
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 9. децембар 2021. године  БРОЈ 29 / 2021

 На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана  71. став 1.тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а 
у вези са чланом 3. став 4. Закона о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 94/15), чланом 73. став 4. Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама 
за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 115/17 и 118/18) и чланом 26. став 4. Правилника о 
рачуноводству и рачуноводственим политикама за кориснике 
буџета Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 19/18 и 13/19), Скупштина града Бијељина на 9. сједници, 
одржаној дана 8. децембра 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О КОНАЧНОМ ОТПИСУ НЕНАПЛАТИВИХ 

ПОТРАЖИВАЊА

I
 Одобрава се коначни отпис ненаплативих 
потраживања Града Бијељина, у укупном износу од 1.978.147,64  
КМ.

II
 1) Ненаплатива потраживаља из тачке I ове Одлуке се 
односе на:

 а)  Ненаплатива потраживања ПДВ-а од Управе за 
индиректно опорезивање у укупном  износу од 1.826.190,04 КМ. 
Отписана потраживања искњижавају се из билансне евиденције 
тако да се задужује конто „корекција осталих краткорочних 
потраживања у земљи“ - 123919 а одобрава конто „спорна 
остала краткорочна потраживања у земљи“- 123918

 б)  Ненаплатива потраживања по основу новчаних 
казни  у износу од 70.400,00 КМ 
Отписана потраживања  искњижавају се из билансне 
евиденције тако да се задужује конто „корекција потраживања 
за ненаплаћене непореске приходе“ - 123439 а одобрава конто 
„ спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе “- 
123438.
 в)  Ненаплатива потраживања по основу закупа 
пословних просторија, у износу од 31.005,50 КМ (26.348,72 КМ 
основица + 4.656,78 КМ ПДВ )
Отписана потраживања  искњижавају се из билансне 
евиденције тако да се задужује конто „ корекција потраживања 
за ненаплаћене непореске приходе “ - 123439 а одобрава конто „   
спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе “- 123438.

 г)  Ненаплатива потраживања по основу такси и 
накнада, у износу од 42.715,85 КМ Отписана потраживања  
искњижавају се из билансне евиденције тако да  се задужује 
конто „ корекција потраживања за ненаплаћене непореске 
приходе “ - 123439 а одобрава конто „   спорна потраживања за 
ненаплаћене непореске приходе “- 123438.

 д)  Ненаплатива потраживања по основу услуга 
ватрогасне јединице , у износу од 6.266,00 КМ (5.355,55 КМ 
основица + 910,44 КМ ПДВ) 
Отписана потраживања  искњижавају се из билансне 
евиденције тако да се задужује конто „ корекција потраживања 
за ненаплаћене непореске приходе “ - 123439 а одобрава конто 
„    спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе “- 
123438.

2.

 ђ) Ненаплатива потраживања по основу ветеринарско-
санитарних прегледа, у износу од 1.220,25 КМ 
Отписана потраживања  искњижавају се из билансне 
евиденције тако да се задужује конто „ корекција потраживања 
за ненаплаћене непореске приходе “ - 123439 а одобрава конто 
„  спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе   “- 
123438.

 е)   Ненаплатива потраживања од запослених, у износу 
од 350,00 КМ 
Отписана потраживања  искњижавају се из билансне 
евиденције тако да задужује конто „корекција потраживања 
по основу продаје у земљи“ - 123119 а одобрава конто „  спорна 
потраживања по снову продаје у земљи “- 123118.

 2) Аналитички преглед ненаплативих потраживања из 
подтачке 1) дат је у Прилогу број 1, који чини саставни дио ове 
одлуке.

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије.

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

Број: 01-022-90/21 
Бијељина
Датум, 8. децембар 2021. год.
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         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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 1019/6 К.О. БИЈЕЉИНА 1

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

- к.п. број 1019/6, Шимуново поље, њива 2. класе, површине 895 
м2 уписане у Лист непокретности број 4405 к.о. Бијељина 1, у 
коме је Арнауталић Фетаха Зулејха уписана са правом својине и 
дијелом 1/1, са теретом забиљежбе „службености пролаза преко 
к.п. број 1019/55 уписане на име Мацановћ Недељка сина Јове из 
Бијељине на основу Уговора о куповини број ов.бр. 2713/2003 од 
14.05.2003. године“ , те забиљежбе „на основу уговора о диоби 
некретнина обрађеног од стране нотара Љубице Јовичић са 
службеним сједиштем у Бијељини број ОПУ-485/2011 дана 
01.08.2011. године забиљежава се преко парцеле к.п. број 1019/6 
као послужног добра право служности пута у корист и ради 
редовне употребе парцеле к.п. број 1019/67 као повласног добра 
уписане у зк.ул. број 18681 исте катастарске општине“.

         Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради рјешавања 
имовинско правних односа на непокретности која је у нарави 
улица у насељу Ковиљуша, Град Бијељина.

Члан 2.
          Предметна парцела се налази у обухвату Урбанистичког 
плана Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 43/20), намјењена за породично становање, у четвртој 
стамбено – пословној зони Града Бијељина.

         Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке реализоваће 
се Уговором о купопродаји уз накнаду у износу од 10,00 КМ/м2 
што за непокретност означену као к.п. број 1019/6 к.о. Бијељина 
1 површине 895 м2 износи 8.950,00 КМ који износ ће Град 
Бијељина исплатити на рачун Арнауталић Фетаха Зулејхе.

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

 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење истог 
у Катастру непокретности – јединствена евиденција,  сносиће 
Град Бијељина.

Члан 4.
 На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у Катастру 
непокретности –јединствена евиденција  извршиће се упис 
права својине у корист Града Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-91/21 
Бијељина,
Датум, 8. децембар 2021. год.

 На основу члана 18. става 2. Закона о социјалном 
становању Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 54/19 ), члан 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 2) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
уз претходну сагласност Републичког секретаријата за расељена 
лица и миграције број: 26.05-07-1024-13/19 од 18.11.2021. године, 
Скупштина Града Бијељина, на 9. сједници одржаној дана 8. 
децембра 2021.године, донијела је

О Д Л У К У
 О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊА ЗАКУПНИНЕ

Члан 1.
У члану 2. тачки 1. Одлуке о поступку субвенционисања 
закупнине („Службенигласник Града Бијељина“, број: 24/19) 
бришу се ријечи „и других трошкова становања“. 

Члан 2.
 Члан 3. Одлуке мијења се и гласи: 

,,Члан 3.
 1) Право на субвенцију закупнине у пуном износу од 
100% могу остварити корисници који немају новчана примања 
и не могу остварити никакве новчане приходе.
 2) Право на субвенцију закупнине по стопи од 50% могу 
остварити корисници чији новчани приходи не прелазе износ 
од 25% просјечне нето плате запослених у Републици Српској за 
претходну годину по пунољетном члану домаћинства.
 3) Под приходима у смислу ове тачке се сматра: плата 
и друга примања из радног односа, старосне, инвалидске и 
породичне пензије, пољопривредне дјелатности, примања по 
прописима борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних 
жртава рата, приходи остварени по основу привредне, услужне 
и друге дјелатности и друга примања у складу са прописима 
којима су регулисани приходи, попут пореза на доходак, 
социјалне заштите и других прописа у Републици Српској.
 4) Под приходима у смислу ове тачке се не сматра: 
новчана накнада за помоћ и његу од стране другог лица, 
социјална помоћ на мјесечном нивоу, додатци (дјечији, борачки, 
матерински, награде, отпремнине, стипендије, једнократне 
помоћи и сл.).“

Члан 3.
Члан 4. Одлуке мијења се и гласи: 

„Члан 4.
Уз захтјев за остваривање права на субвенцију, прилажу се 
сљедећи докази:
 - овјерена изјава корисника о истинитости података,
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 - за незапослено лице, потврда издата од стране Завода 
за запошљавање или увјерење пореске службе да се не води у 
евиденцији осигураних лица,
 - овјерена кућна листа, не старија од 6 мјесеци,

2.
 - доказ/потврда о укупним приходима за сваког 
пунољетног члана домаћинства чија се висина укупних прихода 
доказује: платном листом, посљедњим чеком од пензије, 
увјерењем надлежне пореске службе о висини примања или 
други извори прихода наведених у претходној тачки ове Одлуке, 
те други докази који се могу тражити  и службеним путем од 
стране надлежног органа.“

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

Број: 01-022-92/21 
Бијељина,
Датум, 8. децембар 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2)  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Одлуке о измјенама Одлуке о буџету Града Бијељина - Ребалансу 
Буџета за 2021. годину, број: 01-022-80/21 од 04.11.2021. године,  
Скупштина Града Бијељина на својој 9. сједници одржаној дана, 
8. децембра 2021. године донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о програму кориштења средстава за подстицај 
пољопривредне производње у 2021. години („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 16/21), члан 2. мијења се и гласи:

„Члан 2.
Расположива средства :
         На основу Одлуке о измјенама одлуке о буџету Града 
Бијељина - Ребалансу Буџета за 2021. годину, број: 01-022-80/21 
од 04.11.2021. године, укупан износ расположивих средстава 
који се усмјерава за подстицај пољопривредне производње је 
1.580.000,00 КМ.“

Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:

„ Члан 3.
План утрошка :
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин:
Подстицај производњи,  доходку и руралном развоју:
 1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа и 
организовани откуп дувана (род из 2020. године)  ............................
....................................................................................................150.000,00 KM
 2. Подршка организованом откупу пшенице род 2021.

године .....................................................................................530.000,00 KM
 3. Подршка сточарству................................................................
...................................................................................................477.000,00 KM
 4. Подршка подизању нових засада воћа .............................
....................................................................................................... 8.419,00 KM
 5. Подршка пластеничкој производњи и наводњавању  
.................. ....................................................................................67.500,00 KM
 6. Подршка изградњи инфраструктуре  ...............................
.....................................................................................................99.801,00 KM
 7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације 
(елементарне непогоде и др.)......................................................................
......................................................................................................50.000,00 KM
 8. Помоћ  удружењима  ...............................................................
.....................................................................................................30.000,00 KM
 9. Подршка унапређењу пољопривредне производње 
кроз едукацију пољопривредних произвођача и подршка 
сертификовању пољопривредне производње  ...................................
.....................................................................................................30.000,00 KM
 10.  Суфинансирање анализа земљишта, набавци 
основног стада и пластеника  ...................................................................
......................................................................................................42.500,00 KM
 11. Побољшања квалитета пољопривредног  земљишта  
................. ....................................................................................94.780,00 KM
  УКУПНО за 2021. годину 1.580.000,00 КM“

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

Број: 01-022-93/21 
Бијељина,
Датум, 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. 
децембра 2021. године донијела је 

И З М Ј Е Н Е  П Р О Г Р А М А
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 и 22/21), 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:

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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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. Учешће на манифестацијама и сајмовима у земљи и окружењу
......................................................................................................16.000,00 КМ
6. Манифестација „Зелени – еко фестивал“..........................................
........................................................................................................1.000,00 КМ
7. Котлић код Точка.........................................................................................
........................................................................................................2.000,00 КМ
8. Израда и постављање туристичке сигнализације..........................
........................................................................................................7.020,00 КМ
9. Уређење туристичке пјешачке стазе на релацији Манастир 
Тавна водопад Скакавац...............................................................................
........................................................................................................7.000,00 КМ
10. Израда и постављање селфи знака.....................................................
......................................................................................................12.000,00 КМ
11. Остале промотивне активности.........................................................
........................................................................................................6.980,00 КМ
12. Манифестације у оквиру прославе Нове Године..........................
......................................................................................................18.000,00 КМ

II
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-94/21
Бијељина,
Датум,  8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана Обућина, 
Иван Бурић и Ружица Боровић из Бијељине, разрјешавају се 
вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за избор 
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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.

 Имајући у виду чињеницу да су Бранка Гаврић, Мирсад 
Шабић, Биљана Обућина, Иван Бурић и Ружица Боровић из 
Бијељине именовани за вршиоца дужности чланова Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина на сједници Скупштине 
одржаној дана 4.11.2021. године, те да је окончана процедура у 
вези са поступком избора чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина, то је примјеном горе наведених одредби 
одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО
1. Именованим  
2. Архива

Број: 01-111-303/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.
  

 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), а на основу 
Извјештаја Комисије за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља број 01-111-196/21 од 19.11.2021. године и приједлога 
Градоначелника за именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 
Дом здравља Бијељина број 02-014-1-3782/21 од 29.11.2021. 
године, Скупштина Града Бијељина  на 9. сједници одржаној 
дана 8. децембра  2021. године, д о н и ј е л а  је

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

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана Обућина, 
Иван Бурић и Ружица Боровић из Бијељине именују се за 
чланове Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина.

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

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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 сједници одржаној 
дана 4.11.2021. године донијела је Рјешење о именовању Бранке 
Гаврић, Мирсада Шабића, Биљане Обућине, Ивана Бурића и 
Ружице Боровић из Бијељине за вршиоца дужности чланова 
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 01-111-277/21. 
Тачком 2. диспозитива рјешења од 4.11.2021. године одређено је 
да  ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања 
поступка избора и коначног именовања чланова Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина.

 На сједници одржаној дана 14.9.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Бијељина  број: 01-111-196/21 од 14.9.2021. године, те  
донијела  Рјешење  о  именовању 

2.
комисије за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бијељина број 01-111-197/21 од 14.9.2021. 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 чланове 
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина именују Бранка 
Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана Обућина, Иван Бурић и Ружица 
Боровић из Бијељине и исти доставила Градоначелнику, који је 
након тога Скупштини Града Бијељина упутио допис којим је 
предложио да се за чланове Управног одбора ЈЗУ Дом здравља 
Бијељина именују Бранка Гаврић, Мирсад Шабић, Биљана 
Обућина, Иван Бурић и Ружица Боровић из Бијељине.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је 
да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног одбора 
ЈЗУ Дом здравља Бијељина именују Бранка Гаврић, Мирсад 
Шабић, Биљана Обућина, Иван Бурић и Ружица Боровић из 
Бијељине добио већину гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3. Именованим  
4. Архива

Број: 01-111-304/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

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

СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. Сара Пајић, Бранка Стевановић и Ненад Гарић 
из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина, 
због окончања поступка јавне конкуренције за избор чланова 
Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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.

 Имајући у виду чињеницу да су Сара Пајић, Бранка 
Стевановић и Ненад Гарић из Бијељине именовани за вршиоца 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина на сједници Скупштине одржаној 
дана 4.11.2021. године, те да је окончана процедура у вези са 
поступком избора чланова Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина, то је примјеном горе наведених 
одредби одлучено као у диспозитиву.

2.

    

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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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.

ДОСТАВЉЕНО
1. Именованим  
2. Архива

01-111-305/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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), 
а на основу Извјештаја Комисије за избор чланова Управног 
одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина и приједлога 
Градоначелника за именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе „Музеј Семберије“ број 02-014-1-3786/21 од 29.11.2021. 
године, Скупштина Града Бијељина  на 9. сједници одржаној 
дана 8. децембра 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

 1. Сара Пајић, Бранка Стевановић и Ненад Гарић из 
Бијељине именују се за чланове Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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 сједници одржаној дана 
4.11.2021. године донијела је Рјешење о именовању Саре Пајић, 
Бранке Стевановић и Ненада Гарића из Бијељине за вршиоца 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Музеј 

Семберије“ Бијељина број 01-111-279/21. Тачком 2. диспозитива 
рјешења од 4.11.2021. године одређено је да  ће функцију из 
тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка избора и 
коначног именовања чланова Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина.

 На сједници одржаној дана 14.9.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста чланова Управног одбора Јавне 
установе „Музеј Семберије“ Бијељина број 01-111-202/21 од 
14.9.2021. године, те донијела рјешење о именовању комисије 
за избор чланова Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ Бијељина број 01-111-201/21 од 14.9.2021. 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 
чланове Управног одбора Јавне установе „Музеј Семберије“ 
Бијељина именују Сара Пајић, Бранка Стевановић и Ненад 
Гарић из Бијељине и исти доставила Градоначелнику, који је 
након тога Скупштини Града Бијељина упутио допис којим је 
предложио да се за чланове Управног одбора Јавне установе 
„Музеј Семберије“ Бијељина именују Сара Пајић, Бранка 
Стевановић и Ненад Гарић из Бијељине.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је 
да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног одбора 
Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина именују Сара 
Пајић, Бранка Стевановић и Ненад Гарић из Бијељине добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3. Именованим  
4. Архива

Број: 01-111-306/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО 
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ 

БИЈЕЉИНА

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 1. Живан Благојевић, Цвијана Кнежевић и Милан 
Маливојевић из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ 
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за избор 
чланова Управног одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ 
Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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.

 Имајући у виду чињеницу да су Живан Благојевић, 
Цвијана Кнежевић и Милан Маливојевић из Бијељине 
именовани за вршиоца дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина на сједници 
Скупштине одржаној дана 4.11.2021. године, те да је окончана 
процедура у вези са поступком избора чланова Управног одбора 
Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина, то је примјеном 
горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.

2.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО:  
1.Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-307/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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), а на 

основу Извјештаја Комисије за избор чланова Управног одбора 
Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина и приједлога 
Градоначелника за именовање чланова Управног одбора Јавне 
установе СКУД „Семберија“ Бијељина број:                      02-014-1-
3787/21 од 29.11.2021. године, Скупштина Града Бијељина на 9. 
сједници одржаној дана 8. децембра 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО 
ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Живан Благојевић, Цвијана Кнежевић и Милан 
Маливојевић из Бијељине именују се за чланове Управног 
одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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 сједници одржаној 
дана 4.11.2021. године донијела је Рјешење о именовању Живанa 
Благојевићa, Цвијанe Кнежевић и Миланa Маливојевићa из 
Бијељине за вршиоца дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина број 01-111-281/21. 
Тачком 2. диспозитива рјешења од 4.11.2021. године одређено је 
да  ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања 
поступка избора и коначног именовања чланова Управног 
одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина.

2.

 На сједници одржаној дана 14.9.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста чланова Управног одбора Јавне 
установе СКУД „Семберија“ Бијељина број 01-111-206/21 
од 14.9.2021. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор чланова Управног одбора Јавне установе 
СКУД „Семберија“ Бијељина број 01-111-207/21 од 14.9.2021. 
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 чланове Управног одбора Јавне установе СКУД 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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„Семберија“ Бијељина именују Живан Благојевић, Цвијана 
Кнежевић и Милан Маливојевић из Бијељине и исти доставила 
Градоначелнику, који је након тога Скупштини Града Бијељина 
упутио допис којим је предложио да се за чланове Управног 
одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина именују 
Живан Благојевић, Цвијана Кнежевић и Милан Маливојевић из 
Бијељине.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено 
је да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног 
одбора Јавне установе СКУД „Семберија“ Бијељина именују 
Живан Благојевић, Цвијана Кнежевић и Милан Маливојевић из 
Бијељине добио већину гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3.Именованим  
4.Архива

Број: 01-111-308/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године,  д о н и ј е л а  је 

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

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Младен Трифковић, Зоран Васић и Мирослав 
Гавриловић из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор чланова Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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.

 Имајући у виду чињеницу да су Младен Трифковић, 
Зоран Васић и Мирослав Гавриловић из Бијељине именовани 
за вршиоца дужности чланова Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина на сједници 
Скупштине одржаној дана 4.11.2021. године, те да је окончана 
процедура у вези са поступком избора чланова Управног 
одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града 
Бијељина, то је примјеном горе наведених одредби одлучено као 
у диспозитиву.

2.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
1.Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-309/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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), а на основу 
Извјештаја Комисије за избор чланова Управног одбора Агенције 
за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина број: 01-
111-212/21 од 15.11.2021. године и приједлога Градоначелника за 
именовање чланова Управног одбора Агенције за развој малих 
и средњих предузећа Града Бијељина број 02-014-1-3783/21 од 
29.11.2021. године, Скупштина Града Бијељина на 9. сједници 
одржаној дана 8. децембра 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Марија Николић, Зоран Васић и Младен Трифковић 
из Бијељине именују се за чланове Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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 сједници одржаној дана 
4.11.2021. године донијела је Рјешење о именовању Младена 
Трифковића, Зорана Васића и Мирослава Гавриловића из 
Бијељине за вршиоца дужности чланова Управног одбора 
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина 
број 01-111-283/21. Тачком 2. диспозитива рјешења од 4.11.2021. 
године одређено је да  ће функцију из тачке 1. тог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног именовања 
чланова Управног одбора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Града Бијељина.

2.

 На сједници одржаној дана 14.9.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста чланова Управног одбора Агенције 
за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина број 01-111-
212/21 од 14.9.2021. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор чланова Управног одбора Агенције за 
развој малих и средњих предузећа Града Бијељина број 01-
111-213/21 од 14.9.2021. 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 чланове Управног одбора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина именују Марија 
Николић, Зоран Васић и Младен Трифковић из Бијељине и исти 
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини Града 
Бијељина упутио допис којим је предложио да се за чланове 
Управног одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа 
Града Бијељина именују Марија Николић, Зоран Васић и Младен 
Трифковић из Бијељине.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је 
да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног одбора 
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина 
именују Марија Николић, Зоран Васић и Младен Трифковић из 
Бијељине добио већину гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3.Именованим  
4.Архива

Број: 01-111-310/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. Стефан Јовић из Бијељине, разрјешава се вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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.

 Имајући у виду чињеницу да је Стефан Јовић из 
Бијељине именован за вршиоца дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина на 
сједници Скупштине одржаној дана 4.11.2021. године, те да је 
окончана процедура у вези са поступком избора члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина, то је 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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примјеном горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
1.Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-311/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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), а на 
основу Извјештаја Комисије за избор члана Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина и приједлога 
Градоначелника за именовање члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина број 02-014-1-
3325/21 од 24.11.2021. године, Скупштина Града Бијељина на 9. 
сједници одржаној дана 8. децембра 2021. године,  д о н и ј е л а  је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

 1. Стефан Јовић из Бијељине именују се за члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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 сједници одржаној дана 

4.11.2021. године донијела је Рјешење о именовању Стефана 
Јовића из Бијељине за вршиоца дужности члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина                           
број 01-111-285/21. Тачком 2. диспозитива рјешења од 4.11.2021. 
године одређено је да  ће функцију из тачке 1. тог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног именовања 
члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина.

 На сједници одржаној дана 14.9.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина број 01-111-216/21 
од 14.9.2021. године, те донијела рјешење о именовању комисије 
за избор члана Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина број 01-111-217/21 од 14.9.2021. 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 
члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина именује Стефан Јовић из Бијељине и исти доставила 
Градоначелнику, који је након тога Скупштини Града Бијељина 
упутио допис којим је предложио да се за члана Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина именује 
Стефан Јовић из Бијељине.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је 
да је приједлог Градоначелника да се за члана Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина именује 
Стефан Јовић из Бијељине добио већину гласова од укупног 
броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено 
као у диспозитиву.

2.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3.Именованим  
4.Архива

Број: 01-111-312/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра  2021. 
године, д о н и ј е л а  је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА JАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО 

ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1.  Драгослав Перић, Жељка Лукић и Наташа Милић 
из Бијељине, разрјешавају се вршилаца дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе градско позориште „Семберија“ 
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за избор 
чланова Управног одбора Јавне установе градско позориште 
„Семберија“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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.

 Имајући у виду чињеницу да су Драгослав Перић, 
Жељка Лукић и Наташа Милић из Бијељине именовани за 
вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе 
градско позориште „Семберија“ Бијељина на сједници 
Скупштине одржаној дана 4.11.2021. године, те да је окончана 
процедура у вези са поступком избора чланова Управног одбора 
Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина, то је 
примјеном горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
1.Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-313/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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), а на основу 
Извјештаја Комисије за избор чланова Управног одбора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број: 01-
111-240/21 од 8.11.2021. године и приједлога Градоначелника за 
именовање чланова Управног одбора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина број: 02-014-1-3324/21 од 
24.11.2021. године, Скупштина Града Бијељина  на 9. сједници 
одржаној дана 8. децембра 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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 сједници одржаној дана 
4.11.2021. године донијела је Рјешење о именовању Драгославa 
Перићa, Жељкe Лукић и Наташe Милић из Бијељине за вршиоца 
дужности чланова Управног одбора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина број 01-111-289/21. Тачком 
2. диспозитива рјешења од 4.11.2021. године одређено је да  ће 
функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка 
избора и коначног именовања чланова Управног одбора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина.

2.

 На сједници одржаној дана 14.9.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста чланова Управног одбора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број 
01-111-240/21 од 14.9.2021. године, те донијела рјешење о 
именовању комисије за избор чланова Управног одбора Јавне 
установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број: 01-
111-241/21 од 14.9.2021. године. Након проведене процедуре 
која је подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле 
у прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима 
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који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у којем 
је предложено да се за чланове Управног одбора Јавне установе 
градско позориште „Семберија“ Бијељина именују Драгослав 
Перић, Жељка Лукић и Наташа Милић и исти доставила 
Градоначелнику, који је након тога Скупштини Града Бијељина 
упутио допис којим је предложио да се за чланове Управног 
одбора Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина 
именују Драгослав Перић, Жељка Лукић и Наташа Милић.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је 
да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног одбора 
Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина 
именују Драгослав Перић, Жељка Лукић и Наташа Милић 
добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3.Именованим  
4.Архива

Број: 01-111-314/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној дана 8. децембра 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Иван Петровић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина, због окончања поступка 
јавне конкуренције за избор директора.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 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. 

 Имајући у виду чињеницу да је Иван Петровић 
именован за вршиоца дужности директора, да је у међувремену 
објављен Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста директора 
Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина, те да је 
окончана процедура у вези са поступком избора директора, то је 
примјеном горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
1.Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-315/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 
Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина, 
Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној дана 8. 
децембра 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Иван Петровић из Бијељине именују се за директора 
Јавне установе Градско позориште „Семберија“ Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 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 
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44/16) прописано је да директора установе именује и разрјешава 
оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен 
поступак јавне конкуренције, док је ставом 3а. истог члана 
прописано да директора установе чији је оснивач или суоснивач 
јединица локалне самоуправе именује скупштина општине, 
односно скупштина града.   Одредбом члана 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 7. сједници одржаној дана 14.09.2021. године 
Скупштина Града Бијељина расписала је Јавни конкурс за попуну 
упражњеног мјеста директора Јавне установе градско позориште 
„Семберија“ Бијељина број 01-111-236/21 од 14.09.2021. године, 
те донијела Рјешење о именовању комисије за избор директора 
Јавне установе градско позориште „Семберија“ Бијељина број 
01-111-237/21 од 14.09.2021. 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 Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина именује Иван Петровић и 
исти доставила Скупштини Града Бијељина.

2.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено 
је да је приједлог да се за директора Јавне установе градско 
позориште „Семберија“ Бијељина именује Иван Петровић 
добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
3.Именованим  
4.Архива

Број: 01-111-316/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а 
у вези са чланом 14. став 3. Статута Јавне установе Центар за 
културу „Семберија“ Бијељина број 713/17 од 04.05.2017. године, 
Скупштина Града Бијељина на 9. сједници одржаној дана 8. 
децембра 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  
БИЈЕЉИНА

 1. Стана Тодоровић и Аида Хаџић из Бијељине, 
разрјешавају се дужности члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за културу „Семберија“ Бијељина, због истека мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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 Управни одбор установе именује и разрјешава 
оснивач, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је Град оснивач или суоснивач. Чланом 14. став 3. Статута Јавне 
установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина број 713/17 
од 04.05.2017. године прописано је да мандат чланова Управног 
одбора траје 4 године, с тим што чланови могу бити разрјешени 
дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним 
овом Одлуком.

 Имајући у виду чињеницу да су Стана Тодоровић 
и Аида Хаџић из Бијељине именовани за чланове Управног 
одбора Јавне установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина 
рјешењем Скупштине Града Бијељина у претходном сазиву број 
01-111-255/17 од 24.11.2017.године, да мандат члана Управног 
одбора Јавне установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина 
траје четири године, те да је истекао временски период од четири 
године на који су именовани, одлучено је као у диспозитиву.

2.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

ДОСТАВЉЕНО: 
1.Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-317/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
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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 9.  сједници одржаној дана 8. децембра  2021. године,
донијела је

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

КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

 1. Бранко Зекић и Биљана Васиљевић  из Бијељине 
именују се за вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
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.

ДОСТАВЉЕНО: 
3.Именованим  
4.Архива

Број: 01-111-318/21
Бијељина,
Датум: 8. децембар 2021. год.

 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 9. сједници одржаној 
дана 8. децембра 2021. године, расписала је

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

I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА
 У Управни одбор бира се 2 (два) члана.

II  ОПИС ПОСЛОВА 
 Управни одбор доноси Статут, одлучује о пословању 
Центра, 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 и врши 
друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом.

III М А Н Д А Т
 Члан Управног одбора из тачке I именује се на период 
од 4 (четири) године.

IV С Т А Т У С
 Актом о именовању члан Управног одбора не заснива 
радни однос. Члан Управног одбора 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 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.

2.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ 
 Посебни услови за кандидате за члана Управног одбора 
су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
- 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, 
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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.

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“.

3.
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: 01-111-319/21
Бијељина,
Датум, 8. децембар 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 9. сједници одржаној дана 8. 
децембра 2021. године,  донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“  БИЈЕЉИНА

I

   У Комисију за избор чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина, именују се : 

 1. Зоран Радић, предсједник
 2. Самер Ел Цхекх, члан
 3. Јелена Шаренац Бурић, члан
 4. Светлана Ненић, 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 
листе са кандидатима као и приједлоге аката за именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
„Семберија“ Бијељина на разматрање и доношење аката за 
избор и именовање.

III

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

ДОСТАВЉЕНО: 
1. Именованим  
2.Архива

Број: 01-111-320/21
Бијељина,
Датум, 8. децембар 2021. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-16/21

I
 У поступку јавне набавке путем Oтвореног поступка  
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење Е-аукција, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.10.2021. године 
и у “Сл.гласнику БиХ” бр. 65/21 од 22.10.2021. године, а која се 
односи на набавку роба: НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА 
МОТОРНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
И ЈАВНЕ КУХИЊЕ ТОКОМ 2022. И 2023. ГОДИНЕ, понуде су 
доставили следећи понуђачи:

  1. АД „NESTRO PETROL“ Бања Лука

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 2. ДОО „HIFA-OIL“ Тешањ 
 3. ДОО ’’MONACO“, Бијељина

II

 Након разматрања приспјелих понуда установљено је 
да понуда понуђача ДОО ’’MONACO“, Бијељина није достављена 
у складу са захтјевима из тендерске документације из следећег 
разлога: достављени документ „Промет нафтних деривата“ који 
представља Извјештај о цијенама за мјесец август 2021. годину 
није у складу са тачком 7.2.2. тендерске документације.

 Oстале понуде у потпуности испуњавају 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. АД „NESTRO PETROL“ Бања Лука......................................................
..............................................................................169.625,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „HIFA-OIL“ Тешањ..........................................................................
..............................................................................169.800,00 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
  

АД „NESTRO PETROL“ Бања Лука, 
са понуђеном цијеном у  износу од:

169.625,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-182/21 
од 01.12.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV

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

V

 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

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

Број: 02-404-182/21
Бијељина 
Датум: 07.12.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 и 36/19)  и члана 11. 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА 

јавне набавке под шифром: ОЗП-30/21

 Поништава се поступак јавне набавке услуга која се 
односи на: УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS 
STANDARD ЗА 2021. ГОДИНУ у складу са чланом 69. став (2) 
тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што ниједна од 
примљених понуда није прихватљива.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-90/2021 од 21.10.2021. 
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке услуга: УСЛУГЕ 
КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD ЗА 
2021. ГОДИНУ, Одлуком о избору најповољнијег понуђача 
број:02-404-90/21 од 21.10.2021. године изабран је понуђач  
ДОО „INFOCOMP“ Бијељина. Дописом од  24.11.2021. године 
изабрани понуђач ДОО „INFOCOMP“ Бијељина је одустао од 
потписивања Уговора.
 На основу свега горе наведеног одлучено је као у 
диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне набавке: 
УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS 
STANDARD ЗА 2021. ГОДИНУ се поништава, у складу са чланом 
69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 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, а у складу са чланом 99. ЗЈН.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-90/21
Бијељина 
Датум: 08.12.2021. год.

 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ КОМАНДИРА ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА 

ВОДИ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

I
 За командирe јединица цивилне заштите за заштиту од 
поплава и несрећа на води у мјесним заједницама, именују се
 1. Рачановић Вајо, мјесна заједница Остојићево;
 2. Продановић Ненад, мјесна заједница Бродац;
 3. Крстић Миленко, мјесна заједница Велино Село;
 4. Шојић Горан, мјесна заједница Балатун;
 5. Тимић Милорад, мјесна заједница Међаши;
 6. Галовић Ацо, мјесна заједница Попови;
 7. Јевтић Ђорђе, мјесна заједница, Амајлије и
 8. Кахримановић Мирсад, мјесна заједница Јања.

II
 У случају неиспуњавања обавеза по основу става I овог 
Рјешења, именовани подлијежу 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: 02-014-1-3890//21
Бијељина 
Датум: 9.12.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина 
донио је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

РАДОВА 

I
 У  Комисију за примопредају радова “Реконструкција 
канцеларије мјесног уреда у Доњој Буковици” (у даљем тексту: 
Комисија) по Уговору број: 02-404-131/2021 од 8.10.2020. године, 
шифра јавне набавке ОЗП-31/21  именују се: 

 1. Драган Јовановић, дипл.инж. грађевине, 
 2. Драгана Љубојевић, дипл.правник, 
 3. Ивица Стојић, елетротехничар.

II
 Задатак Комисије је да утврди чињенично стање у 
погледу квалитета и обима изведених радова на реконструкцији 
канцеларије мјесног уреда у Доњој Буковици, да о томе сачини 
Извјештај и исти достави Градоначелнику.

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

Број: 02-014-1-3893/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 9. децембар 2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКA О КОНАЧНОМ ОТПИСУ 
НЕНАПЛАТИВИХ ПОТРАЖИВАЊА

ОДЛУКA О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 
1019/6 К.О. БИЈЕЉИНА 1

ОДЛУКA О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ 
СУБВЕНЦИОНИСАЊА ЗАКУПНИНЕ

ОДЛУКA О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2021. 
ГОДИНИ

ИЗМЈЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНУ 
ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ ПРИХОДА 
ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНOВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ 
СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРПСКОГ КУЛТУРНОГ УМЈЕТНИЧКОГ 
ДРУШТВА „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „СЕМБЕРИЈА“ 
БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНOВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 
ЗА КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

ЈАВНI КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
РАДНОГ МЈЕСТА ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-16/21

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПОД ШИФРОМ: ОЗП-30/21

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМАНДИРА 
ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗАШТИТУ 
ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ У 
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА „РЕКОНСТРУКЦИЈА 

САДРЖАЈ
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