Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI

16. септембар 2021. године

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 Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на
својој 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ НАСИПА РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РИЈЕКЕ
ДРИНЕ – II ФАЗА ЕТАПА 4
I
Град Бијељина обезбиједиће Гаранцију од Нове
банке а.д. Бања Лука у износу од 1.000.000,00КМ, у складу
са Одлуком о утврђивања општег интереса број: 04/1-0122-698/17 од 23.03.2017. године; Одлуком Скупштине Града
број: 01-022-68/17 од 16.12.2016. године; и Процјеном ЈП
“Дирекција за развој и изградњу града” доо Бијељина број:
И-478/21 од 11.08.2021. године ради уређења тока ријеке
Дрине, друга фаза, етапа 4, у пројекту спречавања поплава
од ријеке Дрине на подручју Семберије.
II
Нова банка а.д. Бања Лука ће издати гаранцију по
следећим условима:
-накнада 0,50% једнократно што износи 5.000,00КМ
и 0,50% по кварталу, што износи 20.000,00КМ, укупно
25.000,00КМ.
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: 01-022-74/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

БРОЈ 22 / 2021

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 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА НА ИМЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
САМОСТАЛНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ЦИЉУ
УБЛАЖАВАЊА ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА
ВИРУСА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови, начин и
поступак додјеле бесповратних финансијских средстава на
име финансијске помоћи самосталним предузетницима са
подручја Града Бијељина у циљу ублажавања посљедица
пандемије Корона вируса, извор средстава за ове намјене и
друга питања везана за реализацију ове помоћи.
Члан 2.
Одлука о додјели бесповратних финансијских
средстава на име финансијске помоћи самосталним
предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије
Корона вируса (у даљем тексту: Одлука), има за циљ
стављање у функцију финансијских средстава на име
помоћи привредницима на подручју Града Бијељина, којима
је у вријеме пандемије у циљу спречавања ширења заразе
закључцима Републичког штаба и наредбама Градског штаба
за ванредне ситуације Града Бијељина био привремено
забрањен рад.
Средства се додјељују као једнократна интеревентна
подршка усмјерена на опоравак од пољедица кризе и
рецесије.
Члан 3.
Корисници средстава су самостални предузетници
који послују у сједишту и издвојеним јединицама, а који су
регистровани на подручју Града Бијељина код Одјељења
за привреду Града Бијељина (у даљем тексту: корисници
средстава). Корисници средстава могу бити и самостални
предузетници који послују у издвојеним јединицама које су
регистроване на територији Града Бијељина, а чије сједиште
је регистровано на територији друге јединице локалне
самоуправе.
Члан 4.
За додјелу помоћи из члана 2. ове Одлуке планирана
су средства у Буџету Града Бијељина за 2021. годину, у оквиру

Члан 3.
Корисници средстава су самостални предузетници који послују у сједишту и издвојеним
јединицама, а који су регистровани на подручју Града Бијељина код Одјељења за привреду Града
Бијељина (у даљем тексту: корисници средстава). Корисници средстава могу бити и самостални
предузетници који послују у издвојеним јединицама које су регистроване на територији Града
Бијељина, а чије сједиште је регистровано на територији друге јединице локалне самоуправе.

Број 22 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

Члан 4. за привреду, на буџетским
потрошачке јединице Одјељење
позицијама:
За додјелу помоћи из члана 2. ове Одлуке планирана су средства у Буџету Града Бијељина
за 2021. годину, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду, на буџетским позицијама:
Економски код
414100
415200

Опис
Подстицај привредницима у циљу сузбијања посљедица
корона вируса
Афирмација предузетништва, студије, сајмови
УКУПНО

Износ у КМ
180.000,00
20.000,00
200.000,00

Укупан износ расположивих средстава предвиђених
Буџетом Града Бијељина за 2021. годину који се усмјерава за
реализацију ове Одлуке износи 200.000,00 КМ.
Члан 5.
Финансијска помоћ за све кориснике средстава
у смислу ове Одлуке износи 500,00 КМ по кориснику, или
већи аликвотни дио у случају мањег броја запримљених
пријава.
Уколико број запримљених пријава за додјелу
помоћи из ове Одлуке буде већи, од износа расположивих
средстава из члана 4. ове Одлуке, извршиће се
пропорционално смањење појединачних износа одобрених
средстава по кориснику средстава.
Члан 6.
Право на финансијску помоћ, у смислу ове Одлуке,
имају самостални предузетници, који испуњавају сљедеће
услове:
а) који су код Одјељења за привреду Града Бијељина
регистровали самосталну дјелатност најкасније до 15.
априла 2021. године;
б) који у вријеме расписивања јавног позива
регистровану дјелатност обављају у статусу активног
предузетника;
в) којима је закључцима и наредбама надлежних
кризних штабова био привремено забрањен рад;
г) који су измирили пореске обавезе са 30.06.2021.
године;
д) који регистровану дјелатност обављају као
претежну у сједишту и издвојеним јединицама из сљедећих
шифри дјелатности:
- 49.31 – Градски и приградски копнени превоз
путника (аутобуски превоз)
- 49.39 – Остали копнени превоз путника, д.н.
(аутобуски превоз)
- 50.30 – Превоз путника унутрашњим воденим
путевима
- 55.10 – Хотели и сличан смјештај
- 55.20 – Одмаралишта и остали смјештај за краћи
одмор
- 55.90 – Остали смјештај
- 56.10 – Дјелатности ресторана и услуге доставе
хране (осим објеката брзе хране и пекотека),
- 56.30 – Дјелатности припреме и послуживања
пића,
- 85.53 – Дјелатности возачких школа,
- 85.59 – Остало образовање, д.н.
- 85.60 – Помоћне услужне дјелатности у
образовању,
- 96.02 – Фризерски и други третмани за
уљепшавање,
- 96.04 – Дјелатности за његу и одржавање тијела.
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Члан 7.
Додјела средстава из ове Одлуке вршиће се путем
јавног позива који расписује градоначелник Града Бијељина.
Јавни позив се објављује у дневном листу „Независне
новине“, на интернет страници Града (www.gradbijeljina.org),
као и на огласној табли Градске управе.
Јавни позив ће бити отворен 20 дана од дана
објављивања.
Текст јавног позива садржи:
- Предмет јавног позива
- Кориснике који имају право на подношење пријаве
- Услове за остваривање финансијске помоћи
- Начин подношења пријаве и потребна
документација
- Рок за подношење пријаве
- Обавјештење о исходу јавног позива.
Члан 8.
Документација која се прилаже као доказ о
испуњавању услова за додјелу бесповратних финансијских
средстава на име помоћи је сљедећа:
1. Пријавни образац,
2. Доказ о регистрацији занатско-предузетничке
дјелатности на подручју Града Бијељина (копија рјешења
о регистрацији предузетника за сједиште и издвојене
јединице код Одјељења за привреду Града Бијељина),
3. Потврда о регистрацији код Пореске управе
Републике Српске, ПЦ Бијељина (копија рјешења о
регистрацији пореског обвезника у Пореској управи – ЈИБ
за сједиште и издвојене јединице),
4. Доказ о отвореном рачуну регистроване
дјелатности у пословној банци за уплату одобрених
средстава (копија),
5. Увјерење Пореске управе Републике Српске, ПЦ
Бијељина о измиреним обавезама по основу директних
пореза са 30.06.2021. године (оригинал или овјерена копија).
Уколико предузетник послује у сједишту и
издвојеним јединицама, а остварује право за финансијску
помоћ и за сједиште и за издвојене јединице, потребно је
да попуни пријавни образац за сваку издвојену јединицу
посебно.
Члан 9.
За реализацију јавног позива градоначелник
именује Комисију која има предсједника и два члана.
Комисија ће сукцесивно, у току јавног позива, отварати и
обрађивати пристигле пријаве.
Комисија има задатак да утврди да ли су пристигле
пријаве по јавном позиву благовремене, допуштене и потпуне.
Након обраде пристиглих пријава, Комисија сачињава
Прелиминарну листу крајњих корисника средстава, са
износом одобрених бесповратних финансијских средстава
на име помоћи по сваком кориснику.
Комисија сачињава записник за сваког подносиоца
пријаве, који обавезно садржи: датум и мјесто отварања
пријаве, име и презиме подносиоца пријаве, констатацију
у вези са благовременошћу, потпуношћу и допуштеношћу
пријаве, уз навођење да ли достављена пријава испуњава
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услове из Одлуке и Јавног позива.
Прелиминарна листа крајњих корисника средстава
садржи подносиоце пријава који испуњавају услове из јавног
позива са износима одобрених финансијских средстава, као
и подносиоце пријава који нису испунили услове из јавног
позива, уз образложење који услов није испуњен.

за привреду ће сачинити Извјештај о реализацији ове
Одлуке и исти доставити Скупштини Града Бијељина.

Члан 10.
Прелиминарну листу крајњих корисника средстава
из члана 9. став 3. Одлуке, Комисија објављује на интернет
страници и на огласној табли Града Бијељина.

Број: 01-022-75/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

Члан 11.
Против Прелиминарне ранг листе крајњих
корисника из члана 9. став 3. Одлуке, сваки учесник јавног
позива може поднијети приговор градоначелнику у писаној
форми у року од осам дана од дана објаве на интернет
страници и на огласној табли Града Бијељина.
Приговором се може тражити преиспитивање
проведене процедуре у смислу евентуалних пропуста у
оцјени пријава корисника средстава које је направила
Комисија из члана 9. став 1. Одлуке.
Члан 12.
На основу поднешених приговора градоначелник
захтијева писмено изјашњење Комисије која је сачинила
Прелиминарну ранг листу, у погледу основаности
приговора. Уколико Комисија утврди да су приговори
основани, измијениће Прелиминарну листу крајњих
корисника, а уколико утврди да приговори нису основани
приговор ће одбити као неоснован.
По
прибављеном
изјашњењу
Комисије,
градоначелник утврђује коначну листу крајњих корисника
средстава са износом додијељених средстава сваком
кориснику и иста се објављује на интернет страници и на
огласној табли Града Бијељина.
Члан 13.
На основу коначне листе крајњих корисника
средстава, Градоначелник доноси Одлуку о одабиру
корисника бесповратних финансијских средстава на
име финансијске помоћи у циљу ублажавања посљедица
пандемије Корона вируса, са износом додијељених средстава
сваком кориснику.
Одлука градоначелника се објављује на интернет
страници и на огласној табли Града Бијељина, као
и у „Службеном гласнику Града Бијељина“. Одлука
градоначелника је коначна и против ње се не може изјавити
жалба или неки други редовни правни лијек.
Члан 14.
На основу Одлуке о одабиру корисника
бесповратних финансијских средстава на име финансијске
помоћи у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона
вируса, Одјељење за привреду припрема налоге за плаћање
и доставља их у редовну процедуру Одјељењу за финансије,
како би се извршила исплата одобрених финансијских
средстава на рачуне корисника.
Члан 15.
Након окончања јавног позива и извршене исплате
финансијских средстава на име финансијске помоћи у циљу
ублажавања посљедица пандемије Корона вируса, Одјељење

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2 тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 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 својој
7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ ПОСЈЕДА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 5737/2 К.О. БАТКОВИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се посјед на непокретности
означеној као:
- к.п. број 5737/2, њива 2. класе, површине 15.252
м2 уписане у Посједовни лист број 660 к.о. Батковић, у коме
су као супосједници уписани Кнежевић Живана Дико и
Кнежевић Живана Владимир, са дијелом посједа од по ½.
Парцела је комасациона и уписана је у извод из
Рјешења исказ број: 994 од 27.04.1987. године.
За предметну непокретност није проведен
поступак излагања непокретности на јавни увид, те ће се
у поступку излагања за к.о. Батковић, Град Бијељина на
основу наведеног комасационог рјешења уписати са правом
својине и дијелом 1/1, без терета.
Наведена непокретност стиче се ради проширења
мјесног гробља у Батковићу.
Члан 2.
Предметна парцела је у обухвату стратешког
документа просторног уређења, Просторног плана Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 16/19)
и припада ванстамбеној – пословној подзони 1.
По основној намјени земљишта предметна парцела је
дефинисана као грађевинско земљиште мањим дијелом,
а већим дијелом као површина намјене ванграђевинско
земљиште у смислу члана 15. Одлуке о уређењу и
грађевинском земљишту(„Службени гласник Града
Бијељина“, број: 17/18 и 19/19).
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду у износу
од 4.00 КМ/м2.
Накнада за непокретност к.п. број: 5737/2 површине
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15.252 м2 износи 61.008,00 КМ. Накнаду ће Град Бијељина
исплатити Кнежевић Живана Дики и Кнежевић Живана
Владимиру, оба из Бијељине на њихове жиро рачуне у
износима од по 30.504,00 КМ, сходно њиховим уписаним
супосједничким дијеловима.

објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

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 евиденцији коју води Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, ПЈ
Бијељина, сносиће Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке у у
евиденцији коју води Републичка управа за геодетске
и имовинско правне послове Бања Лука, ПЈ Бијељина
извршиће се упис посједа у корист Града Бијељина са
дијелом 1/1, а након излагања непокретности на јавни увид
за к.о. Батковић уписаће се Град Бијељина са правом својине
са дијелом 1/1, без терета.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 01-022-76/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. став 1. и 5. Закона о јавним
путевима (“Службени гласник Републике Српске” број:
89/13 и 83/19), члана 39. став 2. тачка 11) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, донијела је

Број: 01-022-77/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“,
број: 78/11 и 106/15), 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 Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. Одлуке о висини боравишне
таксе која се плаћа на подручју града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 3/16) Скупштина Града
Бијељина на својој 7. сједници одржаној дана 14. септембра
2021. године, донијела је
ИЗМЈЕНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Члан III
Програма коришћења средстава
прикупљених на рачуну посебних намјена по основу
прихода од боравишне таксе за 2021. годину („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 16/21), мијења се и гласи:
„План утрошка:
Средства која се налазе на рачуну посебних
намјена прикупљена по основу наплаћене боравишне
таксе, Туристичка организација Града Бијељина планира
да користи за програмске активности на промоцији и
унапређењу области туризма, за реализацију сљедећих
пројеката и активности:

Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за коришћење
путног земљишта за полагање инфраструктурних водова
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 13/16 и 3/18), у
члану 6. став 1. додаје се алинеја која гласи:
“- за телекомуникацијске каблове и водове који се
постављају на стубове јавне расвјете у путном земљишту .....
..........................................................................................0,10 КМ/м.”

1. Израда „redizajn web stranice“ и пропагандног
материјала ................................................................... 6.000,00 КМ
2. Манифестација „Савска регата“ ...... 15.000,00 КМ
3. Манифестација „Златни котлић“ ..... 12.000,00 КМ
4. Манифестација „Умјетничка колонија“ ..................
...................................................................................... 11.000,00 КМ
5. Манифестација „Митровдански вашар“ ................
........................................................................................ 2.000,00 КМ
6. Учешће на манифестацијама и сајмовима у земљи
и окружењу ............................................................... 16.000,00 КМ
7. Манифестација „Зелени – еко фестивал“ ................
........................................................................................ 1.000,00 КМ
8. Котлић код Точка.................................... 2.000,00 КМ
9. Израда и постављање туристичке сигнализације
...................................................................................... 10.000,00 КМ
10. Уређење туристичке пјешачке стазе на релацији
Манастир Тавна водопад Скакавац .................... 10.000,00 КМ
11. Израда и постављање селфи знака .. ......................
...................................................................................... 20.000,00 КМ
12. Остале промотивне активности ....... 9.000,00 КМ

Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана

II
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА

16. септембар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-78/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
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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 16.07.2021.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 су горе наведена лица именована на највише два (2)
мјесеца (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:

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.

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.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. године донијела је Рјешење о именовању
Бранке Гаврић, Мирсада Шабића, Биљане Обућине, Ивана
Бурића и Ружице Боровић, за вршиоце дужности члана
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 01-111165/21, у складу са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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).

Број: 01-111-194/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

Александар Ђурђевић,с.р.

		

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Бранка Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана Обућина,
Иван Бурић и Ружица Боровић из Бијељине, 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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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: 01-111-195/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
БИЈЕЉИНА

У Управни одбор бира се 5 (пет) чланова које
именује оснивач.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор одлучује о пословању установе; доноси
Статут, разматра и усваја извјештаје о пословању и годишњи
обрачун; одлучује о кориштењу средстава у складу са
законом и статутом установе; доноси пословник о раду и
обавља друге послове који су утврђени законом и Статутом.
III М А Н Д А Т
Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
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заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
- висока стручна спрема (VII степен)
- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави дом здравља
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања
- доказани резултати рада на ранијим пословима
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) и ако
посједује и друге доказе којима доказује резултате рада на
ранијим пословима.
Изабрани кандидати су дужни доставити увјерење
да нису осуђивани (да није старије од три мјесеца) и увјерење
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о општој здраственој способности који буду именовани на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-196/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на
7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021. године, д о н
и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
I
		
У Комисију за избор чланова Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина, именују се :
1. Олга Тмушић, предсједник
2. Дарко Стевић, члан
3. Мирсада Ђезић, члан
4. Милица Ловрић, члан
5. Стефан Јовић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
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број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља
Бијељина на разматрање и доношење аката за избор и
именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-197/21
Бијељина
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ
И
ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
1. Зоран Зекановић, из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Јавног
информативног и издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од
дана именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 наставку 5. сједнице
одржане дана 15.06.2021. године донијела је Рјешење о
именовању Зорана Зекановића за вршиоца дужности
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директора Јавног информативног и издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина број 01-111-110/21. Основ
за доношење рјешења број 01-111-110/21 био је члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Зоран Зекановић
именован за вршиоца дужности директора дана 15.06.2021.
године и 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.
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: 01-111-198/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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је ставом 3а. истог члана прописано да директора установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине, односно скупштина града.
Одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град
оснивач или суоснивач.
На наставку 5. сједнице одржане дана 15.06.2021.
године Скупштина Града Бијељина расписала је Јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста директора Јавног
информативног и издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина број 01-111-111/21 од 15.06.2021.
године, те донијела Рјешење о именовању комисије за избор
директора Јавног информативног и издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина број 01-111-112/21 од
15.06.2021. године. Након проведене процедуре која је
подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у
којем је предложено да се за директора Јавног информативног
и издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина
именује Зоран Зекановић и исти доставила Скупштини
града Бијељина.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. и 3a.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39.
став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), а након разматрања Извјештаја
Комисије за избор директора Јавног информативног и
издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина,
Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној дана
14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је

Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог да се за директора Јавног
информативног и издавачког предузећа „Семберија и
Мајевица“ Бијељина именује Зоран Зекановић добио
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

РЈЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ И
ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА
„СЕМБЕРИЈА
И
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-199/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

1. Зоран Зекановић, из Бијељине, именује се за
директора Јавног информативног и издавачког предузећа
„Семберија и Мајевица“ Бијељина.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је

О

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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

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.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ
СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА
1. Сара Пајић, Бранка Стевановић и Ненад Гарић,
разрјешавају се вршиоца дужности чланова Управног
одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина, због
истека периода од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.

16. септембар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници
одржаној дана 16.07.2021. године донијела је Рјешење о
именовању Ненада Гарића, за вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“
Бијељина број 01-111-167/21 и Рјешење о именовању
Саре Пајић и Бранке Стевановић, за вршиоце дужности
члана Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“
Бијељина број 01-111-192/21, у складу са одредбом члана 39.
став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласинк Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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
наведених 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 Сара Пајић, Бранка Стевановић
и Ненад Гарић на сједници одржаној дана 16.07.2021.
године именовани 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 су горе наведена лица именована на највише
два (2) мјесеца (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
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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: 01-111-200/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласинк Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ
СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА
1. Сара Пајић, Бранка Стевановић и Ненад Гарић
именују се за вршиоце дужности чланова Управног одбора
Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања члана Управног одбора Јавне установе „Музеј
Семберије“ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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
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Службени гласник Града Бијељина

16. септембар 2021.

Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

неподобним за вршење дужности.

Број: 01-111-201/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

ЈАВНЕ

У Управни одбор бира се 3 (три) члана из реда
оснивача.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор доноси Статут установе, одлучује
о пословању предузећа, разматра и усваја извјештај о
пословању и годишњи обрачун, доноси програм рада и
финансијски план, одлучује о кориштењу средстава, у
складу са законом и статутом предузећа и врши друге
послове утврђене актом о оснивању и статутом установе.
III М А Н Д А Т
Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
27/13).
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине

Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
спрема

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања
- доказани резултати рада на ранијим пословима
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) или вишој
стручној спреми (VI степен) и ако посједује и друге доказе
којима доказује резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидати су дужни доставити увјерење
да нису осуђивани (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буду именовани на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.

16. септембар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
Број: 01-111-202/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ
СЕМБЕРИЈЕ” БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Јавне установе „Музеј Семберије” Бијељина именују се :
1. Зоран Радић, предсједник
2. Самер Ел Цхекх, члан
3. Мишо Полетан, члан
4. Бранкица Ђелмо, члан
5. Светлана Ненић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листу са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање члана Управног одбора Јавне установе „Музеј
Семберије“ Бијељина на разматрање и доношење аката за
избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-203/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021. године,
донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. 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
01-111-169/21, 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 16.07.2021. године, да у међувремену није објављен
Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Јавне
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установе СКУД „Семберија“ Бијељина, те да су горе наведена
лица именована на највише два (2) мјесеца (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:

16. септембар 2021.

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.

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: 01-111-204/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

Број: 01-111-205/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		

		

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14. септембра
2021. године, д о н и ј е л а је

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је

РЈЕШЕЊЕ
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 културноумјетничко друштво „Семберија“ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Српско
културно-умјетничко друштво „Семберија“ Бијељина
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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“,

ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СРПСКО
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО
ДРУШТВО
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 3 (три) члана из реда оснивача.
II

ОПИС ПОСЛОВА

Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план, одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом
и статутом установе и врши друге послове утврђене актом о
оснивању и статутом установе.
III

МАНДАТ

Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,

16. септембар 2021.

Службени гласник Града Бијељина

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

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) или вишој
стручној спреми (VI степен) и ако посједује и друге доказе
којима доказује резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидати су дужни доставити увјерење
да нису осуђивани (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буду именовани на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.

IX
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-206/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год..

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и
члана 39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“
БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Јавне установе Српско културно-умјетничко друштво
„Семберија“ Бијељина именују се :
1. Љубиша Станишић, предсједник
2. Александар Капетина, члан
3. Вукица Јекичић, члан
4. Адмир Хрустановић, члан
5. Драгана Чојић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
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информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листу са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање чланова Управног одбора Јавне установе
Српско културно-умјетничко друштво „Семберија“
Бијељина на разматрање и доношење аката за избор и
именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-207/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА БИЈЕЉИНА
1. Марко Влачић, из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа Бијељина, због истека периода
од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 наставку 5. сједнице
одржане дана 15.06.2021. године донијела је Рјешење о
именовању Марка Влачића за вршиоца дужности директора
Агенције за развој малих и средњих предузећа Бијељина
број 01-111-114/21. Основ за доношење рјешења број 01111-114/21 био је члан 4. став 2. Закона о министарским,
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владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Марко Влачић
именован за вршиоца дужности директора дана 15.06.2021.
године и 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: 01-111-208/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. и 3a.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а након разматрања
Извјештаја Комисије за избор директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа Бијељина, Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БИЈЕЉИНА
1. Марко Влачић, из Бијељине, именује се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе,
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док
је ставом 3а. истог члана прописано да директора установе
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине, односно скупштина града.
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Службени гласник Града Бијељина

Одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град
оснивач или суоснивач.
На наставку 5. сједнице одржане дана 15.06.2021.
године Скупштина Града Бијељина расписала је Јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста директора Агенције
за развој малих и средњих предузећа Бијељина број 01111-115/21 од 15.06.2021. године, те донијела Рјешење о
именовању комисије за избор директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Бијељина Бијељина
број 01-111-116/21 од 15.06.2021. године. Након проведене
процедуре која је подразумјевала прегледање свих пријава
које су стигле у прописаном року, обављање интервјуа
са свим кандидатима који су ушли у ужи избор, комисија
је сачинила извјештај у којем је предложено да се за
директора Агенције за развој малих и средњих предузећа
Града Бијељина именује Марко Влачић и исти доставила
Скупштини града Бијељина.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог да се за директора Агенције
за развој малих и средњих предузећа Бијељина именује
Марко Влачић 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: 01-111-209/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
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
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објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. 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 01-111-181/21, у складу са одредбама члана 39.
став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 16.07.2021. године, да у међувремену није
објављен Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града
Бијељина, те да су горе наведена лица именована на највише
два (2) мјесеца (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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Службени гласник Града Бијељина

Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-210/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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.

16. септембар 2021.

Број: 01-111-211/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 3 (три) члана из реда оснивача.
II

ОПИС ПОСЛОВА

Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене
актом о оснивању и статутом установе.
III

МАНДАТ

Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

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

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за чланове Управног
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Службени гласник Града Бијељина

одбора су:
спрема,

X

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати радана ранијим пословима.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) или вишој
стручној спреми (VI степен) и ако посједује и друге доказе
којима доказује резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидати су дужни доставити увјерење
да нису осуђивани (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буду именовани на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-212/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Агенције за развој малих и средњих предузећа града
Бијељина, именују се:
1. Александар Капетина, предсједник
2. Весна Радикић, члан
3. Драгана Шушић, члан
4. Ђорђе Глишић, члан
5. Стефан Јовић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листу са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање чланова Управног одбора Агенције за развој
малих и средњих предузећа града Бијељина на разматрање
и доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-213/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. године донијела је Рјешење о именовању
Стефана Јовића, за вршиоца дужности члана Управног
одбора Центра за социјални рад Бијељина број 01-111171/21, у складу са одредбом члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 Стефан Јовић на сједници
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одржаној дана 16.07.2021.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 горе наведено лице именовано на највише
два (2) мјесеца (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: 01-111-214/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
1. Стефан Јовић, 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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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.
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Службени гласник Града Бијељина

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: 01-111-215/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

У Управни одбор бира се 1 (један) члан из реда оснивача.
II

ОПИС ПОСЛОВА

Управни одбор доноси Статут установе, одлучује
о пословању установе, разматра и усваја извјештај о раду и
извјештај о финансијском пословању, доноси програм рада и
финансијски план, одлучује о кориштењу средстава у складу
са законом и врши друге послове утврђене статутом установе.
III

МАНДАТ

Члан Управног одбора из тачке I именује се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

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

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ

Посебни услови за кандидате за члана Управног
одбора су:
спрема,

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави Центар,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) или вишој
стручној спреми (VI степен) и ако посједује и друге доказе
којима доказује резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
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Службени гласник Града Бијељина

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.

16. септембар 2021.

за социјални рад Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-217/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је

Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-216/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

1. Јасмина Абдулахагић из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Туристичке
организације Града Бијељина, због истека периода од 2
мјесеца од дана именовања на дужност.

X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор члана Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Бијељина именују се :
1. Зоран Радић, предсједник
2. Олга Тмушић, члан
3. Александар Капетина, члан
4. Исмаил Гутић, члан
5. Драгана Чојић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 наставку 5. сједнице
одржане дана 16.06.2021. године донијела је Рјешење о
именовању Јасмине Абдулахагић за вршиоца дужности
директора Туристичке организације Града Бијељина број 01111-120/21. Основ за доношење рјешења број 01-111-120/21
био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Јасмина Абдулахагић
именована за вршиоца дужности директора дана 15.06.2021.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
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избор директора Туристичке организације Града Бијељина,
те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је именованa (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: 01-111-218/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Јасмина Абдулахагић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Туристичке организације
Града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Туристичке организације Града
Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

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: 01-111-219/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
II

ОПИС ПОСЛОВА

Директор представља и заступа Туристичку
организацију, организује и руководи Туристичком
организацијом, предлаже акте које доноси Управни одбор,
извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере за
њихово спровођење, стара се и одговара за законитост
рада и коришћење и располагање имовином Туристичком
организацијом и обавља и друге послове утврђене Законом
и Статутом.
III М А Н Д А Т
Директор се именује на период од 4 (четири) године.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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
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IV

СТАТУС

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

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
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оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока стручна спрема (VII степен)
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави Туристичка организација
- најмање 5 (пет) година радног искуства у струци
- посједовање руководних и организационих
способности
- доказни резултати и успјеси у обављању ранијих
послова
- програм рада.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен), доказ о
траженом радном искуству у струци (потврда/увјерење),
Програм рада и ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
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узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у рокове за
пријављивање кандидата.
Број: 01-111-220/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Туристичке
организације Града Бијељина, именују се :
1. Боро Ђокић, предсједник
2. Самер Ел Цхекх, члан
3. Ратомир Драганић, члан
4. Слађана Величковић, члан
5. Младен Мијатовић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за
коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-221/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

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, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници
одржаној дана 16.07.2021. 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 01-111-173/21, а у складу са
одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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
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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 16.07.2021.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 су горе наведена
лица именована на највише два (2) мјесеца (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: 01-111-222/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14. септембра
2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује
и разрјешава директора и управни одбор установе чији
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
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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: 01-111-223/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16)
Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној дана
14. септембра 2021. године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 5 (пет) чланова из реда оснивача.
II

ОПИС ПОСЛОВА

Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене
актом о оснивању и статутом установе.
III

МАНДАТ

Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
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одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина.
V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI
КАНДИДАТЕ

спрема,

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен) или вишој
стручној спреми (VI степен) и ако посједује и друге доказе
којима доказује резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидати су дужни доставити увјерење
да нису осуђивани (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буду именовани на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
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Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-224/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Туристичке организације града Бијељина, именују се :
1. Дарко Стевић, предсједник
2. Зоран Радић, члан
3. Дарко Ивановић, члан
4. Слађана Величковић, члан
5. Синиша Кајмаковић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
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информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге
аката за именовање чланова Управног одбора Туристичке
организације града Бијељина на разматрање и доношење
аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-225/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“
БИЈЕЉИНА
1. Игор Бешлић, из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности Јавне установе Центар за
културу „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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. године донијела је Рјешење о именовању
Игора Бешлића за вршиоца дужности директора Јавне
установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина број 01111-183/21. Основ за доношење рјешења број 01-111-183/21
био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
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гласник Републике Српске“, број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Игор Бешлић
именован за вршиоца дужности директора дана 16.07.2021.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс
за избор директора Јавне установе Центар за културу
„Семберија“ Бијељина, те да је горе наведено лице
именовано на највише два (2) мјесеца (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: 01-111-226/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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
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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: 01-111-227/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I
ДИРЕКТОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
II

ОПИС ПОСЛОВА

Директор представља и заступа Центар, организује
и руководи Центром, предлаже акте које доноси Управни
одбор, извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере
за њихово спровођење, стара се и одговара за законитост
рада и коришћење и располагање имовином Центра и
обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
III

МАНДАТ

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

СТАТУС

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

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ

Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока стручна спрема (VII степен)
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект
- најмање три године радног искуства у струци
- посједовање руководних и организационих
способности
- доказни резултати и успјеси у обављању ранијих
послова
- програм рада.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII степен), доказ о
траженом радном искуству у струци (потврда/увјерење),
Програм рада и ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у рокове за
пријављивање кандидата.
Број: 01-111-228/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ‘’СЕМБЕРИЈА’’
БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Јавне установе
Центар за културу „Семберија“ Бијељина, именују се:
1. Боро Ђокић, предсједник
2. Зоран Иконић, члан
3. Предраг Јовић, члан
4. Бранкица Ђелмо, члан
5. Горан Марковић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за
коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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Службени гласник Града Бијељина

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-229/21
Бијељина,
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Златан Лазаревић, из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности 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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. године донијела је Рјешење о именовању
Златана Лазаревића за вршиоца дужности директора
Аграрног фонда Града Бијељина број 01-111-175/21. Основ за
доношење рјешења број: 01-111-175/21 био је члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03).
Имајући у виду чињеницу да је Златан Лазаревић
именован за вршиоца дужности директора дана 16.07.2021.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
избор директора Аграрног фонда Града Бијељина, те да је
горе наведеноа лице именовано на највише два (2) мјесеца
(члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник

16. септембар 2021.

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: 01-111-230/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Златан Лазаревић, из Бијељине, именује се
за вршиоца дужности директора Аграрног фонда Града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Аграрног фонда Града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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:
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Службени гласник Града Бијељина

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: 01-111-231/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I
БИЈЕЉИНА
II

ДИРЕКТОР АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА
ОПИС ПОСЛОВА

Директор представља и заступа Фонд, организује и
руководи радом Фонда, предлаже акте које доноси Управни
одбор, стара се и одговара за законитост рада и располагање
имовином Фонда и обавља и друге послове утврђене
Законом и Статутом.
III
године.

МАНДАТ

Директор се именује на период од 4 ( четири )
IV

СТАТУС

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

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
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- висока стручна спрема (VII) степен,
- потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
- програм рада.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса), диплому
о завршеној високој стручној спреми (VII) степен, доказ о
траженом радном искуству у струци (потврда/увјерење),
Програм рада и ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима.
Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
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X

Службени гласник Града Бијељина

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у рокове за
пријављивање кандидата.
Број: 01-111-232/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

септембра 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
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“.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Аграрног фонда
Града Бијељина, именују се :
1. Зоран Радић, предсједник
2. Предраг Јовић, члан
3. Драган Перић, члан
4. Ђорђе Глишић, члан
5. Драго Симеуновић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за
коначно именовање
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-233/21
Датум: 14. 09. 2021. год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници одржаној
дана 16.07.2021. године донијела је Рјешење о именовању
Ивана Петровића за вршиоца дужности директора Јавне
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број
01-111-179/21, у складу са одредбама члана 39. став 2. тачка
33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 16.07.2021. године,
да у међувремену није објављен Јавни конкурс за избор
директора Јавне установе градско позориште „Семберија“
Бијељина, те да је горе наведено лице именовано на највише
два (2) мјесеца (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.
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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: 01-111-234/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
1. Иван Петровић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе Градско
позориште „Семберија“ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Јавне установе градско позориште
„Семберија“ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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
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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: 01-111-235/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I
ДИРЕКТОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
II

ОПИС ПОСЛОВА

Директор руководи и одговара за законитост рада
и успјешно обављање дјелатности у провођењу умјетничке
политике позоришта, учествује у креирању програмске
концепције и репертоара позоришта, представља и заступа
позориште, одлучује о правима запослених, ангажману
драмских умјетника, доноси одлуку о заснивању,
распоређивању и престанку радног односа радника, именује
и разрјешава умјетничког директора позоришта и чланове
умјетничког савјета, доноси позоришна правила и бонтон
поношања и обавља и друге послове утврђене Законом и
Статутом.
III

МАНДАТ

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

СТАТУС

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

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
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VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- завршен први циклус студија у трајању од 4
(четири) године и остварених 240 ECTS или еквивалент (VII
степен стручне спреме) из области хуманистичког односно
друштвеног смјера
- најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих
способности,
- да предложи програм рада,
- показатеље реузултате рада у области позоришног
и културног стваралаштва, или менаџменту и финансисјком
пословању.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним или
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/08), Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву
о непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
диплому о завршеном првом циклусу студија у трајању од
4 (четири) године и остварених 240 ECTS или еквивалент
(VII степен стручне спреме) из области хуманистичког
односно друштвеног смјера, доказ о траженом радном
искуству у струци (потврда/увјерење), Програм рада и ако
посједује и друге доказе којима доказује резултате рада на
ранијим пословима у области позоришног и културног
стваралаштва, или менаџменту и финансисјком пословању.
Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
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узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-236/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Јавне установе
градско позориште „Семберија“ Бијељина, именују се :
1. Олга Тмушић, предсједник
2. Мирсада Ђезић, члан
3. Јелена Шаренац Бурић, члан
4. Владимир Вуловић, члан
5. Драгана Чојић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03)
прегледа све пријаве које стигну у прописаном року, по
потреби прибави додатне информације о кандидатима, обави
интервју са свим кандидатима који су ушли у ужи избор и
након тога достави Извјештај о свом раду Скупштини града на
разматрање и доношење акта за коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-237/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

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, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
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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 16.07.2021.
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 су горе наведена
лица именована на највише два (2) мјесеца (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:

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.

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.

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

Број: 01-111-238/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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 6. сједници
одржаној дана 16.07.2021. 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 01111-177/21, а у складу са одредбама члана 39. став 2. тачка
33. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14. септембра
2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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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Службени гласник Града Бијељина

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: 01-111-239/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16)
Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној дана
14. септембра 2021. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“
БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 3 (три) члана из реда
оснивача.
II

ОПИС ПОСЛОВА

Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене
актом о оснивању и статутом установе.
III

МАНДАТ

Чланови Управног одбора из тачке I именују се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора остварује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач

16. септембар 2021.

Град Бијељина.
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ

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

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
- висока или виша стручна спрема,
- познавање пословања, рада и значаја позоришта,
- познавање функционисања органа управљања
позоришта.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и другим
законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (да није старије од три мјесеца), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању услова из тачке V алинеје 3., 4. и
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву
о непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
диплому о завршеној високој или вишој стручној спреми
и ако посједује и друге доказе којима доказује познавање
пословања, рада и значаја позоришта и функционисања
органа управљања позоришта.
Изабрани кандидати су дужни доставити увјерење
да нису осуђивани (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буду именовани на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.

16. септембар 2021.
IX

Службени гласник Града Бијељина

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-240/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2.
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора
Јавне установе Градско позориште „Семберија“ Бијељина,
именују се :
1. Јелена Шаренац Бурић, предсједник
2. Милена Савић, члан
3. Милана Илић, члан
4. Адмир Хрустановић, члан
5. Горан Марковић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога

Број 22 - Страна 35

предложи ранг листу са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање чланова Управног одбора Јавне установе
градско позориште „Семберија“ Бијељина на разматрање и
доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-241/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 134. став 15. Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 17. став
1. тачка 1. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“, број: 28/18) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА
1. Дарко Гашевић разрјешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени 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 134. став 15. Закона о основном образовању
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да
својство члана школског одбора престаје истеком мандата,
оставком или разрјешењем, док је чланом 17. став 1. тачка
1. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“, број: 28/18) прописано да чланство у школском
одбору престаје прије истека мандата у случају ако члан
поднесе оставку. Чланом 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
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Службени гласник Града Бијељина

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 Дарко Гашевић
именован за члана Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ Бијељина, рјешењем Скупштине Града Бијељина
број 01-111-143/21 од 15.06.2021. године, да је именовани
поднио оставку, те да је Основна школа „Вук Караџић“
Бијељина доставила овом органу захтјев за избор новог
члана школског одбора, 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: 01-111-242/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 134. став 2. тачка 4) Закона
о основном образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“, број: 28/18) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА
1. Драган Љубинковић из Бијељине, бира се за члана
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бијељина,
као представник локалне заједнице.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени 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 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број:
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г)
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13)
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прописано је да школски одбор има седам чланова које за
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5.
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“,
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно
града, 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 Основне
школе „Вук Караџић“ 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: 01-111-243/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
1. Ђорђе Лазић, из Бијељине, разрјешава се дужности
директора Јавне установе дјечији вртић „Чика Јова Змај“
Бијељина, на лични захтјев, са даном 30.09.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
примјењиваће се од 30.09.2021. године.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
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Службени гласник Града Бијељина

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
: 97/16, 36/19 и 61/21) 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.
Ђорђе Лазић обратио се Скупштини града Бијељина
писменим захтјевом којим је тражио да га овај орган
разрјеши дужности директора са даном 30.09.2021. године.
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: 01-111-244/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 7. сједници одржаној дана 14.
септембра 2021. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
1. Славиша Вујановић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе дјечији вртић
„Чика Јова Змај“ Бијељина са даном 01.10.2021. године.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Јавне установе дјечији вртић „Чика
Јова Змај“ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“,а
примјењиваће се од 01.10.2021. године.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21) 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). Претходни директор обратио
се Скупштини града Бијељина писменим захтјевом којим
је тражио да га овај орган разрјеши дужности директора
са даном 30.09.2021. године, а што је и Скупштина Града
Бијељина и прихватила, па 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: 01-111-245/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНOГ МЈЕСТА
I
ДИРЕКТОР ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ
ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
II

ОПИС ПОСЛОВА

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

МАНДАТ

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

СТАТУС

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

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА

Посебни услови за кандидате из тачке I су:
1. први циклус студијског програма или еквивалнет
потребан за рад у предшколској установи на пословима
васпитача, стручног сарадника или наставника, те
дипломирани правник и дипломирани економиста и лице
које је завршило први циклус одговарајућег студијског
програма или еквивалент потребан за рад у васпитно –
образовним установама на пословима наставника или
стручног сарадника,
2. најмање пет година радног искуства у својој
струци након стицања високе стручне спреме,
3. да није осуђивано правоснажном пресудом
на безусловну казну затвора и да се против њега не води
кривични поступак,
4. потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави установа,
5. посједовање руководних и оранизационих
способности,
6. доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
7. програм рада.
VII

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.

VIII
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, увјерење о
држављанству (не старије од шест мјесеци), извод из
матичне књиге рођених, диплому, доказ о траженом радном
искуству у струци (потврда/увјерење), потписану и од
надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова
из тачке V подтачке 3. и 5. овог конкурса, потписану и од
надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова
из тачке VI подтачке 3. овог конкурса, потписану и од
надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из
тачке VII овог конкурса и Програм рада и ако посједује и
друге доказе којима доказује резултате и успјехе у обављању
ранијих послова.
Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење да
није осуђиван (да није старије од три мјесеца) и увјерење
о општој здраственој способности који буде именован на
дужност.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X

ОБЈАВЉИВАЊЕ

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне
новине“.
Јавни конкурс ће се објавити и у „Службеном гласнику
Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у рокове за
пријављивање кандидата.
Број: 01-111-246/21
Бијељина,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник
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Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина
на 7. сједници одржаној дана 14. септембра 2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА
ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора Јавне установе
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, именују се :
1. Милена Савић, предсједник
2. Самер Ел Цхекх, члан
3. Бобан Станкић, члан
4. Ружица Боровић, члан
5. Слађана Величковић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за
коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-111-247/21
Датум: 14. 09. 2021. год.

Александар Ђурђевић,с.р.

		
На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. став 2. тачка 23) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17) и члана 18. став 1. Одлуке о признањима у Граду
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 15/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 7. сједници одржаној
дана 14. септембра 2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЈЕЛИ ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА
I
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обиљежио је својим личним квалитетима, одговорношћу,
савјесношћу и развијању заједнице којој је припадао и на
чијем челу је био.
МЕДАЉА „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“
а/ Златна медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) Јавна здравствена установа Болница „Свети
Врачеви“ из Бијељине
За изузетан допринос који су дали у лијечењу суграђана
током пандемије ковид-19.
2) Јавна здравствена установа Дом здравља из
Бијељине
За изузетан допринос који су дали у лијечењу суграђана
током пандемије ковид-19.
3) Јавна установа „Бања Дворови“ из Дворова
За изузетан допринос који су дали у лијечењу суграђана
током пандемије ковид-19.
4) Федерално министарство расељених особа и
избјеглица (ФМРОИ)
За изузетан допринос у реализацији великих
инфраструктурних, привредних и пољопривредних
пројеката, а који су финансирани или суфинансирани од
овог министарства.
5) УНДП (Развојни програм Уједињених нација)
За изузетан изражен хуманизам који је донаторским
средствима ЕУ, путем Програма за опоравак од поплава, у
Бијељину уложио око 15 милиона КМ за санацију штета
настале у поплавама 2014. године.
6) ДОО Мљекара „Дуле“ Средњи Драгаљевац
За одговоран и несебичан допринос, компанијa која за
вријеме пандемије није отпуштала раднике без обзира на
отежане услове рада.
б/ Сребрна медаља „Кнез Иво од Семберије“
1) „Бинго“ д.о.о. експорт – импорт Тузла
За одговоран и несебичан допринос, компанија која
је несметано обављала дјелатност за вријеме пандемије и
није отпуштала раднике.
2) Индустрија и промет грађевинског материјала
„Дрина“ а.д. Бијељина
За успјешан дугогодишњи рад у производњи блока,
који својом укупном привредном дјелатношћу доприноси
бољем животном и економском стандарду.

ДОДЈЕЉУЈУ СЕ градска признања како слиједи:

в/ Бронзана медаља „Кнез Иво од Семберије“

ПОВЕЉА ГРАДА БИЈЕЉИНА

1) Г-дин Брано Перковић из Бијељине
За хумано дјело донирањем средстава за
реновирање школе ЈУ ОШ „Свети Сава“ Бијељина дао је
значајан допринос побољшању просторних услова за рад
ученика и запослених.

1) Г-дин Мићо Мићић - постхумно
За изузетан допринос у изналажењу праведних
и професионалних рјешења у функционисању локалне
заједнице и развоја Града Бијељина, те урађене многобројне
инфраструктурне пројекте. Функцију Градоначелника Града

2) Г-дин Раденко Пелемиш, власник Занатске
пекарске радње „Пекара Алекса“ из Бијељине
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За развој и одрживост пекарске производње на територији
Семберије, као и за истакнути рад у многим хуманитарним
акцијама за вријеме поплава и пандемије ковид-19.
МЕДАЉА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
а/ Златна медаља „Филип Вишњић“
1)
Г-дин Милан Р. Марковић - постхумно
За дугогодишњи општепризнати рад и дјела, био је изузетан
књижевник, публициста, пјесник, књижевни критичар и
преводилац.
2) Агенција за пружање интелектуалних услуга
„ANGLIA V“ Верица Амиџић с.п. Бијељина
За успјешан образовни рад, постигнуте резултате у настави
страних језика на професионалан и савремен начин.
б/ Сребрна медаља „Филип Вишњић“
1)
Проф. др Перо Спасојевић - постхумно
За успјешан дугогодишњи образовни рад, изузетан
допринос рада Педагошког факултета у Бијељини. Објавио
више научних монографија.
в/ Бронзана медаља „Филип Вишњић“
1) Зорица Мркаљевић и Љубица Мркаљевић из
Бијељине
За изузетан рад и допринос у јавним, културним и
хуманитарним дјелатностима.
ЗНАЧКА ГРАДА БИЈЕЉИНА
а/ Златна значка Града Бијељина
1) Г-дин Пантелија Савић - постхумно
За успјешан дугогодишњи рад и допринос у области
друштвеног активизма, економије, политике и спорта. Био
је одборник СО Бијељина у првом вишестраначком сазиву.
2) Г-дин Љубо Малетић - постхумно
За успјешан дугогодишњи рад и допринос на јачању
пољопривреде, изградње инфраструктуре у сеоским
мјесним заједницама. Био је одборник СО Бијељина у првом
вишестраначком сазиву.
3) Г- ђица Марица Гајић из Бијељине
За успјешан лични допринос и освојено пето мјесто
на Европском првенству са репрезентацијом Босне и
Херцеговине.
б/ Сребрна значка Града Бијељина
1) Г-дин Ведран Боровчанин из Бијељине
За успјешан лични рад и изузетан допринос у промоцији
спорта локалне заједнице и локалног спортског клуба.
а/ Захвалница Града
1) Др Александра Радојчић из Бијељине
За учињено лично дјело, борећи се за животе и здравље
сваког човјека у вријеме тешке епидемиолошке ситуације
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изазване корона вирусом.
2) Др Милан Тодоровић из Бијељине
За изузетан допринос у области лапароскопске хирургије.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-79/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 14. 09. 2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

		
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 д о н о с и
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина
и заштите и спасавања становништва од 13.09.2021. до
27.09.2021.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 13.09.2021. до 27.09.2021. 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,
занатскопредузетничких 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
13.09.2021. до 27.09.2021. 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“. .
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4. Од 13.09.2021. до 27.09.2021. године у периоду
од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво
путем шалтерске продаје.
5. Од 13.09.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00
часа наредног дана а изузетно од тачке 1. подтачке (1) ове
Наредбе, 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 и традиционалних
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. Задужују се све васпитно-образовне установе
на подручју Града Бијељина и Градски штаб за ванредне
ситуације да у складу са епидемиолошком ситуацијом,
редовно обавјештавају Министарство просвјете и
културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог
за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање
наставе на даљину.
8. Приједлог за обустављање наставе у школама из
тачке 7.ове Наредбе може да обухвата све школе на подручју
Града или само одређене школе са или без подручних
одјељења.
9. 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.
10. Изузетно од тачке 9. 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.
11. 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.
12. 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 9. ове Наредбе са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
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укупног простора објекта.
13. 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
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.
14. 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.
су:

15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни

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.					
16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
17. 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.
18. 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.
19. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 18. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Комаданта Градског штаба за ванредне ситуације. Извјештај
траба да садржи назив физичког/правног лица које се
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контролише, датум и вријеме извршене контроле, да
ли је затечена неправилност и која, као и износ казне/
прекршајног налога.					
			
20. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
							
21. 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: 02014-1-2690/21 од 02.09.2021. године.

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

22. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-404-165/21
Бијељина,
Датум, 8.9.2021. год.

Број:02-014-1-2761/21
Бијељина,
Датум,14.09.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 25 Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-15/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-15/21

I
јавној набавци радова под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
ОБРАДА ШПАЛЕТНИ ОКО НОВОУГРАЂЕНИХ ПРОЗОРА
НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛИКОЈ ОБАРСКОЈ
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 5.128,21 КМ (без ПДВ-а)
односно 6.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета Града за 2021. године са буџетске ставке
„Инвестиције у културне установе Домове културе, и
домове културе у мјесним заједницама“ економски код: 511
100, потрошачка јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију радова је 10 (десет) дана од дана
увођења у посао. Извођач ће бит уведен у посао у року од 10
(десет) дана од дана потписивања Уговора, а крајњи рок за
реализацију је 10 (десет) дана од дана увођења у посао.

VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 25 Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ДД-07 (3Лот-а)/21

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: ДД-07 (3Лот-а)/21

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ
ЛОТ 1: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ
ФИСКУЛТУРНЕ СТРАНЕ У СКЛОПУ ОШ „ЈОВАН
ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ
ЛОТ 2: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ
ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И
НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У
БИЈЕЉИНИ
ЛОТ 3: ЕНЕРГЕТСКО СЕРТИФИКОВАЊЕ НОВОГ
ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 3.846,18КМ (без ПДВ-а)
односно 4.500,00 КМ ( са ПДВ-ом). За ЛОТ 1 предвиђено је
1.282,06 КМ (без ПДВ-а) односно 1.500,00КМ (са ПДВ-ом),
за ЛОТ 2 предвиђено је 1.282,06 КМ (без ПДВ-а) односно
1.500,00КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 3 предвиђено је 1.282,06
КМ (без ПДВ-а) односно 1.500,00КМ (са ПДВ-ом. Средства
су обезбијеђена из биуџета за 2021.годину. Средства за
ЛОТ 1 са буџетске ставке: “Набавка грађевинских објеката-
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инвестиције у спортске објекте“ економски код 511100;
потрошачка јединица 0005210, средства за ЛОТ 2 са буџетске
ставке: “Набавка грађевинских објеката-инвестиције у
образовању“ економски код 511100; потрошачка јединица
0005210 и средства за ЛОТ 3 са буџетске ставке: “Стамбено
збрињавање Рома суфинансирање пројеката, помоћ“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005210,
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е аукције.
V
Рок за реализацију уговора за све Лот-ове 30
(тридесет) дана од потписивања уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-166/21
Бијељина,
Датум, 8.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: ОЗП-11/21
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300; потрошачка јединица 0005240 .
IV
Набавка ће се спровести путем
поступка уз провођење Е аукције.

Отвореног

V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је
од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2021.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-168/21
Бијељина,
Датум: 9.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и
36/19 ) , члана 18 и 88 Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник д о н о с и
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:БиЗ-02-п1/21
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци услуга
под шифром: БиЗ-02-п1/21

I
ПРИСТУПА СЕ набавци роба под шифром: ОЗП-11/21

II
За потребе Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих услуга:

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба :

УСЛУГЕ РЕДОВНОГ И ВАНРЕДНОГ ОДРЖАВАЊА
ВАНБРОДСКИХ МОТОРА И ОПРЕМЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ

НАБАВКА ВАЊСКЕ ЈЕДИНИЦЕ VRV HAILER УРЕЂАЈА
(УРЕЂЕЈ ЗА ГРИЈАЊЕ)

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 6.837,60 КМ (без ПДВ-а)
односно 8.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке “Уговорене
услуге-Цивилна заштита“
економски код 412900;
потрошачка јединица 0005180 .

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 11.500,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 13.455,00 КМ ( са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке“Набавка
опреме за Градску управу и Скупштину“ економски код 511
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IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда са закључивањем Оквирног
споразума уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2021. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.		

16. септембар 2021.

прописано Тачком 7.1.2. тендерске документације.
III
Поступак се поништава у складу са чланом 69.
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-149/21 од
08.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу
поступка.

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

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

Број: 02-404-167/21
Бијељина,
Датум: 8.9.2021. год.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СКП-27/21
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 19.08.2021.године и у Сл.гласнику БиХ
бр.53/21 од 20.08.2021. године, а која се односи на набавку
услуга: Одржавање кишне канализације у Граду Бијељина
и насељеном мјесту Јања, понуду је доставио следећи
понуђач:
АД „Водовод и канализација“, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да понуда понуђача АД „Водовод и канализација“, Бијељина
није достављена у складу са тендерском документацијом из
следећих разлога:
- Понуђач АД „Водовод и канализација“, Бијељина
није доставио попуњену и овјерену код надлежног органа
(орган управе или нотар) Изјаву из члана 45. ЗЈН како је

Број:02-404-149/21
Бијељина
Датум: 16.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12)
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СГ-01-п1/21
I
У поступку јавне набавке роба путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.08.2021.
године, а која се односи на набавку роба: НАБАВКА
ГРАДСКИХ ОДЛИКОВАЊА И ГРБОВА ГРАДА ЗА 2021.
ГОДИНУ понуду је доставио следећи понуђач:
1. ЗТР “ТРИЈУМФ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ЗТР “ТРИЈУМФ“, Бијељина у потпуности
испунила услове предвиђене тендерском документацијом,
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
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најповољнији понуђач:

ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

ЗТР “ТРИЈУМФ“, Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: ........................................ 11.422,40 КМ (без ПДВ-а)

1. ДОО „Астра план“ Брчко ............................................
................................................................. 14.000,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина ...........................
.................................................................. 14.500,00 КМ без ПДВ-а

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-158/21 од
06.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-158/21
Бијељина,		
Датум: 7.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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 ОЗП-31/21
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу
јавних набавки дана 09.07.2021. године и у Сл.гласнику Бих
бр. 44/21 од 16.07.2021. године, а која се односи на набавку
радова: РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ МЈЕСНОГ
УРЕДА У ДОЊОЈ БУКОВИЦИ понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. ДОО ‘’ПГП ГРАДИТЕЉ’’ Бијељина
2. ДОО „Астра план“ Брчко
II
Након разматрања приспјелих понуда комисија
је установила да су све понуде достављене у складу са
тендерском документацијом, те на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, и након проведене е-аукције, утврђена коначна

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Астра план“ Брчко, са понуђеном цијеном у
износу од:14.000,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404131/21 од 02.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је у року од 5 (пет) дана од
дана пријема ове Одлуке да доставе оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Изабрани понуђач је у обавези да до дана потписивања
Уговора
достави
Лиценцу
тражену
тендерском
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-131/21
Бијељина,
Датум: 8.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
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
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роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-09/21
I
У поступку јавне набавке рaдова путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 07.07.2021.године и у Сл.гласнику БиХ
бр. 42/21 од 09.07.2021. године, а која се односи на набавку
радова: ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ И ШЕСТ ПОМОЋНИХ
ОБЈЕКАТА НА ПАРЦЕЛИ К.Ч. 903/2 У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
“СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА“, понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО “INTER EXT“, Тузла
2. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
3. ДОО “ Астра План„ Брчко
II
Након разматрања понуде понуђача ДОО “ Астра
План„ Брчко, комисија за јавне набавке је утврдила да су
позиције у понуди математички неисправне, те је понуђачу
упућен Захтјев за исправку рачунске грешке број 02-404121/21 од 16.08.2021. године, те како у остављеном року
понуђач није поступио у складу са наведеним захтјевом
понуда се одбија у складу са тачком 9.4.2. тендерске
документације.
Остале понуде испуњавају у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције,
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали
на е-аукцији:
1. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина ...............................
................................................................... 42.517,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО “INTER EXT“, Тузла ............................................
................................................................... 53.859,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 42.517,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-121/21 од
06.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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.

16. септембар 2021.

V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-121/21
Бијељина,		
Датум: 9. 9. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12)
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-11/21
I
У поступку јавне набавке рaдова путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 07.07.2021.године и у Сл.гласнику БиХ
бр. 42/21 од 09.07.2021. године, а која се односи на набавку
радова: УКЛАЊАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА(ШТАЛЕ
ЗА КРАВЕ) ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ,
понуду су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО “ЦСП“, Дворови, Бијељина
2. ДОО „ 3 D“ Којчиновац, Бијељина
3. ДОО ’’DiS-COMPANY“, Бијељина
4. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина
5. ДОО “ RG Resurs„ Зворник
6. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
7. ДОО “ XD“ Горња Трнова, Угљевик
8. ДОО „ГМ Пром“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „ 3 D“ Којчиновац, Бијељина
није достављена у складу са захтјевима из тендерске
документације, те се иста одбацује као неприхватљива из
следећих разлога:
-Тачком 9.7. односно подтачком 9.7.1. тендерске
документације прописано је да понуђач треба да овјери и
потпише нацрт уговора и да исти доставља уз понуду, а
понуђач ДОО „ 3 D“ Којчиновац, Бијељина није доставио
нацрт уговора.
Остале понуде испуњавају у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције,
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали
на е-аукцији:
1. ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина ...............................
................................................................... 15.900,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО “ XD“ Горња Трнова, Угљевик ..........................
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.................................................................. 15.950,00 КМ без ПДВ-а
3. ДОО “ RG Resurs„ Зворник ........................................
.................................................................. 22.000,00 КМ без ПДВ-а
4. ДОО “ЦСП“, Дворови, Бијељина ..............................
................................................................... 33.500,00 КМ без ПДВ-а
5. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина .................................
................................................................... 40.767,00 КМ без ПДВ-а
6. ДОО ’’DiS-COMPANY“, Бијељина .............................
................................................................... 42.608,75 КМ без ПДВ-а
7. ДОО „ГМ Пром“ Бијељина .........................................
................................................................... 42.662,50 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „ПГП Градитељ“, Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 15.900,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-123/21 од
07.09.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-123/21
Бијељина,		
Датум: 9. 9. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА: ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ
СТАРЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА,
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-236/19 ОД
25.06.2020.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града
Бијељина дана 02.08.2021. године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-н-07-у1-п1/19
Најповољнији понуђач за јавну набавку радова:
УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА:
ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ НА МЈЕСТУ СТАРЕ
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ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА,
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ:02-404-236/19 ОД
25.06.2020.ГОДИНЕ, je ДОО ‘’Бук промет“ Бијељина са
понуђеном цијеном у износу: 51.151,75 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 02.08.2021. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке
под шифром: СКП-н-07-у1-п1/19. Основ за вођење
преговарачког поступка је прописан чланом 24. Закона о
јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач je ДОО ‘’Бук промет“
Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 17.08.2021.
године доставио је захтјев за учешће у складу са позивом
на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-139/21 од 23.08.2021. године утврђено је да
је понуђач ДОО ‘’Бук промет“ Бијељина испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.
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.
Број: 02-404-139/21
Бијељина,
Датум: 13. 9. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу 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
д о н о с и:
О

РЈЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ
ОДБОРА
ЗА
ПРИПРЕМУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2021”

I
У Одбор за припрему манифестације “Вишњићеви
дани 2021” именују се:
Одбора,

1. Љубиша Петровић, градоначелник, предсједник

2.
Младен
Арсеновић,
шеф
Кабинета
градоначелника,
3. Александар Ђурђевић, предсједник СГ,
4. Миленко Митровић, потпредсједник СГ,
5. Љубиша Станишић, Одјељење за друштвене
дјелатности,
6. Славиша Микић, предсједник СПКД „Просвјета“
- ГО Бијељина,
7. Јелена Пантић, секретар СПКД „Просвјета“- ГО
Бијељина,
8. Душанка Новаковић, члан СПКД „Просвјета“ -
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ГО Бијељина,
9. Проф. др Десанка Тракиловић, диригент СПД
„Србадија“,
10. Иван Петровић, директор ЈУ ГП „Семберија“,
11. Момчило Копривица, директор ЈУ Музеј
Семберије,
12. Жељана Арсеновић, директор ЈУ Народна
библиотека „Филип Вишњић“,
13. Бранка Марковић-Савчић, директор ЈУ СКУД
„Семберија“,
14. Игор Бешлић, директор ЈУ Центар за културу
„Семберија“,
15. Владимир Шавија, директор Гимназије „Филип
Вишњић“ Бијељина,
16. Радован Бикић, директор ОШ „Петар Кочић“
Бродац,
17. Вујо Марковић, директор ОШ „Филип Вишњић“
Доња Трнова,
18. јереј Љубомир Богдановић, старјешина Црквене
општине Бијељина,
19. Јасмина Абдулахагић, директор Туристичке
организације Бијељина;
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-633-1/21/21
Бијељина,
Датум: 2. 9. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу 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
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ПРИПРЕМУ
ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ГРАДА
БИЈЕЉИНА 2021. ГОДИНЕ
I
У Одбор за припрему обиљежавања Дана Града
Бијељина 2021. године именују се:
Одбора,

1. Љубиша Петровић, градоначелник, предсједник

2.
Младен
Арсеновић,
шеф
Кабинета
градоначелника,
3. Александар Ђурђевић, предсједник СГ,
4. Мустафа Градашчевић, потпредсједник СГ,
5. Миленко Митровић, потпредсједник СГ,
6. Дејан Благојевић, секретар СГ,
7. Мирослава Јовић, Кабинет градоначелника,
8. Љубиша Станишић, Одјељење за друштвене
дјелатности,
9. Александра Михајловић, Одјељење за финансије,
10. Митар Шкорић, Одсјек заједничких послова,
11. Славиша Микић, предсједник СПКД „Просвјета“
- ГО Бијељина,
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12. Проф. др Десанка Тракиловић, диригент СПД
„Србадија“,
13. Иван Петровић, директор ЈУ ГП „Семберија“,
14. Бранка Марковић-Савчић, директор ЈУ СКУД
„Семберија“,
15. Игор Бешлић, директор ЈУ Центар за културу
„Семберија“;
II
Овим Рјешење ставља се ван снаге Рјешење
о именовању Одбора за припрему манифестација
„Пантелински дани 2021“ и Дан Града Бијељина број: 02633-2/21 од 25. 06. 2021. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-633-3/21
Бијељина,
Датум: 7. 9. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 8.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17),
члана 26. став (1) Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), и члана 71. став 1. тачка 10) алинеја 4., Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМАНДИРА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
I
Разрјешава се дужности командир јединице
цивилне заштите опште намјене Градске управе Боро Ђокић
рођен дана 23.07.1970. године у Бијељини.
II
Командир јединице цивилне заштите опште
намјене Градске управе поднио је писмени захтјев да из
личних разлога више није у могућности обављати функцију
Командира јединице цивилне заштите опште намјене
Градске управе.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Број: 02-014-1-2764/21
Бијељина,
Датум, 15.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
На основу члана 22. став 1. тачка б) подтачка 8.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17),
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члана 26. став (1) Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), и члана 71. став 1. тачка 10) алинеја 4., Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМАНДИРА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
I
За командира јединице цивилне заштите опште
намјене Градске управе именује се Милан Лазић рођен дана
05.01.1980. године у Бијељини.
II
У случају неиспуњавања обавеза по основу става
I овог Рјешења, именовани подлијеже казненим одредбама
из члана 165. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број:
121/12 и 46/17).
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“
Број: 02-014-1-2765/21
Бијељина,
Датум, 15.9.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

			
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу Рјешења број 02/3-372-113/21 од 30.08.2021.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 293 упис регистрације Заједнице
етажних власника „ЈЕРМЕНСКА 12“ улица Јерменска број
12, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ЈЕРМЕНСКА 12“ улица Јерменска број 12, Регистарски
лист број: 293.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Васић Станко, предсједник Скупштине
станара заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-113/21
Бијељина,
Дана, 30.08.2021. год.
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етажних власника „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 41“ улица Меше
Селимовића 41, Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 41“ улица Меше Селимовића 41,
Регистарски лист број: 294.
Оснивачи: 21 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Јово Рашковић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-112/21
Бијељина,
Дана, 02.09.2021. год.
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8.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
46
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОЗП-31/21

9.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
47
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-09/21

10.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
47
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-11/21

11.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У
48
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-Н-07-У1-П1/19

12.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ
48
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ 2021“

13.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ПРИПРЕМУ ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА
48
ГРАДА БИЈЕЉИНА 2021. ГОДИНЕ

14.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ КОМАНДИРА ЈЕДИНИЦЕ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ ГРАДСКЕ
48
УПРАВЕ

15.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМАНДИРА ЈЕДИНИЦЕ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ ГРАДСКЕ
49
УПРАВЕ

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

32

48. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ
МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

33

О
ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ
ЗА
49. РЈЕШЕЊЕ
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

33

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

34

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

35

52. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ
МЈЕСТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“
БИЈЕЉИНА

35

53. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

36

54. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
БИЈЕЉИНА

36

55. РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА

37

56. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“
БИЈЕЉИНА

37

57. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

38
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ЈАВНЕ

ЈАВНЕ
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ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЈЕРМЕНСКА 12“ УЛИЦА
49
ЈЕРМЕНСКА БРОЈ 12 БИЈЕЉИНА

2.

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 41“
49
УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 41 БИЈЕЉИНА
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ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
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