 
управљања.
 (4) Доказани резултати рада на ранијим пословима.

Члан 14.
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног 
одбора су сљедећи:

 (1) Оставка члана. 
 (2) Истек мандата на који су именовани.
 (3) Неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада 
од стране Скупштине Града.
 (4) Пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.
 (5) Неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице.
 (6) Оставка већине чланова Управног одбора.
 (7) Нередовно одржавање сједница Управног 
одбора.

ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ

Члан 15.
 (1) Директор руководи Агенцијом, представља и 
заступа Агенцију и одговоран је за законитост њеног рада. 
 (2) Директора именује и разрјешава оснивач на 
основу претходно проведеног поступка јавне конкуренције.
 (3) Мандат директора траје четири године, и по 
истеку мандата може бити поново именован у складу са 
процедуром и критеријумима предвиђеним овом Одлуком 
и Статутом. 
 (4) Директор може бити разрјешен дужности и 
прије истека мандата у случајевима прописаним овом 
Одлуком и Статутом. 
 (5) Директор и запослени у Агенцији не могу бити 
чланови Управног одбора.

Члан 16.
 Директор има сљедећа права и дужности: 
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 1. Представља и заступа Агенцију.
 2. Одговара за законитост рада Агенције.
 3. Организује и руководи радом Агенције.
 4. Доноси Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста.
 5. Предлаже акте које доноси Управни одбор.
 6. Извршава одлуке Управног одбора и предузима 
мјере за њихово спровођење.
 7. Припрема приједлог Програма рада са 
финансијским планом и годишњи извјештај о пословању.
 8. Обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

Члан 17.
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи:

 (1) Висока стручна спрема, завршен факултет 
економског или правног смјера образовања.
 (2) Потребно стручно знање из дјелатности којом 
се бави правни субјект.
 (3) Најмање три године радног искуства у струци.
 (4) Посједовање руководних и организационих 
способности.
 (5) Доказани резултати и успјеси у обављању 
ранијих послова.
 (6) Програм рада.

Члан 18.
 Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим 
случајевима:

 (1) Оставка. 
 (2) Истек мандата на који је именован.
 (3) Неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада 
од стране Скупштине Града.
 (4) Пословање правног субјекта са финансијским 
губитком.

VII  - ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 19.
 Општи акти Агенције су:

 (1)  Статут
 (2)  Правилници и пословници
 (3) Одлуке којима се на општи начин уређују 
одређена питања

 - Статут је основни акт Агенције којим се ближе 
уређује дјелокруг рада и унутрашња организација Агенције, 
надлежност органа, заступање и друга питања од значаја за 
рад Агенције; 
 - Статут на приједлог директора доноси Управни 
одбор, а сагласност на акт даје Градоначелник;
 - Правилник о организацији и систематизацији 
радних мјеста доноси Директор, а сагласност на акт даје 
Градоначелник;
 - Општи акти се објављују у „Службеном гласнику 
Града Бијељина“ и на огласној табли Агенције;
 - Општи акти ступају на снагу осмог (8) дана од 
дана објављивања.

VIII - ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ 
ПОСЛОВА

Члан 20.
 Обављање појединих стручних и других послова 
из своје надлежности Агенција може повјерити другим 
правним и физичким лицима, уз сагласност Оснивача.

IX  - ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА РАД 
АГЕНЦИЈЕ

Члан 21.
 (1) Сагласност на Статут и Правилник о 
организацији и систематизацији радних  мјеста  у Агенцији 
даје Градоначелник. 
 (2) Скупштина Града Бијељина именује и разрјешава 
директора и чланове Управног одбора, даје сагласност 
на годишњи програм рада и финансијски план Агенције 
и разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун Агенције.
 (3) Праћење рада и пословања Агенције врши 
Одјељење за привреду Градске управе Града Бијељина, у 
складу са Законом и актима Оснивача. 
 (4) Агенција је дужна да Одјељењу за привреду 
Градске управе Града Бијељина доставља  кварталне 
извјештаје о свом раду.
 (5) Агенција је дужна да Развојној агенцији 
Републике Српске доставља усвојени годишњи Програм 
рада са финансијским планом и извјештај о пословању.
            

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
 Надлежни орган Агенције ће у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладити одредбе 
Статута и других аката са овом Одлуком.

Члан 23.
 Директор Агенције поднијеће надлежном суду 
приједлог за упис промјена података у регистрационом 
улошку Агенције, у складу са овом Одлуком.

Члан 24.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Агенције (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 32/16).

Члан 25.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-71/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана Обућина, 
Иван Бурић и Ружица Боровић из Бијељине, разрјешавају 
се вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од дана 
именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина Града Бијељина, на 4. сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Бранка Гаврића, Мирсада Шабића, Биљане Обућине, Ивана 
Бурића и Ружице Боровић, за вршиоце дужности члана 
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 01-111-
82/21, у складу са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). 
Основ за доношење наведеног Рјешења о именовању био је 
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у 
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да су Бранка Гаврић, Мирсад 
Шабић, Биљана Обућина, Иван Бурић и Ружица Боровић 
на сједници одржаној дана 28.04.2021.године именовани 
за вршиоце дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина, да у међувремену није објављен Јавни 

конкурс за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца на који 
су горе наведена лица именована (члан 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, одлучено је 
као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-164/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-165/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана  16. 
јула 2021. године,   д о н и ј е л а  је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. Ненад Гарић, разрјешава се вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ 
Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од дана 
именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина Града Бијељина, на 4. сједници одржаној 

дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Ненада Гарића, за вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина број 01-111-
84/21, у складу са одредбом члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). 
Основ за доношење наведеног Рјешења о именовању био је 
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у 
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да је Ненад Гарић на сједници 
одржаној дана 28.04.2021. године именован за вршиоца 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина, да у међувремену није објављен Јавни 
конкурс за избор члана Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца 
на који је горе наведено лице именовано (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-166/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. Ненад Гарић, из Бијељине именује се за вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина.
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 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања члана Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-167/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године,   д о н и ј е л а  је 

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

БИЈЕЉИНА

 1. Живан Благојевић, Цвијана Кнежевић и Милан 
Маливојевић из Бијељине, разрјешавају се дужности 
вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне 
установе СКУД „Семберија“ Бијељина, због истека периода 
од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина Града Бијељина на 4.сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Живана Благојевића, Цвијане Кнежевић и Милана 
Маливојевића за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина 
број 01-111-86/21, у складу са одредбама члана 39. став 
2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези 
са чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 
2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за доношење наведеног 
Рјешења о именовању био је члан 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 
који се односи на изузећа у примјени од тог закона, тј. на 
именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да су Живан Благојевић, Цвијана 
Кнежевић и Милан Маливојевић именовани за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе СКУД 
„Семберија“ Бијељина на сједници скупштине одржаној 
дана 28.04.2021. године, да у међувремену није објављен 
Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Јавне 
установе СКУД „Семберија“ Бијељина, те да је истекао 
рок од 2 мјесеца на који су горе наведена лица именована 
(члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03)), у складу са горе наведеним 
одредбама, одлучено је као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
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Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-168/21
Бијељинa,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

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

БИЈЕЉИНА

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 

Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-169/21
Бијељинa,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године,  д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. Стефан Јовић, разрјешава се вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 
рад Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од дана 
именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина Града Бијељина, на 4. сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Стефана Јовића, за вршиоца дужности члана Управног 
одбора Центра за социјални рад Бијељина број 01-111-
88/21, у складу са одредбом члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). 
Основ за доношење наведеног Рјешења о именовању био је 
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
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именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у 
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).
 Имајући у виду да је Стефан Јовић на сједници 
одржаној дана 28.04.2021.године именован за вршиоца 
дужности чланова Управног одбора Центра за социјални 
рад Бијељина, да у међувремену није објављен Јавни 
конкурс за избор члана Управног одбора Центра за 
социјални рад Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца 
на који је горе наведено лице именовано (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-170/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава 

директора и управни одбор установе чији је оснивач 
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, именује и разрјешава директора и управни одбор 
установе чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-171/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године,   д о н и ј е л а  је 

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

БИЈЕЉИНА

 1. Ненад Милановић, Марио Станковић, Џенана 
Османбашић, Миланка Павловић и Јасна Пазарац из 
Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Туристичке организације Бијељина, због 
истека периода од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.   

ПРЕДСЈЕДНИК 
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самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина града Бијељина, на 4. сједници 
одржаној дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење 
о именовању Ненада Милановића, Мариа Станковића, 
Џенане Османбашић, Миланка Павловића и Јасне Пазарац, 
за вршиоце дужности чланова Управног одбора Туристичке 
организације Бијељина број 01-111-90/21, а у складу са 
одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 
и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за доношење 
наведеног Рјешења о именовању био је члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) који се односи на изузећа у примјени од тог 
закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се 
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не 
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период не 
износи више од пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да су Ненад Милановић, Марио 
Станковић, Џенана Османбашић, Миланка Павловић и 
Јасна Пазарац на сједници одржаној дана 28.04.2021.године 
именовани за вршиоце дужности чланова Туристичке 
организације Бијељина, да у међувремену није објављен 
Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Туристичке 
организације Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца 
на који су горе наведена лица именована (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-172/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. 
године, донијела је

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

БИЈЕЉИНА

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-173/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
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јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Златан Лазаревић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Аграрног фонда 
Града Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од дана 
именовања на дужност. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач. 
 Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Златана Лазаревића за вршиоца дужности директора 
Аграрног фонда Града Бијељина број 01-111-92/21, а у 
складу са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). 
Основ за доношење наведеног Рјешења о именовању био је 
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у 
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).
 Имајући у виду да је Златан Лазаревић именован за 
вршиоца дужности директора дана 28.04.2021. године, да у 
међувремену није објављен Јавни конкурс за избор директора 
Аграрног фонда Града Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца 
на који је именован (члан 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03)), у складу 
са горе наведеним одредбама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
 
 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-174/21
Бијељина.
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Златан Лазаревић из Бијељине, именује се за 
вршиоца дужности директора Аграрног фонда Града 
Бијељина. 
 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Аграрног фонда Града Бијељина. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.                  

Број: 01-111-175/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године,   д о н и ј е л а  је 

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

ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Драгослав Перић, Жељка Лукић и Наташа 
Милић из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе градско позориште 
„Семберија“ Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од 
дана именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина Града Бијељина, на 4. сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Драгослава Перића, Жељке Лукић и Наташе Милић, за 
вршиоце дужности члана Управног одбора Јавне установе 
градско позориште „Семберија“ Бијељина број 01-111-94/21, 
а у складу са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). Основ 
за доношење наведеног Рјешења о именовању био је члан 
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у 
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да су Драгослав Перић, Жељка Лукић 
и Наташа Милић на сједници одржаној дана 28.04.2021.
године именовани за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе градско позориште „Семберија“ 
Бијељина, да у међувремену није објављен Јавни конкурс 
за избор чланова Управног одбора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина, те да је истекао рок од 
2 мјесеца на који су горе наведена лица именована (члан 
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03)), у складу са горе наведеним 
одредбама, одлучено је као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-176/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

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

ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Драгослав Перић, Жељка Лукић и Наташа 
Милић из Бијељине, именују се за вршиоце дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе градско позориште 
„Семберија“ Бијељина.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
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Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-177/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Иван Петровић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
градско позориште „Семберија“ Бијељина, због истека 
периода од 2 мјесеца од дана именовања на дужност. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 

оснивач или суоснивач. 

 Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Ивана Петровића за вршиоца дужности директора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина 
број 01-111-96/21, у складу са одредбама члана 39. став 
2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези 
са чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 
2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за доношење наведеног 
Рјешења о именовању био је члан 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 
који се односи на изузећа у примјени од тог закона, тј. на 
именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да је Иван Петровић именован 
за вршиоца дужности директора дана 28.04.2021. године, 
да у међувремену није објављен Јавни конкурс за избор 
директора Јавне установе градско позориште „Семберија“ 
Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је 
именован (члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03)), у складу са горе 
наведеним одредбама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-178/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Иван Петровић из Бијељине, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне установе градско 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 19 - Страна 18 19. јул 2021.

позориште „Семберија“ Бијељина. 

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-179/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године,  д о н и ј е л а  је 
 

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

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Младен Трифковић, Зоран Васић и Мирослав 
Гавриловић из Бијељине, разрјешавају се дужности 
вршилаца дужности чланова Управног одбора Агенције 
за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина, због 
истека периода од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.

 Скупштина Града Бијељина на 4. сједници одржаној 
дана 28.04.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Младена Трифковића, Зорана Васића и Мирослава 
Гавриловића за вршиоце дужности чланова Управног 
одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина број 01-111-98/21, у складу са одредбама члана 39. 
став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези 
са чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 
2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за доношење наведеног 
Рјешења о именовању био је члан 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) 
који се односи на изузећа у примјени од тог закона, тј. на 
именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000).

 Имајући у виду да су Младен Трифковић, Зоран 
Васић и Мирослав Гавриловић именовани за вршиоце 
дужности чланова Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина на сједници 
скупштине одржаној дана 28.04.2021. године, да у 
међувремену није објављен Јавни конкурс за избор чланова 
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца 
на који су горе наведена лица именована (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
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управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
 
Број: 01-111-180/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом, док је одредбом 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4.став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 

Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-181/21
Бијељина,
Датум: 16. јули 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

 1. Слађана Лекић, из Бијељине, разрјешава се 
дужности директора 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач. 

 Слађана Лекић обратила се Скупштини Града 
Бијељина писменим захтјевом којим је тражила да је 
овај орган разрјеши дужности директора. Сходно томе, 
а имајући у виду горе наведене одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-182/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  

БИЈЕЉИНА

 1. Игор Бешлић из Бијељине, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавне установе Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина. 
 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавне установе Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу 
са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или 
суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа 
у примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, 
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца 
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели 
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно 
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-183/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 127. став 5. и 6. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 39. став 

2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године донијела је 

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

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ БИЈЕЉИНА

 1. Ђорђе Лазић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Економске школе Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 127. став 5. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 6. истог члана је прописано да 
свим члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Имајући у виду чињеницу да је Ђорђе Лазић 
именован за члана Школског одбора Економске школе 
Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-143/17 од 24.04.2017. године, 
да мандат чланова школског одбора траје четири године и 
да је истекао временски период од четири године од дана 
конституисања школског одбора, те да је Економска школа 
Бијељина доставила овом органу захтјев за избор новог 
члана школског одбора број: 664/21 од 25.05.2021. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-184/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.   

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Александар Ђурђевић,с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 127. став 2. тачка 4) 
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 
3. став 1. тачка 4) и члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19) и члана  39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ БИЈЕЉИНА

 1. Младен Ђурић из Бијељине, бира се за члана 
Школског одбора Економске школе Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да школски одбор има 
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, и то један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе. Чланом 3. став 1. тачка 4) Правилника 
о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) 
прописано је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе, у име оснивача, именује Министарство 
просвјете и културе од којих једног члана на приједлог 
јединице локалне самоуправе, а чланом 5. истог Правилника 
је прописано да избор једног члана школског одбора, у име 
јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице 
локалне самоуправе, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Економске 
школе Бијељина. Након проведеног поступка јавног 
гласања утврђено је да је приједлог Комисије за избор 

и именовања добио већину гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-185/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ПОСЛОВНИ 
КОМЕРЦИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР“ У 
ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА“  

У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Урбанистичког 
пројекта „Пословни комерцијално-административни 
центар“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ у 
Бијељини именују се:

 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, дипл. инж. арх. мастер, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл. инж. машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, А.Д 
.„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „Мтел“ Бања Лука ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл. инж. грађевине, А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл. инж. саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Урбанистичког пројекта „Пословни комерцијално-
административни центар“ у оквиру Регулационог плана 
„Центар града“ 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.

Члан 3.
 Усвајањем Урбанистичког пројекта „Пословни 
комерцијално-административни центар“ у оквиру 
Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини ово рјешење 
престаје да важи.

Члан 4.
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-186/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:  97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ДАШНИЦА 1“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Дашница 1“ у Бијељини именују се:

 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, дипл. инж. арх. мастер, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл. инж. машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, А.Д 
.„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „Мтел“ Бања Лука ПЈ 
Бијељина,

 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл. инж. грађевине, А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл. инж. саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Дашница 1“ 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.

Члан 3.
 Усвајањем Регулационог плана „Дашница 1“ у 
Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-187/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Филип Вишњић“ у Бијељини именују се:

 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, дипл. инж. арх. мастер, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл. инж. машинства, „БН Гас“ 
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Александар Ђурђевић,с.р.
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Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, А.Д 
.„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „Мтел“ Бања Лука ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл. инж. грађевине, А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл. инж. саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Филип Вишњић“ 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.

Члан 3.
 Усвајањем Регулационог плана „Филип Вишњић“ у 
Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-188/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ГАЛАЦ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Галац“ у Бијељини именују се:

 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, дипл. инж. арх. мастер, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, 

Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл. инж. машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, А.Д 
.„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „Мтел“ Бања Лука ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл. инж. грађевине, А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл. инж. саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Галац“ 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.

Члан 3.
 Усвајањем Регулационог плана „Галац“ у Бијељини 
ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-189/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

 На основу члана 43. Закона о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. став 2. тачка 37. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 
43. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој 
6. сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 За чланове Савјета за израду Регулационог плана 
„Гвоздевићи“ у Бијељини именују се:

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 1. Љубиша Петровић, Градоначелник Бијељине,
 2. Борјан Максимовић, дипл. инж. арх. мастер, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 3. Бојана Вујовић, дипл. инж. архитектуре, 
Одјељење за просторно уређење ГУ Бијељина,
 4. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре,
 5. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре,
 6. Вера Панић, дипл. социолог,
 7. Драган Илић, дипл. инж. машинства, „БН Гас“ 
Д.О.О. Бијељина,
 8. Стојан Јововић, дипл. инж. саобраћаја, А.Д 
.„Комуналац“ Бијељина,
 9. Данијела Јењић, А.Д. „Мтел“ Бања Лука ПЈ 
Бијељина,
 10. Владимир Чордашевић, З.Е.Д.П. „Електро-
Бијељина“ А.Д. Бијељина,
 11. Милорад Рудић, дипл. инж. грађевине, А.Д. 
„Водовод и канализација“ Бијељина,
 12. Немања Митрић, дипл. инж. саобраћаја, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине ГУ Бијељина,
 13. Огњен Рашевић, секретар

Члан 2.
 Савјет се именује ради укупног праћења израде 
Регулационог плана „Гвоздевићи“ 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.

Члан 3.
 Усвајањем Регулационог плана „Гвоздевићи“ у 
Бијељини ово Рјешење престаје да важи.

Члан 4. 
 Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-190/21
Бијељина,
Датум, 16. јул 2021. год.

На основу члана члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
члана 252. и члана 253. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 
50/10 и 66/18), Скупштина Града Бијељина на 6. сједници 
одржаној дана 16. јула 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОГЛАШАВАЊУ РЈЕШЕЊА НИШТАВИМ 

 1. Оглашава се ништавим у цјелини: Рјешење 

Скупштине Града Бијељина број:  01-111-122/21 од 15. 
јуна 2021. године, а које се односи на Сару Пајић и Бранку 
Стевановић којим су именовани за вршиоца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ 
Бијељина.

 2. Рјешење се оглашава ништавим, из разлога 
неправилности односно због повреде одредби члана 39. 
став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а које 
су утврђене по службеној дужности.

 3. Оглашавањем ништавим поменутог Рјешења у 
цјелини, поништавају се правне последице које је то Рјешење 
произвело.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Приликом сачињавања извода из записника са 5. 
сједнице Скупштине Града Бијељина одржане дана 9. и 15. 
јуна 2021. године у Центру за културу „Семберија“ Бијељина 
и преслушавања ЦД на коме је снимљен рад наведене 
сједнице утврђено је да је прескочена подтачка 15. приједлог 
Рјешења о именовању вршиоца дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ у оквиру тачке 35. 
приједлози Комисије за избор и именовање и да иста није 
стављена на гласање. Прије него што је уочено да наведана 
подтачка није стављена на гласање начињена је очигледна 
грешка у виду сачивања Рјешења Скупштине Града Бијељина 
број 01-111-122/21 од 15. јуна 2021. године, а које се односи 
на Сару Пајић и Бранку Стевановић којим су именовани за 
вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина након чега је ово рјешење 
објављено у „Службеном гласнику Града Бијељине“, број: 
16/21 дана 18. јуна 2021. године, па је сходно томе дошло до 
повреде одредбе члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), па је ову грешку требало исправити.

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) је прописано да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом.
 Чланом 252. став 1. тачка 5. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) је прописано да 
се ништавим оглашава рјешење које садржи неправилност 
која је по некој изричитој законској одредби предвиђена 
као разлог ништавости, а чланом 253. став 1. истог закона 
прописано да се рјешење може у свако доба огласити 
ништавим по службеној дужности, по предлогу странке или 
јавног тужиоца док је ставом 2. истог члана прописано да се 
рјешење може огласити ништавим у целини или делимично.
Чланом 254. става 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02 и 87/07) 
је прописано да се поништавањем рјешења и оглашавањем 
ништавим поништавају правне последице које је такво 
рјешење произвело.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 На основу изложеног поступљено је као у  
диспозитиву рјешења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-191/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној дана 16. 
јула 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. Сарa Пајић и Бранкa Стевановић из Бијељине 
именују се за вршиоце дужности члана Управног одбора 
Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-192/21
Бијељина,
Датум: 16. јул 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града 
Бијељине („Службени гласник Града Бијељине“, број 9/17) 
и члана 135. и 142. Пословника о раду Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељине“, број 11/17), 
а након разматрања Информације о стању криминалитета 
на подручју Града Бијељина за период 01.01. до 30.06.2021. 
године,  Скупштина Града Бијељина на 6. сједници одржаној 
дана 16. јула 2021. године, донијела је

ПРЕПОРУКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
О ОДРЖАВАЊУ СЈЕДНИЦЕ ФОРУМА ЗА 

БЕЗБЈЕДНОСТ

Члан 1.
 Полазећи од претпоставке да је безбједност 
заједнице интерес сваке институције и појединца у њој, а 
не само полиције Скупштина Града Бијељина препоручује 
Градоначелнику Града Бијељине да у што краћем року закаже 
сједницу Форума за безбједност у циљу идентификације 
проблема на подручју града Бијељине и кроз партнерски 
однос са свим органима и институцијама, пронађе 
могућности за превазилажење истих.

Члан 2.
 Ова препорука ће се објавити у „Службеном 
гласнику Града Бијељине“.

Број: 01-022-73/21
Бијељина,
Датум, 16. јули 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став 2. тачка 2. Статута 
Града Бијељине („Службени гласник Града Бијељине“, број 
9/17) и члана 135. и 142. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељине“, број 
11/17), а након разматрања извјештаја о пословању АД 
„Комуналац“ Бијељина за 2020. годину са планом пословања 
за 2021. годину,  Скупштина Града Бијељина на                       6. 
сједници одржаној дана 16. јула 2021. године, донијела је

ПРЕПОРУКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
О СТАЊУ ОДЛАГАЊА И ПРИКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА

Члан 1.
 Скупштина Града Бијељина препоручује да се 
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прекине досадашња пракса и да се системски, потпуно, 
уреди ситуација у којој надлежни органи не би могли 
издавати одређене сагласности у поступку издавања 
грађевинских и употребних дозвола за стамбене зграде у 
ситуацији када није примјењен члан 11. став 2. Одлуке о 
прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада 
(„Службени гласник Града Бијељине“, број 5/13, 22/13, 5/14, 
19/15, 16/17 и 12/18) којима је прописано да се број посуда 
за одлагање отпада одређује се на темељу количине кућног 
отпада из појединих станова, с тиме да најмање на два стана 
долази једна посуда за отпад, односно на осам станова један 
контејнер капацитета 1,1 м³.
 

Члан 2.
 Ова препорука ће се објавити у „Службеном 
гласнику Града Бијељине“.

Број: 01-022-72/21
Бијељина,
Датум, 16. јули 2021. год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17 и  98/20), члана 59. и 
82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији 
и функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“,   број:   11/13),   на   приједлог   Градског   штаба   за   
ванредне   ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси

 

 1. У циљу  спречавања ширења вируса корона SARS-
CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина 
и заштите и спасавања становништва од 15.07.2021. до 
29.07.2021.године забрањују се:
 1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
 2) сва приватна окупљања која се не одржавају на 
јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 2. Од 15.07.2021. до 29.07.2021.године ограничава се 
радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
 1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану 
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру 
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.), осим 
за угоститељске објекте који се налазе у пословно-стамбеним 
објектима гдје ће се примјењивати прописано радно вријеме 
Одлуком о радном времену угоститељских,      занатско-
предузетничких и трговинских објеката на подручју Града 
Бијељинa („Службени гласник Града Бијељина“, број: 21/11 
и 10/18).
 2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 3. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) ове Наредбе од 

16.07.2021. до 29.07.2021.године, у периоду од 06:00 до 02:00 
часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, 
уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ  
“Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 4. Од 15.07.2021.године до 29.07.2021.године у 
периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити 
искључиво путем шалтерске продаје.
         
 5. Од 15.07.2021. године у периоду од 06:00 до 24:00 
часа , а изузетно од тачке 1., подтачке 1) овог закључка 
дозвољавају се:
 1) такмичарске активности спортских организација 
и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање 
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за  јавно  
здравство Републике Српске“.
 2) организација културних манифестација и 
фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера 
прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.   
  
 6. Дозвољене активности из овe Наредбе спроводе 
се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење 
мјера прописаних од стране ЈЗУ„Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 7. Обавезују се грађани да у затвореном простору 
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се 
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два 
метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, 
те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору у зависности од дјелатности која се обавља.

 8. Изузетно од тачке 7. ове Наредбе, обавезе ношења 
заштитне маске су изузета:
 1) дјеца млађа од 7 година живота,
 2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 
развоју,
 3) лица која обављају физичку и спортску активност 
у оквиру спортских објеката.

 9. Препоручује се грађанима да на отвореном 
простору користе заштитне маске уколико није могуће 
одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са 
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике 
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном 
простору.

 10. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне 
куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више 
лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким 
просторијама објекта ( главни улаз, пролази, ходници) у 
складу са тачком 7. ове Наредбе са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
укупног простора објекта.

 11. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица која у директном контакту пружају услуге 
грађанима да:
 1) услуге пружају заштићени маском,
 2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 3) обезбједе маске грађанима који користе њихове 
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услуге, а немају их,
 4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у 
зависности од дјелатности коју обављају,
 5) одреде једно или више лица за спровођење 
епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз 
могућност ускраћивања пружања услуге у случају 
непридржавања мјера.

 12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде 
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве     ширења 
COVID-19  болести на радном мјесту.

 13. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни 
су:
 1) организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког 
растојања,
 2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову 
површину.     
 14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати дезинфекцију пословних 
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 15. Градска управа и градске службе и остали   
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати 
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1) на улазу у службене просторије ограничити број 
лица које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама 
органа,
 2) одржавати растојање у затвореним просторима 
од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера 
дезинфекције и појачане хигијене и
 3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе 
Градске управе уз обезбјеђење физичке провидне баријере  
на радном мјесту  која пружа довољну заштиту запосленом 
и кориснику.

 16. Надзор у провођењу ове Наредбе врше Одјељење 
за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције 
Градске управе Града Бијељина уз координацију и сарадњу 
са Министарством унутрашњих послова и Републичком 
управом за инспекцијске послове.

 17. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 16. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Комаданта Градског штаба за ванредне ситуације. Извјештај 
траба да садржи назив физичког/правног лица које се 
контролише, датум и вријеме извршене контроле, да 
ли је затечена неправилност и која, као и износ казне/
прекршајног налога.     
   
 18. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом. 
       
 19.  Ступањем на снагу ове Наредбе  престаје да 

важи  Наредба о обавезном спровођењу  мјера  за  реаговање  
на  појаву  болести  изазване  новим  вирусом  корона 
(COVID-19) на територији града Бијељина број: 02-014-1-
2171/21 од 02.07.2021. године. 
        
20.  Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће објављена у 
“Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-2290/21
Бијељина,
Датум, 15.07.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16  и 36/19)  и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-20 (2 Лотa)/21- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 17.06.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр.39/21 
од 25.06.2021. године, а која се односи на набавку услуга: 
ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И 
СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА
ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

 За ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА, 
понуду је  доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина 
за Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,  оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном  цијеном 
у износу од : .................................. 25.615,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-97/21 од 
13.07.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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IV
 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.

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

Број:02-404-97/21-ЛОТ 1 
Бијељина, 
Датум: 16.07.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 09/17) и Одлуке о радним 
тијелима („Сужбени гласник Града Бијељина“, број: 26/15), 
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за процјену стања објеката 

oсновних школа на подручју Града Бијељина

I
 Именује се Комисија у саставу:

 1. Драган Јовановић, дипл. инг. грађевине,         - 
предсједник
 2. Љубица Млађеновић, дипл. правник, - члан
 3. Предраг Рачановић, директор ОШ, - члан
 4. Нада Митровић, директор ОШ, - члан

II
 Задатак Комисије је да изврши преглед и процјену 
објеката основних школа на подручју Града Бијељина, 
утврди приоритете за инвестициона улагања у исте, и 
поднесу извјештај о раду Градоначелнику.

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

Број: 02-014-1-2222/21
Бијељина,
Датум:  09.07.2021. год.

 На основу члана 10. став (2) Закона о безбједности 
саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 63/11), члана 59. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 71. Статута Града 

Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
градоначелник Града Бијељина дана 16. јула 2021. године 
донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У Савјет за безбједност саобраћаја Града Бијељина 
(у даљем тексту: Савјет), именују се: 

 1. Љубиша Петровић, градоначелник Града 
Бијељина – ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА,
 2. Немања Митрић, мастер инж. саобраћаја, Градска 
управа Града Бијељина – члан,
 3. Богдан Тадић, мастер инж. електротехнике и 
рачунарства, Градска управа Града Бијељина – члан,
 4. Никола Вуковљак, мастер инж. организационих 
наука, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Града 
Бијељина – члан,
 5. Емир Осмић, дипл.криминалист, Полицијска 
станица за безбједност саобраћаја Бијељина – члан,
 6. Данислав Драшковић, доктор техничких наука, 
област друмски и градски саобраћај, Републичка управа за 
инспекцијске послове Бања Лука – члан,
 7. Миодраг Вујић, дипл.инж. друмског саобраћаја, 
АМД „Сигурност“ Бијељина – члан,
 8. Синиша Лазаревић, Основи суд Бијељина – члан,
 9. Драган Васић, дипл.економиста, ЈП „Дирекција 
за изградњу и развој Града“ Д.О.О. Бијељина – члан,
 10. др Славиша Митровић, специјалиста ургентне 
медицине, Дом здравља Бијељина – члан,
 11. др Ђорђе Лазић, ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина – члан,
 12. Предраг Рачановић, проф. разредне наставе, 
Регионални актив директора основних школа Бијељина, 
Лопаре и Угљевик – члан,
 13. Светлана Вуковић, дипл. инж. саобраћаја, 
Удружење инструктора „Стоп“ Бијељина – члан.

 Секретари Савјета су Младен Брадарић, мастер 
инж. саобраћаја и Огњен Рашевић, дипл. правник, Градска 
управа Града Бијељина.
 

II
 Задатак Савјета је да предузима активности на 
унапређењу саобраћаја и његове организације на подручју 
Града Бијељина.

III
 Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје 
да важи Рјешење о именовању Савјета за безбједност 
саобраћаја на путевима општине Бијељина број: 02-014-1-
1023/09 од 11.12.2009. године.

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

Број: 02-014-1-2296/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 16. јул 2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД 
БАНКЕ ЗА                        ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ „РАВНА 
ГОРА“

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА 
УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ 
РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА ЗА 
НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ

ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА НАМЈЕЊЕНИХ ЗА 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
406/2 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
525/14 К.О. БИЈЕЉИНА 2

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
ОБУХВАТУ ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 3“

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

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

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

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКОГ КУЛТУРНОГ 

УМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

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

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

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

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

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

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

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

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

САДРЖАЈ
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АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ПОСЛОВНИ 
КОМЕРЦИЈА ЛНО-А ДМИНИС ТРАТИВНИ 
ЦЕНТАР“ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ЦЕНТАР ГРАДА“  У БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА 
1“ У БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ФИЛИП 
ВИШЊИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА 
ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГАЛАЦ“ У 
БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У 
БИЈЕЉИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ОГЛАШАВАЊУ РЈЕШЕЊА 
НИШТАВИМ 

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

ПРЕПОРУКА СКУПШТИНЕ ГРДА БИЈЕЉИНА 
О СТАЊУ ОДЛАГАЊА И ПРИКУПЉАЊА 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У УРБАНИМ 
СРЕДИНАМА

ПРЕПОРУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
О ОДРЖАВАЊУ СЈЕДНИЦЕ ФОРУМА ЗА 
БЕЗБЈЕДНОСТ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-20 (2 ЛОТА)/21-ЛОТ 1

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОЦЈЕНУ СТАЊА ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА 
ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


