Службени гласник
Града Бијељина

Година LIII

07. децембар 2016. године

На основу члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата (“Службени гласник Републике Српске”, број: 39/14) и
члана 10. Пословника Скупштине Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 13/13, 2/14 и 5/14), а на приједлог
Верификационе комисије Скупштина Града Бијељина на својој
1. сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године, усвојила је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Верификују се мандати одборника у Скупштини Града
Бијељина:
1. ОГЊЕН ЂУКА са Листе политичког субјекта ДНС –
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ.
- Мандат одборника почиње тећи дан након
потписивања Изјаве о прихватању мандата, односно 29.
новембра 2016. године
2. МИРОСЛАВ ЂУКИЋ са Листе политичког субјекта
ПДП – ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА.
- Мандат одборника почиње тећи дан након
потписивања Изјаве о прихватању мандата, односно 01.
децембра 2016. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-65/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,			
Славиша Марковић, с.р.
Датум, 02. децембар 2016. године
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гласник Града Бијељина”, бр. 8/13 и 27/13), послије ријечи
“предсједника” и запете додаје се ријеч “два”.
Члан 2.
У члану 44. Статута ријеч “потпредсједник”
замјењује се ријечју “потпредсједници”.
Члан 3.
Члан 46. Статута мијења се и гласи:
“Члан 46.
Потпредсједници Скупштине Града обављају
послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине
Града и замјењују предсједника Скупштине Града у случају
његове спријечености.”
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-66/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 39. став 2. тачка 26.) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16) и чланова 4. и 9. Закона о Граду
Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, број:
70/12), Скупштина Града Бијељина на 1.сједници одржаној
дана 02. децембра 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16) и чланова 4. и 9. Закона о Граду Бијељина (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 70/12), Скупштина Града
Бијељина на 1. сједници одржаној дана 02. децембра 2016.
године, донијела је

Члан 1.
У називу тачке 1. Одјељка 4. Пословника Скупштине
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр.
13/13, 2/14 и 5/14), ријеч ‘’потпредсједник’’, замјењује се
ријечју ‘’потпредсједници’’.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 2.
У члану 21. став 1. Пословника послије ријечи
“предсједника” и запете додаје се ријеч “два”.

Члан 1.
У члану 43. Статута Града Бијељина (“Службени

Члан 3.
У члану 21. став 2. Пословника Скупштине Града
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Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 13/13,
2/14 и 5/14), послије ријечи “предсједник” и запете додају се
ријечи “два потпредсједника”.
Члан 4.
Члан 24. Пословника мијења се и гласи:
“Члан 24.
Потпредсједници Скупштине имају право и
дужност да:
а) помажу у раду предсједнику Скупштине,
б) обављају одређене послове из надлежности
предсједника Скупштине по његовом овлашћењу,
в) замјењују предсједника Скупштине у случају
његове одсутности или спријечености у обављању дужности
предсједника,
г) врше друге послове утврђене законом, Статутом
и овим Пословником.’’
Члан 5.
У члану 26. став 1. Пословника, послије ријечи
“предсједник и” додаје се ријеч “потпредсједници”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-67/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 02. децембар 2016.године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’,број:97/16), члана 2.и7.Закона о комуналним
таксама (‘’Службени гласник Републике Српске’’,број:4/12)
и члана 38. став(2), тачка з) Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на 1.сједници одржаној дана 02.
децембра 2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (Пречишћен текст)
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:8/15,7/16,12/16), у
Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју Града
Бијељина, у Тарифном броју 1.у тачки з) послије става 2,
додаје се нови став 3. који гласи:
‘’За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра
I Карађорђевића за постављања кућица и дјечијих забавних
радњи ради одржавање манифестације ‘’БИЈЕЉИНСКЕ
ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ’’ за вријеме новогодишњих и
божићних празника, плаћа се мјесечно:
- до 1000м2 -------------------------------- 2.500,00 КМ
- преко 1000м2 -------------------------- 5.000,00 КМ ‘’
						

07. децембар 2016.

Члан 2.
У Тарифи комуналних такси које се плаћају на
подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 1. у тачки к) став
2, брише се.
					
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-68/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина ,
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 39.став 2. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” број 97/16), члана 40. став (1.) Закона о буџетском
систему (“Службени гласник Републике Српске “број
121/12; 52/14;103/15 и 15/16), члана 11.Закона о социјалној
заштити (“Службени гласник Републике Српске” број
37/12) и члана 38.став 2.тачка ж) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина “, број 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 1.сједници одржаној
дана 02. децембра 2016. године , донијела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ
ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И УСЛОВИМА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I
Ставља се ван снаге Одлука Скупштине Града
о измјени Одлуке о проширеним правима и условима у
области социјалне заштите , број 01-022-58/16 од 2.јуна 2016.
године (“Службени Гласник Града број 15/16)
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-022-69/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 59. став 1. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске “, број: 71/12 и 52/14), члана 39. став
2. тачке 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. Уредбе о
јединственом регистру штета (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 59/14), Одлуке о алокацији кредитних
средстава Свјетске банке -Међународне асоцијације за
развој по хитном пројекту опоравка од поплава (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 13/15 )и члана 38. став 2.
тачка ћ) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
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на 1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Град Бијељина задужиће се у износу од 1.000.000,00
КМ код Свјетске банке, посредством Републике Српске, у
складу са Одлуком Владе Републике Српске о алокацији
кредитних средстава Свјетске банке - Међународне
асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка од
поплава, број: 04/1-012-2-295/15 (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 13/15).
II
Средства прибављена на овај начин у износу од
1.000.000,00 КМ, употријебиће се за реализацију сљедећег
пројекта:
- Санација штете на објектима јавних институција
у износу од 1.000.000,00 КМ у складу са Информацијом
број: 01/3-533.7-1-306/14 од 4.11.2014. године, која се
односи на санацију и изградњу објекта Центар за социјални
рад и дневни центар за дјецу са посебним потребама у
Бијељини.
III
Услови за кредитно задужење:
- висина кредитних средстава - главница
1.000.000,00 КМ;
- рок отплате - 25 година;
- период одгоде плаћања до 5 година урачунат у
рок отплате;
- каматна стопа 1,25% годишње;
- сервисни трошак - 0,75% годишње на повучени
износ кредита;
- комисиона провизија - до 0,50% годишње на
одобрена а неповучена средства;
- обезбјеђење кредита од стране Града - бјанко
потписани и овјерени налози за плаћање са овјереном и
потписаном изјавом и бјанко потписане и овјерене мјенице
са мјеничном изјавом.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина.“
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-70/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана Закона о експропријацији
(“Службени гласник РС” бр. 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) и члана 38. став 2. тачка ћ) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина “, бр. 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на 1.сједници одржаној дана
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02. децембра 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
Град Бијељина обезбиједиће гаранцију од Павловић
Банке у износу од 400.000,00 КМ, у сврху провођења
поступка експропријације ради изградње енергетског и
инфраструктурног објекта, гасовода Шепак-Бијељина у
складу са Одлуком о додатном улагању ради повећања
улога Града Бијељина у основном капиталу “Бијељина -гас”
доо Бијељина, број 01-022-76/13 (“Службени гласник Града
Бијељина”, бр. 15/13) и процјеном Дирекције за развој и
изградњу града.
Изградња планираног објекта проводиће се у
складу са Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-0122-1499/16 од 7. 7. 2016. године према којој је утврђено да је
изградња овог објекта од општег интереса.
II
Павловић Банка ће издати гаранцију без накнаде,
у складу са Уговором о пружању услуга склопљеним између
Града Бијељина и Павловић интернационал банке А.Д.
Слобомор, број 02-404-23/15-1-1 од 21. 08. 2015. године.
Корисник Гаранције: Републичка управа за
геодетске и имовинско-правне послове
Рок важења Гаранције: 1 година
III
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке .
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-022-71/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум , 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 7. став 4.Закона о комуналним дјелатностима
(’’Службени гласник Републике Српске’’, број:124/11) и
члана 38. став 2. тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”,број:8/13и27/13), Скупштина Града
Бијељина на 1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА
НАД ИЗГРАЂЕНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ
ОБЈЕКТОМ-УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
У МЈЕСТУ ВЕЛИКА ОБАРСКА
Члан 1.
Преноси се право коришћења, управљања,
остваривања прихода и одржавања над изграђеним
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инфрастуктурним објектом-уређај за пречишћавање
отпадних вода града Бијељина, изграђеном на парцели
означеној као к.п.број:4522/2,уписан у зк уложак број: 3485,
к.о. Обарска Велика, у складу са рјешењем о употребној
дозволи Одјељења за просторно уређење Градске управе
Града Бијељина, број:02/2-361-85/15 од 16.септембра 2016.
године, на АД ’’Водовод и канализација’’Бијељина, без
накнаде.

кч.бр. 721/81
звн.“Ковиљуше“
површине
1.805м2

Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града да у име Града
Бијељина закључи Уговор о преносу права из члана 1.ове
Одлуке.
						
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина ‘’.
				
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

подзона 3
кч.бр. 721/72
звн.“Ковиљуше“
њива 2/3/4.
класе површине 29.059м2,
кч.бр. 721/73
звн.“Ковиљуше“
њива 2/3.
класе
површине 24.049м2,
кч.бр. 721/119 звн.“Ковиљуше“
њива 2.класе
површине
3.674м2,
кч.бр. 721/116 звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
3.248м2,
кч.бр. 721/117 звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
3.200м2,
кч.бр. 721/71
звн.“Ковиљуше“
њива 2/3.
класе
површине
6.569м2,
кч.бр. 721/70
звн.“Ковиљуше“
њива 2/3.
класе
површине
7.192м2,
кч.бр. 721/69
звн.“Ковиљуше“
њива 2/3.
класе
површине
6.590м2,
кч.бр. 721/60
звн.“Ковиљуше“
њива 3./4.
класе
површине 79.023м2
кч.бр. 721/68
звн.“Ковиљуше“
њива 2/3.
класе
површине
3.194м2,
кч.бр. 721/91
звн.“Ковиљуше“
њива 2.класе
површине
1.161м2, као јединствена грађевинска парцела
укупне
површине:
4.355м2
кч.бр. 721/61
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине 5.506м2,
кч.бр. 721/64
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине 6.704м2,
кч.бр. 721/84
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
963м2,
кч.бр. 721/86
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
963м2, као јединствена грађевинска парцела
укупне
површине: 14.136м2
кч.бр. 721/47
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
7.326м2,
кч.бр. 721/48
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
1.419м2,
кч.бр. 721/49
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
1.280м2,
кч.бр. 721/50
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине
1.275м2, као јединствена грађевинска парцела
укупне
површине: 11.300м2
кч.бр. 721/46
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 5.400м2
кч.бр. 721/52
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 5.368м2,
кч.бр. 721/51
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 1.270м2,
кч.бр. 721/53
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 4.615м2,
кч.бр. 721/54
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 1.265м2, као јединствена грађевинска
парцела укупне површине: 12.518м2

Број: 01-022-72/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,			
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр.
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. став 1. тачка б)
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, бр.20/12), члана 12. став (2). Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
Града Бијељина“, бр.11/14,19/14,21/14 и 2/16), а у вези са
чланом 4. и 10. Одлуке о начину и условима јавне продаје
градског грађевинског земљишта у својини Града Бијељина
у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 2“
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр.7/16) и члана 38.
став (2). тачка ј). Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, бр.8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на 1.сједници одржаној дана02. децембра 2016.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у својини Града Бијељина у обухвату
регулационог плана „Индустријска зона 2“
члан 1.
На начин и под условима регулисаним овом Одлуком
спровешће се јавна продаја-лицитација грађевинског
земљишта у својини Града Бијељина, означеног као:
подзона 1
кч.бр. 721/82
звн.“Ковиљуше“
2.класе површине 3.786м2,
кч.бр. 721/80
звн.“Ковиљуше“
класе површине 5.454м2,
кч.бр. 721/120
звн.“Ковиљуше“
класе површине
1.744м2,

њива
њива 3/2.
њива 2/3.

подзона 2
кч.бр. 721/57
звн.“Ковиљуше“
3.класе површине 3.930м2,
кч.бр. 721/90
звн.“Ковиљуше“
3.класе
површине
3.749м2

њива 2.класе

њива
њива

07. децембар 2016.
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кч.бр. 721/56
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 5.384м2,
кч.бр. 721/55
звн.“Ковиљуше“
њива
3.класе површине 4.963м2,
као јединствена грађевинска парцела укупне
површине: 10.347м2
све уписаног у Лист непокретности број: 2803/5
и 2805/15 к.о. Бијељина Село и у зк.ул.бр. 2507 и 2923 к.о.
Бијељина Село као посјед и својина Града Бијељина у дијелу
1/1,
кч.бр. 721/1
звн.“Ковиљуше“
њива 3.класе
површине 19.463м2,
уписаног у Лист непокретности број: 2803/5 к.о.
Бијељина Село и у зк.ул.бр. 2507 к.о. Бијељина Село као
посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1, и
кч.бр. 720/1
звн.“Ковиљуше“
њива 4.класе
површине
4.993м2,
уписаног у Лист непокретности број: 2805/14 к.о.
Бијељина Село и у зк.ул.бр. 2982 к.о. Бијељина Село као
посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1,
које заједно са кч.бр. 1373/2 к.о. Бијељина Село чине
јединствену грађевинску парцелу
У складу са регулационим планом „Индустријска
зона 2“ („Службени гласник општине Бијељина“, број:
23/07), земљиште је намјењено за изградњу објеката
пословно-производне зоне са акцентом на индустрију
и малу привреду (мањи и средњи производни погони и
индустријски погони).
Земљиште је комунално неопремљено, а опремање
земљишта јавном комуналном инфраструктуром пратиће
изградњу објеката на продатим грађевинским парцелама.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинских парцела
одређена је према подзонама Плана и то:
- подзона 1 грађевинске парцеле које се наслањају
на улицу Стефана Дечанског и излазе на прву паралелну
саобраћајницу по регулационом плану .............. 30,00КМ/м2
- подзона 2 грађевинске парцеле које излазе на
саобраћајницу од ул. С.Дечанског до излаза на Обилазницу
................................................... 15,00КМ/м2
- подзона 3 остало грађевинске парцеле .. 10,00КМ/м2
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници
су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене
грађевинских парцела и то за:
кч.бр. 721/82 ............................................ 11.358,00 КМ
кч.бр. 721/80 .............................................. 16.362,00 КМ
кч.бр. 721/120 ............................................. 5.232,00 КМ
кч.бр. 721/81 ................................................ 5.415,00 КМ
кч.бр. 721/57................................................. 5.895,00 КМ
кч.бр. 721/46 ................................................ 5.400,00 КМ
кч.бр. 721/52, 721/51, 721/53 и 721/54 .. 12,518,00 КМ
кч.бр. 721/56 и 721/55 ............................. 10.347,50 КМ
кч.бр. 721/90 ................................................ 5.623,50 КМ
кч.бр. 720/1 и 721/1 ................................. 24.456,00 КМ
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кч.бр. 721/72 .............................................. 29.059,00 КМ
кч.бр. 721/73 .............................................. 24.049,00 КМ
кч.бр. 721/119 ............................................. 3.674,00 КМ
кч.бр. 721/116 .............................................. 3.248,00 КМ
кч.бр. 721/117 ............................................. 3.200,00 КМ
кч.бр. 721/71 ................................................ 6.569,00 КМ
кч.бр. 721/70 ................................................ 7.192,00 КМ
кч.бр. 721/69 ................................................ 6.590,00 КМ
кч.бр. 721/60 .............................................. 79.023,00 КМ
кч.бр. 721/68 и 721/91 ................................ 4.355,00 КМ
кч.бр. 721/61, 721/64, 721/84 и 721/86 ... 14.136,00 КМ
кч.бр. 721/47, 721/48, 721/49 и 721/50 ... 11.300,00 КМ
Члан 4.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити
једнократно, с тим да се купопродана цијена умањује за
10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити
записник о примопредаји земљишта у посјед.
Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у
мјесецу, за текући мјесец.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац до
15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до
исплате рате.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде
каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене
из Уговора.
Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси
и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче
услове за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.
Члан 5.
Поступак Лицитације градског грађевинског
земљишта спровешће градска Комисија за спровођење
јавног конкурса за продају непокретности у својини
Града Бијељина, у складу са законском и подзаконском
регулативом из ове области, а Оглас за продају земљишта
објавиће се у „Семберским новинама“, дневним новинама
„БЛИЦ“, на Огласној плочи Градске управе Града Бијељина
и веб страници Града Бијељина.
Члан 6.
Купац је у обавези да у року од једне године
од дана закључења купопродајног уговора, односно
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу
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градње планираног објекта, а у року од двије године од
дана закључења купопродајног уговора започне градњу
предвиђеног објекта.
Уколико купац у крајњем року од двије године не
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је
започета градња објекта.
У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60%
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана
од дана раскида Уговора.
У случају да продавац у наведеном року не врати
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а
ради непосредног принудног извршења без одлагања на
цјелокупној имовини продавца.
Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град
враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске
парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу
нотарске исправе и већ уписаног терета
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине
у јавним евиденцијама непокретности сносиће купац.
Члан 8.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-73/16
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум: 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 23. став 2 и члана 53. став 1 и 2
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”,број 124/08,3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39.
став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РепубликеСрпске”,број 97/16) и члана 38.став 2.
тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина “,број 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на 1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године,
донијела је
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
–K.П. БРОЈ 3584 К.О.БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности

07. децембар 2016.

означеној као:
- к.п. број 3584 /2 у нарави ОКУЋНИЦА стамбена
зграда површине 36 м2 , помоћна зграда broj 3 повшине 17
м2 и двориште површине 34 м2 што укупно износи 87 м2,
уписана у посједовни лист број 2661/3 к.о. Бијељина 1 у
коме је Љубинковић (Милорада) Јоцо уписан као посједник
са дијелом 1/1. Катастарска парцела одговара грунтовној
парцели означеној као к.п. број 2278/8 уписаној у зк.
уложак број 8853, к.о. Бијељина 1 у коме је са правом својине
уписана Госпава Зорић удато Љубинковић са дијелом 1/1.
Непокретност се налази у Бијељини у четвртој
стамбено-пословној зони Града Бијељина.
Према
важећем
Регулацином
плану
„Калтиновача“ („Службени гласник Града Бијељина“, број
6/12) на предметној парцели је предвиђена изградња дијела
саобраћајнице која спаја улицу-крак улице Лазе Костића и
слијепу улицу други крак улице Лазе Костића.
Непокретност из става 1. ове Одлуке прибавља се у сврху
изградње дијела саобраћајнице у улици Лазе Костића у
Бијељњини.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1.ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји за укупну
купопродајну цијену од 12.454,00 КМ ( земљиште 87 м2х
32 КМ/м2 = 2.784,00; стамбена зграда 36 м2 = 9,020,00 КМ и
помоћна зграда 17 м2 х 50,00 КМ/м20 650,00 КМ) утврђену
према налазу ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
д.о.о. Бијељина број И-118/16 од 31.03.2016.години и допуни
Налаза број И-358/16 од 28.07.2016.године.
Члан 3.
На непоретности из члана 1. ове Одлуке , у јавним
евиденцијама непокретности извршиће се упис права
коришћења и својине у корист Града Бијељина са дијелом
1/1.
Члан 4.
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.
Трошкови нотарске обраде уговора
терет Града Бијељина.

падају на

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-74/2016
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 23 став 2 и члана 53 став 1 и 2
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”,број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39.
став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РепубликеСрпске”, број: 97/16) и члана 38. став 2.
тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина “,број 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на
1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године, доноси

07. децембар 2016.
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О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
–K.П БРОЈ 954/3, К.О. БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 954/3 зв. „Влашко поље“ у нарави
њива 3 класе површине 58 м2, уписана у зк. уложак број
19561, к.о. Бијељина 1 на којој је Хамидовић ( Хасана)
Бећир уписан са својином са дијелом 1/1 а што одговара
к.п. број 954/3 зв. „Влашко поље“ у нарави њива 3 класе
површине 58 м2, уписана у Лист непокретности број
5616, к.о. Бијељина 1 на којој је као корисник уписан
Хамидовић ( Хасана) Бећир са дијелом 1/1.
Непокретност из става 1. овог члана купује се
ради обезбјеђења приступног пута парцели на којој је
изграђен индивидуални стамбени објект са одобрењем
за грађење означен као к.п. бр.954/4, k.о Бијељина 1.
Члан 2.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» д.о.о.Бијељина број И-168/2016 од 28.04.2016
године предметна парцела је у обухвату спроведбеног
документа просторног уређења РП „Крушик-Интергај“
(„Службени гласник општине Бијељина“, бр. 15/12) и
иста се налази у трећој стамбено- пословној зони Града
Бијељина, а представља дио пројектоване саобраћајницеулице. Тржишна вриједност к.п. 954/3 износи 20,0 КМ/м2,
што за површину од 58 м2 укупно износи 1.160,0 КМ
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке , у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Града
Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-75/2016
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

Број 30 - Страна 7

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 124/08, 3/09,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број 97/16), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 20/12) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута града Бијељина (‘’Службени
гласник града Бијељина’’, број 8/13 и 27/13), Скупштина
града Бијељина на 1.сједници одржаној дана 02. децембра
2016. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
означене као к.п. број 1749/1, к.о. Црњелово Горње
Члан 1.
Под условима и на начин утврђен овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини
града Бијељина, означене као:
- к.п. број 1749/1 у нарави школа број 1 површине
250 м2, пословна зграда у привреди број 2 површине 44
м2, двориште површине 500 м2 и њива 6 класе површине
2756 м2, што укипно износи 3550 м2, уписана у посједовни
лист број 1741 к.о. Црњелово Горње , у којем је као корисник
уписана општина Бијељина са дијелом 1/1, a што одговара
грунтовној парцели означеној као к.п. број 1749/1 у нарави
школа број 1 површине 250 м2, пословна зграда у привреди
број 2 површине 44 м2, двориште површине 500 м2 и њива
6 класе површине 2756 м2, што укипно износи 3550 м2
уписаној у з.к. уложак број 1946 к.о. Црњелово Горње , у
којем је уписана општина Бијељина са правом својине са
дијелом 1/1
Члан 2.
Налазом ЈП „ Дирекција за изградњу и развој
града“д.о.о. Бијељина број И-149/16 од 18.04.2016. године
утврђено је следеће :
к.п. 1749/1 на којој се налази изграђен приземни
објекат величине 8х15 м који није евидентиран у катастру
и земљишној књизи, а објекти који се евидентирани као
школа површине 250 м2 и пословна зграда у привреди
површине 44 м2 не постоје на лицу мјеста. На основу
члана 12. Одлуке СГ Бијељина о висини вриједности
непокретности по зонама на територији Града Бијељина
на дан 31.12.2015. године вриједност грађевинског
земљишта износи 10,15 КМ/м2, осталог земљишта износи
2,55 КМ/м2, а вриједност грађевинског објекта износи
559,40 КМ/м2.На основу прегледа тржишне вриједности
непокретности по зонама за градове и општине у РС,
издатог од стране Пореске управе РС за Горње Црњелово,
просјечна вриједност грађ. земљишта износи 9,00 КМ/м2,
осталог земљишта 2,25 КМ/м2 , а цијена куће износи
468,00 КМ/м2.На основу наведеног одређује се почетна
лицитациона цијена к.п. 1749/1 у износу од 28.650,00 КМ (
која се састоји од вриједности земљишта у површини од
3550 м2 х 3,00 КМ /м2=10.650,00 Км и вриједности објекта
у износу од 18.000,00 КМ)

Број 30 - Страна 8

Службени гласник Града Бијељина

Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне
продајне цијене непокретности,, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000,00 КМ и за :
- к.п. 1749/1 кауција износи 2.865,00 КМ
Уплата се врши на јединствен рачун трезора
Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка
лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати
доставља се Комисији.
Члан 4.
Средства добијена продајом непокретности
из члана 1. Одлуке усмјериће се за изградњу објеката
инфраструктуре на подручју мјесне заједнице Горње
Црњелово.
Члан 5.
Продајну цијену наведених непокретности учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед
купцу извршиће се у року од 8(осам) дана по уплати
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 6.
Поступак лицитације непокретности у својини
града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају , односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина.
Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке
објавиће се у локалном листу ‘’Семберске новине’’, на огласној
табли Градске управе града Бијељина и на страницама
званичне интернет презентације Града Бијељина .
Члан 7.
Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да
по завршетку лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 8.
Трошкове израде Уговора о купопродаји у форми
нотарске исправе као и трошкове провођења истог сноси
купац.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-76/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум: 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 124/08,

07. децембар 2016.

3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број 97/16), члана 5. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 20/12) и члана
38. став 2. тачка ј) Статута града Бијељина (‘’Службени
гласник града Бијељина’’, број 8/13 и 27/13), Скупштина града
Бијељина на 1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
означене као к.п. број 422 и 423, к.о. Даздарево
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини
града Бијељина, означене као:
- к.п. број 422 зв. Камењаци-Гувништа у нарави
пашњак 1 класе површине 3815 м2 и шума 4 класе површине
672 м2, што укупно износи 4487 м2 и
- к.п. број 423 зв. Камењаци у нарави шума 4 класе
површине 1870 м2,
Обје уписане у Лист непокретности број 130 к.о.
Даздарево , у којем је као корисник уписана општина Бијељина
са дијелом 1/1, a што одговара грунтовним парцелама
означеним
као к.п.број 422 зв. Камењаци-Гувништа у
нарави пашњак 1 класе површине 3815 м2 и шума 4 класе
површине 672 м2, што укупно износи 4487 м2 и к.п. број
423 зв. Камењаци у нарави шума 4 класе површине 1870
м2,уписане у зк. уложак број 114, к.о. Даздарево у ком је
општина Бијељина уписана са својином са дијелом 1/1.
Члан 2.
Налазом ЈП „ Дирекција за изградњу и развој
града“д.о.о. Бијељина број И-386/16 од 17.08.2016. године
утврђено је
Да на к.п. 422 и 423 постоји материјални ров
(напуштена локација која је служила за експлоатацију
шљунка) површине око 3.500 м2, док се остали дио не
онрађује и зараста у шикару.Предметне парцеле су изван
обухвата докумената просторног плана општине Бијељина
у к.о. Даздарево.Почетна лицитациона цијена за 422 и 423
износи 0,66 КМ/м2 тако да :
- почетна вриједност земљишта за к.п. 422 чија је
површина 4487 м2 износи 2.960,40 КМ, а
- почетна вриједност земљишта за к.п. 423 чија је
површина 1870 м2 износи 1.234,20 КМ
Укупна почетна лицитациона цијена обје парцеле износи
4.196,00 КМ
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне
цијене непокретности,, с тим што тај износ не може бити
нижи од 1.000,00 КМ и за :
- к.п. 422 кауција износи 1.000,00 КМ
- к.п. 423 кауција износи 1.000,00 КМ
Уплата се врши на јединствен рачун трезора Града Бијељина
број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог
поступка, а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.
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Члан 4.
Средства добијена продајом непокретности
из члана 1. Одлуке усмјериће се за изградњу објеката
инфраструктуре на подручју мјесне заједнице Даздарево.
Члан 5.
Продајну цијену наведених непокретности учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора на
жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од 8(осам) дана по уплати купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 6.
Поступак лицитације непокретности у својини
града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају , односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина .
Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке објавиће
се у локалном листу ‘’Семберске новине’’, на огласној табли
Градске управе града Бијељина и на страницама званичне
интернет презентације Града Бијељина .
Члан 7.
Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да
по завршетку лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 8.
Трошкове израде Уговора о купопродаји у форми
нотарске исправе као и трошкове провођења истог сноси
купац.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-77/16
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Славиша Марковић, с.р.
Датум: 02. децембар 2016. године

		

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07 и
66/08 и 75/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута града Бијељина
(“Службени гласник града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина града Бијељина на 1.сједници одржаној дана 02.
децембра 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ГРАЂЕЊА ПРИСТУПНЕ
САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРЕМА ПИЛАНИ „РАШЕВИЋ“ У
БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса

изградња
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приступне саобраћајнице према пилани „Рашевић“ у
Бијељини преко парцела означених као дио к.п. број 946/2,
1387/1,947/1,948/1,949,1388/1,950,1386/1,912,913 и 1385/2, све
к.о. Бијељина Село
Корисник експропријације је Град Бијељина.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Градоначелник
Града Бијељина и Правобранилаштво Републике српске
–Сједиште замјеника у Бијељини , које ће, у својству
законског заступника Града Бијељина, у складу са Законом
, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања одлуке
Владе Републике Српске о утврђивању општег интереса
и провођења поступка експропријације пред надлежном
Републичком Управом за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-78/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,		
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08,3/09 ,58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16) и члана 38. став 2.тачка ј)
Статута Града Бијељина (Службени гласник Града Бијељиа
број: 8/13 и 27/13) Скупштина Град Бијељина на 1.сједници
одржаној дана 02. децембра 2016. године донијела је
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРЕБИЋ
( РАДИВОЈА)МАРКУ и ГРЕБИЋ дјев. МИШИЋ
(МИЛЕНКА)ДРАГАНИ РАДИ ОБЛИКОВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ
Члан 1.
Oвом Одлуком Град Бијељина , ради обликовања
грађевинске честице у складу са важећим Измјенама и
допунама регулационог плана „Лединци 1“ («Службени
гласник Града Бијељина», број 2/14), непосредном погодбом
продаје :
Гребић (Радивоја)Марку и Гребић дјев. Мишић
(Миленка) Драгани из Бијељине неизграђено градско
грађевинско земљиште означено као к.п број 5175/4 у
нарави ул. Српске добровољачке гарде (Војвођанских
бригада-улица) површине 31 м2, уписана у Посједовни лист
број 5529, к.о. Бијељина 2 у ком је Град Бијељина уписан
као посједник са дијелом 1/1. Предметна парцела одговара
дијелу грунтовних парцела број 521,522 и 523, к.о. Бијељина
уписане у Исказ 1-јавно добро к.о. Бијељина.Предметна
катастарска парцела заједно са катастарском парцелом
означеном као к.п. број 1937 зв. Српске Д. Гарде у нарави
стамбена зграда број 1 површине 73 м2 , помоћна зграда
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број 2 површине 10 м2, помоћна зграда број 3 површине 16
м2 и двориште површине 184 м2, што укупно износи 283 м2,
к.о. Бијељина 2, уписана у лн број 6568, к.о. Бијељина 2 и зк.
ул. број 11344, к.о. Бијељина 2 као супосјед и сусвојина Гребић
(Радивоја)Марка и Мишић удато Гребић (Миленка) Драгане
са дијелом 1/2 , чини једну грађевинску парцелу.
Члан 2.
Према Налазу ЈП «Дирекција за развој и изградњу
града» д.о.о.Бијељина број И-162/16 од 25.04.2016 године
парцела која је предмет продаје је у обухвату спроведбеног
документа просторног уређења, рег. плана „Лединци 1“ на
којој је планирана изградња породичног објекта и иста се
налази у трећој стамбено-пословној зони града Бијељина.
У складу са Одлуком о висини вриједности непокретности
по зонама на територији Града Бијељина на дан 31.12.2015.
године („Службени гласник града Бијељина“, бр. 26/15)
вриједност предметне непокретности износи 45,55 КМ/м2.
Тржишна вриједност, према датом налазу, непокретностиземљишта к.п. 5175/4 , к.о. Бијељина 2 површине 31 м2 износи
45,55 КМ/м2, што за површину од 31 м2 износи 1.412,00 КМ
, који износ треба да плате Гребић (Радивоја)Марко и Гребић
дјев. Мишић (Миленка) Драгана .
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о купопродаји
непокретности, по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске- сједиште замјеника у
Бијељини.
Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
, књижење Уговора у јавној евиденцији непокретности као
и трошкове појединачног излагања непокретности које су
предмет ове одлуке сносе солидарно Гребић (Радивоја)Марко
и Гребић дјев. Мишић (Миленка) Драгана .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-79/16.
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Славиша Марковић, с.р.
Датум, 02. децембар 2016. године

		

На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. став 1. и 2.
и члана 348. став 6. Закона о стварним правима (“Службени
гласник Републике Српске”, број:124/08, 3/09, 58/09, 95/11
и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута града Бијељина
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број 8/13 и 27/13),
Скупштина града Бијељина на 1.сједници одржаној дана 02.
децембра 2016. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ПОСЈЕДА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. БИЈЕЉИНА 2 СА
ГРАДА БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
Преноси се без накнаде право посједа са Града

07. децембар 2016.

Бијељина на Републику Српску, на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 3248, зв. ‘’Ул. Омладинска’’, у нарави пословна
зграда у привреди површине 700 м2 и двориште површине 811
м2, уписана у посједовни лист број 830 к.о. Бијељина 2, у којем
је као посједник уписана Скупштина општине Бијељина са
дијелом 1/1.
Катастарска парцела по идентификацији на стари
грунтовни премјер одговара грунтовној парцели број 11/265
уписаној у з.к. уложак број 7910, к.о. Бијељина, у ком је
укњижена Друштвена својина са правом коришћења у корист
Среског суда и Среског јавног тужилаштва са дијелом 1/1, и
дијелу старе грунтовне к.п. број 11/11 уписане у з.к. уложак
број Исказ I као јавно добро путеви са дијелом 1/1.
Члан 2.
Право својине на непокретностима из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху рјешавања
имовинско-правних односа на изграђеном грађевинском
земљишту (зграда правосуђа у Бијељини).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-80/16.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Славиша Марковић, с.р.
Датум,02. децембар 2016. године

		

На основу члана 22. Породичног закона ( „ Службени
гласник Републике Српске “ број: 54/02, 41/08 и 63/14 ), члана
39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 38. став 2.
тачка аж) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина број: 8/13 и 27/13 ), Скупштина Града Бијељина на
1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године, донијела је
ОДЛУКА
О ОДРЕЂИВАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ ЗАКЉУЧЕЊУ
БРАКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Одборници Скупштине града Бијељина ће
присуствовати закључењу брака у Матичној служби у
Бијељини и у мјесним канцеларијама на подручју Града
Бијељина, а према распореду који ће утврдити Градоначелник
Града Бијељина.
II
Ово Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику Града Бијељина “.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-81/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,			
Славиша Марковић, с.р.
Датум, 02. децембар 2016. године

07. децембар 2016.
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. и 34. Закона
о локалној самоуправи (“Службени галасник Републике
Српске”, број: 97/16), члана 36. Закона о апотекарској
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” бр.
119/08 и 1/12) и члана 38. став 2. тачка ј) и џ) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” бр. 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на 1.сједници одржаној 02.
децембра 2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
ПРИХВАТА СЕ Извјештај о спроведеном поступку
за избор стратешког партнера за ЈЗУ Апотека “Семберија”
Бијељина који је у прилогу ове Одлуке.
II
Пословни простори власништво Града Бијељина
које користи ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина уступиће се
на коришћење изабраном стратешком партнеру без накнаде,
уз обавезу плаћања ПДВ на начин и под условима утврђеним
Уговором о пословно техничкој сарадњи.
III
ДАЈЕ СЕ сагласност на приједлог Уговора о пословно
техничкој сарадњи који ће се закључити између Града Бијељина,
ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина и ЗУ “Моја апотека” Бања
Лука и у прилогу је ове Одлуке.
IV
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник Града Бијељина
да може у име Града Бијељина потписати Уговор о пословно
техничкој сарадњи са ЈЗУ Апотека “Семберија” Бијељина и
ЗУ “Моја апотека” Бања Лука, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске, сједиште
Замјеника у Бијељини.
V
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-82/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,		
Славиша Марковић, с.р.
Датум, 02. децембар 2016. године

		

На основу члана 195. Закона о водама (“Службени
гласник Републике Српске”, број 50/06) и члана 38. став 2.
тачка г. Статута града Бијељина (“Службени гласник града
Бијељина” бр. 08/13, 27/13), Скупштина града Бијељина на
1.сједници одржаној дана 02. децембра 2016. године, доноси
ПРОГРАМ O ДОПУНИ ПРОГРАМА
о начину коришћења новчаних средстава
прикупљених на основу прихода од посебних
водних накнада за 2016. годину
У Програму о начину коришћења новчаних средстава
прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада
за 2016. годину, који је усвојен од стране Скупштине града на
40. сједници одржаној дана 17.02.2016. године, под бр. 01-02215/16, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и
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водопривреде Републике Српске дало сагласност број: 12.07337-147/16 од 22.03.2016. године, врши се допуна пројеката под
редним бројем II) Потребе Градске управе Града Бијељина и под
редним бројем III) Пројекти усвојени по ранијем Програму,
тако што се повећавају средства за реализацију пројекaта који
се односe на:
а) Проширење моста на локалном путу Л-17 Велика
Обарска– МЗ “Градац” за 17.000,00КМ,
б) Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања за
10.000,00КМ.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-64/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,			
Славиша Марковић, с.р.
Датум, 02. децембар 2016. године

		

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина града Бијељина на својој 1.сједници одржаној 02.
децембра 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ
I
У Рјешењу о именовању Савјета за израду
Регулационог плана „Центар Града“ у Бијељини („Службени
гласник града Бијељина“, број 26/15 и 21/16) члан I мијења се и
гласи:
„За чланове Савјета за израду регулационог плана
„Центар града“ у Бијељини именују се:
1. Мићо Мићић, Градоначелник;
2. Миладин Ракић, Стручни савјетник у Одјељењу за
просторно уређење;
3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Саво Бојановић, дипл. правник;
7. Драган Илић, дипл. инж. грађевине;
8. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
9. Проф. др Бранко Крсмановић;
10. Милена Марјановић, геметар, секретар Савјета“
II
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број :01-111-168/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Славиша Марковић, с.р.
Датум, 02. децембар 2016. године
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 348. став 1. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08 ,3/09,58/09,95/11 и 60/15), члана 11. став 1. и 2.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 20/12) и члана 38. став 2. тачка ј) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број
8/13 и 27/13) Скупштина Града Бијељина на 1.сједници
одржаној дана 02. децембра 2016. године, д о н и ј е л а ј е
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРОДАЈУ, ОДНОСНО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРАВОМ ГРАЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за спровођење јавног конкурса
за продају , односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина , именују се :
1) Оливија Јаковљевић - Текић -предсједник
2) Душан Савић – замјеник предсједника
3) Милена Марјановић - члан
4) Бојана Вујовић-замјеник члана
5) Хермина Шутало - члан
6) Боса Мијатовић - замјеник члана
II
Задаци Комисије утврђени су одредбама Закона о
стварним правима,Закона о просторном уређењу и грађењу,
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе .

године.

III
Комисија се именује на период од (4) четири

IV
Доношењем овог Рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина ( „Службени
гласник Града Бијељина“, број 18/16)
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-111-169/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум, 02. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
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Број: 01-111-170/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 55. став 1., став 3. тачка 1., и члана 56. став 1.
и 2., а у вези са чланом 49. став 2.Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ
УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Нада Стјепановић, дипломирани правник из
Бијељине,разрјешава се дужности начелника Одјељења за
општу управу Градске управе града Бијељина, због истека
времена на које је именована.
2. Именована се разрјешава дужности начелника
Одјељења за општу управу Градске управе града Бијељина
са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да мандат начелника одјељења или службе траје
до краја мандата скупштине који га је изабрао, док је чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на које је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
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разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је да
су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна мјеста
секретара скупштине и и начелника одјељења или службе
градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Нада Стјепановић
именована за начелника одјељења за општу управу рјешењем
Скупштине града Бијељина у претходном сазиву број 01111-44/13 од 01.03.2013. године, а чији сазив је истекао, то је
примјеном одредби члана 55. став 1., став 3. тачка 1., и члана
56. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Нада Стјепановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-171/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став
1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Васо Арсеновић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије Градске управе града
Бијељина, због истека периода од 90 дана од дана именовања
на дужност.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије Градске управе
града Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
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самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 3. тачка 1. закона Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) прописано је да скупштина разрјешава дужности
начелника одјељења или службе у случају истека времена на
које је именован. Чланом 56. став 1. истог закона прописано
је да се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег
радног мјеста и датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог
закона прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу
тог закона, радна мјеста секретара скупштине и и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на сједници одржаној дана 01.08. године донијела је Рјешење
о именовању Васе Арсеновића за вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије у Градској управи града
Бијељина број 01-111-115/06, у складу са одредбама члана
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 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 Васо Арсеновић именован дана 01.08.2016.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
избор начелника одјељења за финансије у Градској управи
града Бијељина, те да је истекао рок од 90 дана на који је Васо
Арсеновић именован (а који је био прописан одредбом члана
111б. став 4. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
који је био на снази у вријеме именовања Васе Арсеновића
за вршиоца дужности начелника одјељења за финансије у
Градској управи града Бијељина),то је примјеном одредби
члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Васо Арсеновић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-172/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 55. став 1., став 3. тачка 1., и члана 56. став 1.
и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Славко Башић, магистар економије из Бијељине,
разрјешава се дужности начелника Одјељења за друштвене
дјелатности Градске управе града Бијељина, због истека
времена на које је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе града
Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да мандат начелника одјељења или службе
траје до краја мандата скупштине који га је изабрао, док
је чланом 55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да
скупштина разрјешава дужности начелника одјељења или
службе у случају истека времена на које је именован. Чланом
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56. став 1. истог закона прописано је да се разрјешење
службеника са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем
које доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је да
су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна мјеста
секретара скупштине и и начелника одјељења или службе
градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Славко Башић
именован за начелника одјељења за друштвене дјелатности
рјешењем Скупштине града Бијељина у претходном сазиву
број 01-111-37/13 од 01.03.2013. године, а чији сазив је
истекао, то је примјеном одредби члана 55. став 1., став 3.
тачка 1., и члана 56. став 1. и 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16),
одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1. Славко Башић
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-173/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 55. став 1., став 3. тачка 1., и члана 56. став 1.
и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Миле Пејчић, из Бијељине, разрјешава се
дужности начелника Одјељења за привреду и пољопривреду
Градске управе града Бијељина, због истека времена на које
је именован.
2.Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду Градске управе града

07. децембар 2016.
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Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да мандат начелника одјељења или службе траје
до краја мандата скупштине који га је изабрао, док је чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на које је именован. Чланом 56. став
1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Миле Пејчић
именован за начелника одјељења за привреду и
пољопривреду рјешењем Скупштине града Бијељина у
претходном сазиву број 01-111-94/15 од 12.11.2015. године,
а чији сазив је истекао, то је примјеном одредби члана
55. став 1., став 3. тачка 1., и члана 56. став 1. и 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Миле Пејчић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-174/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16), члана 55. став 1., став 3. тачка 1., и члана 56. став 1.
и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Славиша Савић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе
града Бијељина, због истека времена на које је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Градске управе града Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да мандат начелника одјељења или службе траје
до краја мандата скупштине који га је изабрао, док је чланом
55. став 3. тачка 1. истог закона прописано да скупштина
разрјешава дужности начелника одјељења или службе у
случају истека времена на које је именован. Чланом 56. став
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1. истог закона прописано је да се разрјешење службеника
са руководећег радног мјеста утврђује рјешењем које
доноси скупштина у року од 15 дана од дана наступања
разлога за разрјешење са руководећег радног мјеста, док
је ставом 2. истог члана прописано да рјешење садржи
разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста и датум
разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона прописано је
да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Славиша Савић
именован за начелника одјељења за борачко-инвалидску и
ицивлну заштиту рјешењем Скупштине града Бијељина у
претходном сазиву број 01-111-102/14 од 03.12.2014. године,
а чији сазив је истекао, то је примјеном одредби члана
55. став 1., став 3. тачка 1., и члана 56. став 1. и 2. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Славиша Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-175/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став
1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Милорад Деспотовић, из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење Градске управе града Бијељина, због
истека периода од 90 дана од дана именовања на дужност.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење
Градске управе града Бијељина са даном 05.12.2016. године.

07. децембар 2016.

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 3. тачка 1.Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају истека времена на које је
именован. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је да
се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег
радног мјеста и датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог
закона прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу
тог закона, радна мјеста секретара скупштине и и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на 43. сједници одржаној дана 23.05.2016. године донијела
је Рјешење о именовању Милорада Деспотовића за вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење
у Градској управи града Бијељина број 01-111-66/16, у
складу са одредбама члана 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике српске’’, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 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 Милорад Деспотовић
именован дана 23.05.2016. године, да у међувремену није
објављен Јавни конкурс за избор начелника одјељења за
просторно уређење у Градској управи града Бијељина, те
да је истекао рок од 90 дана на који је Милорад Деспотовић
именован (а који је био прописан одредбом члана 111б.
став 4. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који
је био на снази у вријеме именовања Милорада Деспотовића
за вршиоца дужности начелника одјељења за просторно
уређење у Градској управи града Бијељина), то је примјеном
одредби члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став 1. и 2.
Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе (‘’Службени гласник

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

Републике Српске’’, број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Милорад Деспотовић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-176/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став
1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Огњен Ђука, из Бијељине, разрјешава се дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске
послове Градске управе града Бијељина, због истека периода
од 90 дана од дана именовања на дужност.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове
Градске управе града Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
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дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају истека времена на које је
именован. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је да
се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег
радног мјеста и датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог
закона прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу
тог закона, радна мјеста секретара скупштине и и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на сједници одржаној дана 23.05.2016. године донијела је
Рјешење о именовању Огњена Ђуке за вршиоца дужности
начелника Одјељења за инспекцијске послове у Градској
управи града Бијељина број 01-111-48/16, у складу са
одредбама члана 111б. став 4. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 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 Огњен Ђука именован дана
23.05.2016.2016. године, да у међувремену није објављен
Јавни конкурс за избор начелника одјељења за инспекцијске
послове у Градској управи града Бијељина, те да је истекао
рок од 90 дана на који је Огњен Ђука именован (а који је био
прописан одредбом члана 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике српске’’, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме
именовања Огњена Ђуке за вршиоца дужности начелника
одјељења за инспекцијске послове у Градској управи града
Бијељина), то је примјеном одредби члана 55. став 3.
тачка 1., и члана 56. став 1. и 2. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16),
одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Огњен Ђука
2.Архива

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
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Службени гласник Града Бијељина

07. децембар 2016.

Број: 01-111-177/16
Датум: 05.12.2016. године

закона, радна мјеста секретара скупштине и и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став
1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра
2016. године, д о н и ј е л а је

Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на 34. сједници одржаној дана 27.05.2015. године донијела је
Рјешење о именовању Дике Симића за вршиоца дужности
начелника Одјељења комуналне полиције у Градској управи
града Бијељина број 01-111-34/15, у складу са одредбама
члана 111б. став 4. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).
Имајући у виду чињеницу да је Дико Симић именован дана
27.05.2015. године, да у међувремену није објављен Јавни
конкурс за избор начелника одјељења комуналне полиције
у Градској управи града Бијељина, те да је истекао рок од 90
дана на који је Дико Симић именован (а који је био прописан
одредбом члана 111б. став 4. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме именовања
Дике Симића за вршиоца дужности начелника одјељења за
комуналне полиције у Градској управи града Бијељина),то је
примјеном одредби члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став
1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Дико Симић, из Бијељине, разрјешава се дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције
Градске управе града Бијељина, због истека периода од 90
дана од дана именовања на дужност.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења комуналне полиције Градске
управе града Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира
и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника, секретара
Скупштине Града, начелнике одјељења или служби и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају истека времена на које је
именован. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је да
се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног
мјеста и датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона
прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу тог

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Дико Симић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-178/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став
1. и 2., а у вези са чланом 49. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра
2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Мирко Николић, дипломирани правник из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе града Бијељина,
због истека периода од 90 дана од дана именовања на дужност.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине Градске управе града
Бијељина са даном 05.12.2016. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира
и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника, секретара
Скупштине Града, начелнике одјељења или служби и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 3. тачка 1. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина разрјешава дужности начелника
одјељења или службе у случају истека времена на које је
именован. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је да
се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног
мјеста и датум разрјешења. Чланом 49. став 2. истог закона
прописано је да су руководећа радна мјеста, у смислу тог
закона, радна мјеста секретара скупштине и и начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на сједници одржаној дана 04.08.2016. године донијела је
Рјешење о именовању Мирка Николића за вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине у Градској управи града Бијељина
број 01-111-127/16, у складу са одредбама члана 111б. став 4.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 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 Мирко Николић
именован дана 04.08.2016. године, да у међувремену није
објављен Јавни конкурс за избор начелника одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у
Градској управи града Бијељина, те да је истекао рок од 90 дана
на који је Мирко Николић именован (а који је био прописан
одредбом члана 111б. став 4. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике српске’’, број: 101/04, 42/05,
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118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме именовања
Мирка Николића за вршиоца дужности начелника одјељења
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
у Градској управи града Бијељина), то је примјеном одредби
члана 55. став 3. тачка 1., и члана 56. став 1. и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16), одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Достављено:
1.Мирко Николић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-198/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра
2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Јелена Савић, дипломирани правник из Бијељине
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу Градске управе града Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за општу управу.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
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Службени гласник Града Бијељина

док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16) прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања
поступка именовања начелника одјељења или службе,
у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90
дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и начелнику Одјељења за општу управу
Градске управе града Бијељина, због чега је Скупштина Града,
на приједлог градоначелника, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини
у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1. Јелена Савић
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-199/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра
2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Милорад Софренић, дипломирани економиста
из Бијељине именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења

07. децембар 2016.

обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за финансије.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и вршиоцу дужности начелника Одјељења
за финансије Градске управе града Бијељина, због чега је
Скупштина Града, на приједлог градоначелника, а у складу
са горе наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1. Милорад Софренић
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-200/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
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Службени гласник Града Бијељина

Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Самер ел Цкехк, из Бијељине именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене
дјелатности Градске управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог
рјешења обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за друштвене дјелатности.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и начелнику Одјељења за друштвене
дјелатности Градске управе града Бијељина, због чега је
Скупштина Града, на приједлог градоначелника, а у складу
са горе наведеним одредбама, одлучила 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.
Достављено:
1.Самер ел Цкехк
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-201/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Дејан Савић, из Бијељине именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе
града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за привреду.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
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Службени гласник Града Бијељина

локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и начелницима одјељења Градске управе
града Бијељина, због чега је Скупштина Града, на приједлог
градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама,
одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Дејан Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-202/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Милан Савић, из Бијељине именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за пољопривреду Градске
управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за пољопривреду.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној

07. децембар 2016.

самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира
и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника, секретара
Скупштине Града, начелнике одјељења или служби и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 97/16) прописано је да након
престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина
на приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења или
службе, у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90
дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и начелницима одјељења Градске управе
града Бијељина, због чега је Скупштина Града, на приједлог
градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама,
одлучила 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.Милан Савић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-203/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра
2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ
ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Славиша Савић, дипломирани економиста из

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

Бијељине именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Градске управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и начелнику Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту Градске управе града
Бијељина, због чега је Скупштина Града, на приједлог
градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама
одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1. Славиша Савић
2. Архива

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.
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СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-204/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Томица Стојановић, дипломирани инжењер
саобраћаја из Бијељине именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
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Истеком мандата Скупштине града Бијељина, истекао
је мандат и вршиоцу дужности начелника Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Градске управе града Бијељина, због чега је Скупштина
Града, на приједлог градоначелника, а у складу са горе
наведеним одредбама, одлучила као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Томица Стојановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-205/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Дико Симић,из Бијељине именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења комуналне полиције Градске
управе града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења комуналне полиције.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и

07. децембар 2016.

разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат вршиоцу дужности начелника Одјељења
комуналне полиције Градске управе града Бијељина, због
чега је Скупштина Града, на приједлог градоначелника,
а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила 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. Дико Симић
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-206/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Тривко Стевић, из Бијељине именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске

07. децембар 2016.
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послове Градске управе града Бијељина.

Датум: 05.12.2016. године

2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за инспекцијске послове.

На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, д о н и ј е л а је

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника, секретара Скупштине Града, начелнике
одјељења или служби и чланове сталних и повремених
радних тијела Скупштине Града. Чланом 55. став 4. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на
приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења
или службе, у складу са овим законом, именује вршиоца
дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за
период до 90 дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и вршиоцу дужности начелника Одјељења
за инспекцијске послове Градске управе града Бијељина,
због чега је Скупштина Града, на приједлог градоначелника,
а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила 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.Тривко Стевић
2.Архива

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-207/16

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Миладин Ракић, дипломирани инжењер
саобраћаја из Бијељине именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење Градске управе
града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за просторно уређење.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 38. став (2) тачка п) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира
и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника, секретара
Скупштине Града, начелнике одјељења или служби и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 97/16) прописано је да након
престанка мандата начелнику одјељења или службе, скупштина
на приједлог градоначелника, односно начелника општине
до окончања поступка именовања начелника одјељења или
службе, у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90
дана.
Истеком мандата Скупштине града Бијељина,
истекао је мандат и вршиоцу дужности начелника Одјељења
за просторно уређење Градске управе града Бијељина, због
чега је Скупштина Града, на приједлог градоначелника,
а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила 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.
Достављено:
1. Миладин Ракић
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА		
Број: 01-111-180/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 53. став 1.и 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединица
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), и члана 38. став 2. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор секретара Скупштине града
Бијељина, именују се :
1. ЈОВАН ГАЈИЋ
2. МИЛОРАД СТЈЕПАНОВИЋ
3. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
4. ДУШАН САВИЋ
5. ИВАНА СТАНИШИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о службеницима и намјештеницима у органима јединица
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) иЗаконом о министарским, владиним
и другим именовањима у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03 )размотри пријаве
приспјеле на конкурс, сачини ранг листу са ужим избором
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по
потреби припреми додатне информације о кандидатима,
обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са
кандидатима као и приједлог акта за именовање Секретара
Скупштине града на разматрање и доношење акта за избор
именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

07. децембар 2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-181/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07
,109/12 и44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13), Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈИП
‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Оливера Стјепановић, из Бијељине, разрјешава се
дужности директора ЈИП ‘’Семберија и Мајевица’’, на лични
захтјев.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12
и 44/16) прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док
је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13 и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга,именује и разрјешава органе управљања
ируковођења у привредним друштвима, организацијама
ијавним установама чији је оснивач Град, у складу са
законом.
Оливера Стјепановић обратила се Скупштини
града Бијељина писменим захтјевом којим је тражила да
је овај орган разрјеши дужности директора. Сходно томе,
а имајући у виду горе наведене одредбе, одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Оливера Стјепановић
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

07. децембар 2016.
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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: 01-111-185/16
Датум: 05.12.2016. године

Достављено:
1. Оливера Стјепановић
2. Архива

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16),а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈИП ‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’
БИЈЕЉИНА
1. Оливера Стјепановић,из Бијељине именује се за
вршиоца дужности директора ЈИП ‘’Семберија и Мајевица’’
Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора ЈИП ‘’Семберија и Мајевица’’
Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа у
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
		
Број: 01-111-187/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра 2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора ЈИП „Семберија и
Мајевица“ Бијељина, именују се :
1. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
2. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
3. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
4. ТАМАРА БЕШЛИЋ
5. ЦВИЈЕТИН ВИЛОТИЋ
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 Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12
и 44/16) Скупштини града упућује приједлог кандидата
за директора на разматрање и доношење акта за коначно
именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1.Именованим
2. Архива

		

ПРЕДСЈЕДНИК
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-188/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 1. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12и 44/16), члана 40. став 1. Статута ЈЗУ
Дом здравља Бијељина број 452/11-1 од 07.02.2011. године,
Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља
Бијељина број 7412/13 од 12.12.2013. године и Одлуке о
измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељиан
број 6226/14 од 16.12.2014. године и члана 38. став (2) тачка
ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра 2016.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина др
Мирослав Дмитрук, Саша Јокић, Борис Секулић, Жељко
Гајић и Стевица Марковић, 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 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12
и 44/16) прописано је да Управни одбор установе именује
и разрјешава оснивач. Чланом 40. став 1. Статута ЈЗУ Дом
здравља Бијељина број 452/11-1 од 07.02.2011. године и
Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља
Бијељина број 7412/13 од 12.12.2013. године и Одлуке о
измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља Бијељиан
број 6226/14 од 16.12.2014. године прописано је да Управни
одбор ЈЗУ Дом здравља Бијељина именује и разрјешава
Скупштина града Бијељина, као оснивач Дома здравља
Бијељина, док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
8/13 и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.

07. децембар 2016.

Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на 45. сједници одржаној дана 30.06.2016. године донијела
је Рјешење о именовању др Мирослава Дмитрука, Саше
Јокића, Бориса Секулића, Жељка Гајића и Стевице
Марковића за вршиоце дужности чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља Бијељина број 01-111-105/16, у складу
са одредбама члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 41/03), члана
16. став 1. Закона о систему јавних служби (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 68/07 и 109/12) и члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13). Основ за
доношење рјешења број 01-111-105/16 био је члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) који се односи на изузећа у примјени од тог
закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период не
износи више од пет хиљада КМ (5.000).
Имајући у виду чињеницу да су Мирослав Дмитрук,
Саша Јокић, Борис Секулић, Жељко Гајић и Стевица
Марковић именовани за вршиоце дужности чланова
управног одбора дана 30.06.2016. године, да у међувремену
није објављен Јавни конкурс за избор чланова Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина, те да је истекао рок од
2 мјесеца на који су горе наведена лица именовани (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.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-182/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, д о н и ј е л а је

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Зоран Васић, Иван Бурић, Симо Божић, Драган
Вуковић и Жељко Пејовић, 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 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга,
именује и разрјешава органе управљања и руковођења у
привредним друштвима, организацијама и јавним установама
чији је оснивач Град, у складу са законом. Члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј.
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за
која укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини
у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
		
Број: 01-111-184/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03)и члана
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38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра 2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор директора и чланова Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља Бијељина, именују се:
1. ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
2. ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ
3. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
4. ИВАНА СТАНИШИЋ
5. РАДОМИР ЊЕГУШ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката
за именовање директора и чланова Управног одбора на
разматрање и доношење аката за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-189/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном
дана 05. децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ
АПОТЕКА ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Драгољуб Стевановић, Наташа Постолов и Весна
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Службени гласник Града Бијељина

07. децембар 2016.

Вуковић, из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека ‘’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“.

Достављено:
1.Именованим
2.Архива

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом.Чланом
18. став 2. Закона о систему јавних служби (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано
је да директора установе именује и разрјешава оснивач, на
период од четири године и уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције, док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав)
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру
свог дјелокруга,именује и разрјешава органе управљања
ируковођења у привредним друштвима, организацијама
ијавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Скупштина града Бијељина у претходном сазиву,
на 43. сједници одржаној дана 23.05.2016. године донијела
је Рјешење о именовању Драгољуба Стевановића, Наташе
Постолов и Весне Вуковић за вршиоце дужности чланова
Управног одбора ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина број
01-111-46/16, у складу са одредбама члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 41/03),
члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13). Основ за доношење рјешења број 01-111-46/16 био је
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период, под
којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која
се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели период
не износи више од пет хиљада КМ (5.000).
Имајући у виду чињеницу да су Драгољуб Стевановић,
Наташа Постолов и Весна Вуковић именовани за вршиоце
дужности чланова Управног одбора дана 23.05.2016. године, да
у међувремену није објављен Јавни конкурс за избор чланова
ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина, те да је истекао рок од 2
мјесеца на који су горе наведена лица именована (члан 4. став
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 41/03)),у складу са горе наведеним одредбама, одлучено
је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-190/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16),а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ АПОТЕКА
‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Марић Милорад, Драган Илић и Ђорђе Марић,
из Бијељине именују се за вршиоце дужности чланова
Управног одбора ЈЗУ Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека
‘’Семберија’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа у
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).Сходно
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
		
Број: 01-111-192/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра 2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈЗУ АПОТЕКА ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Управног одбора ЈЗУ
Апотека ‘’Семберија’’ Бијељина, именују се :
1. ТОМИЦА СТОЈАНОВИЋ
2. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
3. ОГЊЕН РАШЕВИЋ
4. АРНЕЛ МАЛОВИЋ
5. ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ
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 на разматрање и
доношење аката за избор и именовање.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1.Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-193/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана5. став 1. тачка ђ) 18. став
2. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 75/04 и 78/11) и члана 38. став (2)
тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра 2016.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДЕ’’ БИЈЕЉИНА
1.Милош Павловић, Милорад Зорбић и Сара
Пајић, из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
‘’Воде’’ 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 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом.
Чланом 5. став 1. тачка ђ) 18. став 2. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
75/04 и 78/11) прописано је да је скупштина надлежна да
именује и разрјешава надзорни одбор, док је одредбом члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга,именује и
разрјешава органе управљања и руковођења у привредним
друштвима, организацијама и јавним установама чији је
оснивач Град, у складу са законом.
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Службени гласник Града Бијељина

Скупштина града Бијељина у претходном сазиву, на 43.
сједници одржаној дана 23.05.2016. године донијела је
Рјешење о именовању Милоша Павловића, Милорада
Зорбића и Саре Пајић за вршиоце дужности чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина број
01-111-42/16, у складу са одредбама члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 41/03),
члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и
27/13). Основ за доношење рјешења број 01-111-42/16 био је
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) који се односи на изузећа у
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000).
Имајући у виду чињеницу да су Милош Павловић,
Милорад Зорбић и Сара Пајић именовани за вршиоце
дужности чланова Надзорног одбора дана 23.05.2016.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс
за избор чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
‘’Воде’’ Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца на који
су горе наведена лица именована (члан 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
41/03)),у складу са горе наведеним одредбама, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-194/16
Датум: 05.12.2016. године
На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 38. став (2) тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, д о н и ј е л а је

07. децембар 2016.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДЕ’’ БИЈЕЉИНА
1. Милорад Зорбић, Драгослав Стоjиљковић и
Јелена Савић, из Бијељине именују се за вршиоце дужности
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ‘’Воде’’
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
‘’Воде’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је одредбом члана 38. став 2. тачка ав) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, именује и разрјешава органе управљања и
руковођења у привредним друштвима, организацијама и
јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом.
Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа у
примјени од тог закона, тј. на именовања на краћи период,
под којим се подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца
која се не могу поновити и за која укупна накнада за цијели
период не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно
горе наведеном, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Достављено:
1.Именованим
2.Архива

		

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-196/16
Датум: 05.12.2016. године

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина
на наставку 1.сједнице одржаном дана 05. децембра 2016.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’ВОДЕ’’ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ‘’Воде’’ Бијељина, именују се :
1. ОГЊЕН РАШЕВИЋ
2. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
3. ДУШАН САВИЋ
4. МИРКО СТАЈИЋ
5. ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ
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 приједлог акта
за именовање чланова Управног одбора на разматрање и
доношење акта за избор и именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-197/16
Датум: 05.децембар 2016. године
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именованих, односно постављених службеника
руководећим радним мјестима, именују се :

на

1. ОГЊЕН РАШЕВИЋ, предсједник
2. ДРАГАНА ЉУБОЈЕВИЋ, замјеник предсједника
3. БОРО ЂОКИЋ, члан
4. СТОЈАН ЈОВОВИЋ, замјеник члана,
5. АЛЕКСА ЂОКИЋ, члан
6. МИОДРАГ МИЛИНКОВИЋ, замјеник члана
II
Задатак Комисије за примопредају дужности
између именованих, односно постављених службеника
на руководећим радним мјестима је да у складу са
одредбама чланова 46.- 49. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) изврши
припмопредају дужности у законом прописаним случајевима
и роковима и о томе сачини записник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Достављено:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ), члана
50. став 2. и 3., члана 51. став 3. и члана 67. став 1. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима једнициа
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16)и члана 38. став 2. Статута Града
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13
и 27/13) Скупштина Града Бијељина на наставку 1.сједнице
одржаном дана 05. децембра 2016. године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I ПОСЛОВИ
Секретар Скупштине Града руководи Стручном
службом Скупштине Града и одговара за рад Стручне
службе.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.,члана 46. став
5. и члана 48. став 2. и став 5. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РепубликеСрпске’’, број: 97/16), и члана
38. став (2) тачка аж) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града
Бијељина на наставку 1. сједнице одржаном дана 05. децембра
2016. године, д о н и ј е л а је

Мандат Секретара Скупштине града траје до краја
мандата сазива скупштине који га је изабрао.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ИМЕНОВАНИХ,
ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ СЛУЖБЕНИКА
НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА

Радно мјесто Секретара скупштине града је
руководеће радно мјесто, на коме службеник има овлашћења
и одговорности које се тичу вођења и усклађивања рада
скупштине.

I
У Комисију за примопредају дужности између

II МАНДАТ

III СТАТУС

IV ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
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- да су држављани БиХ – Републике Српске,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело
које га чини неподобним за обављање послова у градској,
односно општинској управи,
- да нису отпуштени из органа управекао резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три
године прије објављивања конкурса,
- да нису у сукобу интереса, односно да не обављају
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у
градској, односно општинској управи
- 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
пријаве пред Судом (члан IX 1. Устава БиХ),
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
1. да има завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240
ECTS бодова или еквивалент,
2. да има најмање три године радног искуства у
траженом степену образовања, односно звања и
3. да има положен стручни испит за рад у управи.
4. менаџерске вјештине и способност за
управљањетимом,
5.
креативност
и
способност
преузимањаиницијативе,
6.
висок
степен
вјештина
интерперсоналнекомуникације,
7. познавање рада на рачунару
VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних
услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Увјерење да имају општу здравствену способност,
4. Диплому о завршеној високој стручној спреми,
5. Својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке IV алинеја 5., 6.и 7.овог
конкурса,
6. Биографију о кретању у служби (којом се доказују
менаџерске вјештине и способност управљања тимом,
креативност, спoсобност преузимања иницијативе и висок
степен вјештина интерперсоналне комуникације),
7. Доказ о радном искуству у траженом степену
образовања, односно звања,
8. Увјерење о положеном стручном испиту,
9. Доказ о познавању рада на рачунару.
Увјерење (оригинал или овјерена копија) из тачке
IVалинеја 4. Конкурса, да кандидат није осуђиван, уз
пријаву, су дужни да доставе кандидати који су рођени
ван подручја Републике Српске. За кандидате рођене у
Републици Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија
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за избор ће увјерење прибавити службеним путем код
надлежног Центра јавне безбедности.
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор,
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју
су навели у пријави.
VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште,
на адресу:
Скупштина Града Бијељина - Стручна служба
Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1., са
назнаком “Комисији за избор”.
VIII ОБЈАВА КОНКУРСА
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: 01-111-179/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум, 05. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. алинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОР ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“
БИЈЕЉИНА
II ОПИС ПОСЛОВА
Директор заступа предузеће, одговара за
законитост рада, организује и руководи процесом рада
и пословањем, предлаже основе пословне политике,
програме рада и планове развоја, предлаже акта која
доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора,
потписује колективни уговор, доноси акт о организацији
и систематизацији радних мјеста, одлучује о појединачним
правима и обавезама, обавља и друге послове у складу са
законом, општим актима и одлукама управног одбора.
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III
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МАНДАТ

Директор из тачке I именује се на период од 4
(четири) године.
IV С Т А Т У С
Уговором о међусобним правима и обавезама
који директор закључује са Управним одбором утврђује се
радно-правни статус, плата и друга примања директора по
основу радa.
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 КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
смјера

• висока стручна спрема (VII/1 степен ) друштвеног

• потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект
• најмање пет година радног искуства у струци,
• посједовање руководних и оранизационих
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) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву кандидати достављају доказе о
испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или
овјереној копији:
- биографију о кретању у служби, Увјерење о
држављанству (не старије од шест мјесеци), извод из
матичне књиге рођених, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и
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4. и тачке VII конкурса, диплому, доказ о радном искуству у
струци и Програм рада.
Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати
који су рођени ван подручја Републике Српске лично
ће доставити увјерење. За канидате рођене у Републици
Српској, а који уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење
тражити службеним путем код надлежног Центра јавне
безбједности.
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
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.
ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-186/16
Датум: 05. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ) и члана
38. став 2. алинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана
05. децембра 2016. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
II ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бира се 5 ( пет ) чланова које
именује оснивач.
III ОПИС ПОСЛОВА
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1. Д и р е к т о р
Директор установе организује и руководи процесом
рада и води пословање установе; заступа установу; одговара
за законитост рада установе; предлаже основе пословне
политике, програме и планове рада, предлаже акта која
доноси Управни одбор; доноси акт о организацији и
систематизацији радних мјеста; обавља и друге послове у
складу са законом, статутом и општим актима установе и
Управног одбора.
2. У п р а в н и о д б о р
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.
IV М А Н Д А Т
Директор из тачке I именује се на период од 4 (
четири ) године.
Чланови Управног одбора из тачке II именују се на
период од 4 ( четири ) године.
VСТАТУС
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.
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).
VI 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.
VII ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока стручна спрема ( VII/1 степен ) завршен
медицински факултет или стомтолошки факултет са звањем
доктор медицине, специјалиста или доктор стоматологијеспецијалиста или специјалиста медицинске биохемије
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• најмање пет година радног искуства у струци,
• посједовање руководних и оранизационих
способности,
• доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
• програм рада.
Посебни услови за кандидате из тачке II 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.
VIII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
XI 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, својеручно потписане и овјерене
изјаве о испуњавању општих услова из тачке VI алинеја 3. и
4. и тачке VIII, диплому, а за кандидате за директора и доказ
о радном искуству у струци и Програм рада.
Увјерење да канидат није осуђиван – кандидати који су
рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити
увјерење. За канидате рођене у Републици Српској, а који
уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем код надлежног Центра јавне безбједности.
Увјерење о општој здравственој способности доставиће
кандидат 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.
X РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
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

07. децембар 2016.
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на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „ Комисија за избор“.
XI 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: 01-111-183/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум: 05. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске (
„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03 ) и члана
38. став 2. алинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана
05. децембра 2016. године, расписала је
ЈАВНИ КОН КУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЗУ ‘’АПОТЕКА’’
СЕМБЕРИЈА БИЈЕЉИНА
У Управни одбор бирају се 3 ( три ) члана из реда
оснивача.
II ОПИС ПОСЛОВА
Управни одбор
Управни одбор доноси Статут установе, одлучује о
пословању установе, разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун, доноси програм рада и финансијски
план установе, одлучује о кориштењу средстава, у складу са
законом и статутом установе и врши друге послове утврђене
актом о оснивању и статутом установе.
III М А Н Д А Т
Чланови Управног одбора из тачке II именују се на
период од 4 ( четири ) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује
право на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању
висине накнада за рад чланова управних и надзорних
одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач
Град Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
27/13).
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V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
• Да су држављани БиХ – Републике Српске ,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате за чланове Управног
одбора су:
спрема,

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

- познавање проблематике у дјелатности којом се
бави Апотека,
- познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске ( „ Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми,
4. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.,
Конкурса,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
6. биографију о кретању у служби,
7. ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
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IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
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: 01-111-191/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум: 05. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
38. став 2. aлинеја ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) Скупштина
Града Бијељина на наставку 1.сједнице одржаном дана 05.
децембра 2016. године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ МЈЕСТА
I ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ‘’ВОДЕ’’
БИЈЕЉИНА
У Надзорни одбор бирају се 3 ( три ) члана.
II ОПИС ПОСЛОВА
Надлежности Надзорног одбора ЈП ‘’Воде’’
Бијељина прописане су Законом о јавнимп редузећима и
Статутом предузећа.
III М А Н Д А Т
Чланови Надзорног одбора именује се на период од
4 (четири) године.
IV С Т А Т У С
Актом о именовању чланови Надзорног одбора не
заснивају радни однос.
Члан Надзорног одбора оставрује право на накнаду

07. децембар 2016.

у складу са Одлуком о ограничавању висине накнада зарад
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 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 КРИТЕРИЈИ ЗА
КАНДИДАТЕ
• висока стручна спрема (VII/1) или виша стручна
спрема (VI степен)
• познавање проблематике у дјелатности којом се
бави предузеће,
• Познавање садржаја и начина рада органа
управљања,
• доказани резултати рада на ранијим пословима.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити
активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним
или другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и другим законима.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у
политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву 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,
- својеручно потписане и овјерене изјаве о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4. и тачке
VII конкурса,
- диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми
- ако посједује, друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
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Увјерење да кандидат није осуђиван – кандидати који су
рођени ван подручја Републике Српске лично ће доставити
увјерење. За кандидате рођене у Републици Српској, а који
уђу у ужи избор, Комисија ће увјерење тражити службеним
путем код надлежног Центра јавне безбједности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу
се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о
заштити личних података.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
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:

Број: 01-111-195/16
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Б и ј е љ и н а,
Датум: 05. децембар 2016. године Славиша Марковић, с.р.

		

На основу члана 14. Закона о граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске”, број 70/12), члана
62. Статута града Бијељина („Службени гласник града
Бијељина“ ,број: 8/13), члана 13. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 2.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
општинског признања за волонтирање („Службени гласник
општине Бијељина“ број:15/11 и 17/12) , Градоначелник
града Бијељине, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ГРАДА
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује број лица којима ће се
додјелити признања града за волонтерски активизам .

X ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 2.
Сходно члану 11. став 1.
Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу општинских признања
за волонтирање („Службени гласник општине Бијељина“
број:15/11 и 17/12) утврђује се листа кандидата за додјелу
признања:

Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

17.
18.

гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
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Име и презиме / назив
кандидата
УГ "Породични круг“
Катарина Томанић
Снежана Томић
Александар Глигорић
ГО породица заробљених и
погинулих
бораца
и
несталих цивила
Уна Алимановић
Душко Михајловић
Ивана Тодоровић
Драгомир Исаиловић
Васелије Матић
Тамара Вулић
Анђела Ивковић
Миљана Матић
Марија Перић
Марија Ђокић
Хуманитарно
удружење
жена „Арта“
Лана Тодоровић
Еколошко удружење "Еко
пут"

Назив признања
Награда града Бијељине за волонтерски активизам
Награда града Бијељине за волонтерски активизам
Зхвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања

15.
Марија Ђокић
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
16.
Хуманитарно
удружење Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
жена
„Арта“
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17.
Лана Тодоровић
Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
18.
Еколошко удружење "Еко Захвалница волонтеру /организатору волонтирања
пут"
19.
Кристина Томанић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
20.
Ивана Љубојевић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
21.
Жељко Шарић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
22.
Слађан Ћорић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
23.
Раде Шарић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
24.
Емина Хаџихајдић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
25.
Бојан Шарић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
26.
Божана Шарић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
27.
Споменка Остојић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
28.
Наташа Остојић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
29.
Есма Делић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
30.
Златан Лазић
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
31.
Мишо Полетан
Захвалница волонтеру/организатору волонтирања
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику Града Бијељина.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02/54-12/16
Бијељина,
Датум:02.12.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

године, који су одржани дана 29.03.2015.године и утврђених
резултата истих, накнадно је одржана и конститутивна
сједница Савјета на којој је изабран и предсједник Савјета.
Дана 09.11.2016.године Градској изборној комисији Бијељина
је достављен допис Савјета М.З.Јања 015-11-316/16 и изјава
Градашчевић Мустафе о одбијању мандата у Савјету МЗ
Јања. Иначе, у допису Савјета као и у изјави се наводи да је
разлог одбијања мандата именовање Градашчевић Мустафе
за одборника у Скупштини Града Бијељина.

Члан 3.

			
Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури
Ова Одлука ступа на снагу даном тражи
објављивања
Службеном
гласнику
од следећегукандидата
по броју
освојених Града
гласова на
Бијељина.
Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту листи Савјета МЗ Јања, Мустафић Фатиме да достави изјаву

ГИК Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и Упутства о
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3 став (3) Изборног
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 01.12.2016.године ,
донијела је следећу
ОДЛУКА
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и
додјели мандата следећем квалификованом кандидату

I
Градашчевић Мустафи изабраном члану Савјета
МЗ Јања, престаје мандат члана Савјета МЗ који је добио на
изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у складу са
чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.
II
Мандат члана Савјета МЗ Јања се додјељује
Мустафић Фатими, следећем квалификованом кандидату,
имајући у виду резултате избора утврђене Одлуком о
потврђивању резултата избора за чланове Савјета мјесних
заједница на територији Града Бијељина 2015.године
број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, објављена у
Службеном гласнику Града Бијељина број 7, дана 09.04.2015.
године, а који се односе на МЗ Јања.
Образложење
Након проведних избора за чланове Савјета МЗ 2015.

о прихватању/одбијању мандата члана Савјета МЗ Јања.

Изјава Мустафић Фатиме која је ГИК-у Бијељина
достављена дана 25.11.2016.године, прописно је овјерена у
складу са одредбама члана 1.10 тачка 1 Изборног закона БиХ
и члана 13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК
БиХ из априла 2014. године.
У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну
одлуку.
Ова Одлука је коначна.
Број: 029Б-03-1-425/16
Бијељина, 01.12.2016. год
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Градска изборна комисија Бијељина (у даљем тексту ГИК
Бијељина) је у складу са одредбама члана 2.13 Изборног
закона Босне и Херцеговине и члана 61. Изборног закона
Републике Српске, примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и
1.3а Изборног закона БиХ, Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014. године и Упутства о
примјени члана 1.8 став (4) и члана 1.3 став (3) Изборног
закона БиХ од 13.11.2014. године, дана 01.12.2016.године ,
донијела је следећу

07. децембар 2016.

Службени гласник Града Бијељина

ОДЛУКА
о престанку мандата изабраном члану Савјета МЗ и
додјели мандата следећем квалификованом кандидату
I
Петровић Војину изабраном члану Савјета МЗ
Доња Чађавица, престаје мандата члана Савјета МЗ који је
добио на изборима за чланове Савјета МЗ 2015. године, у
складу са чланом 1.10. тачка 1. Изборног закона БиХ.
II
Мандат члана Савјета МЗ Чађавица Доња се
додјељује Миливојевић Милану, следећем квалификованом
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина
2015.године број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године,
објављена у Службеном гласнику Града Бијељина број 7,
дана 09.04.2015.године, а који се односе на МЗ Чађавица
Доња.
Образложење
Након проведних избора за чланове Савјета
МЗ 2015. године, који су одржани дана 29.03.2015.године
и утврђених резултата истих, накнадно је одржана и
конститутивна сједница Савјета на којој је изабран и
предсједник Савјета. Дана 29.11.2016.године Градској
изборној комисији Бијељина је достављена неопозива
оставка Петровић Војина иначе изабраног предсједника
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Савјета М.З.Чађавица Доња. Иначе, именовани даје оставку
из личних разлога.
Након тога ГИК Бијељина по прописаној процедури
тражи од следећег кандидата по броју освојених гласова на
листи Савјета МЗ Чађавица Доња, Миливојевић Милана
да достави изјаву о прихватању/одбијању мандата члана
Савјета МЗ Чађавица Доња.
Изјава Миливојевић Милана која је ГИК-у Бијељина
достављена дана 29.11.2016.године, прописно је овјерена у
складу са одредбама члана 1.10 тачка 1 Изборног закона БиХ
и члана 13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК
БиХ из априла 2014. године.
У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата ЦИК БиХ из априла 2014.године (члану органа
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве
о прихватању мандата) ГИК Бијељина је донио предметну
одлуку.
Ова Одлука је коначна.
Број: 029Б-03-1-423/16
Бијељина, 01.12.2016. год
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

ОДЛУКА
О
ВЕРИФИКАЦИЈИ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

1

2.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПИНИ СТАТУТА
ГРАДА БИЈЕЉИНА

1

3.

ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
И
ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

1

4.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

2

5.

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И
УСЛОВИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

2

6.

ОДЛУКА О
БИЈЕЉИНА

3

7.

ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

8.

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
И
ОДРЖАВАЊА
НАД
ИЗГРАЂЕНИМ
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ОБЈЕКТОМ – УРЕЂАЈ
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА
БИЈЕЉИНА У МЈЕСТУ ВЕЛИКА ОБАРСКА

3

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“

4

10. ОДЛУКА
О
СТИЦАЊУ
СВОЈИНЕ
НА
НЕПОКРЕТНОСТИ –К.П. БРОЈ 3584 К.О. БИЈЕЉИНА 1

6

11. ОДЛУКА
О
СТИЦАЊУ
СВОЈИНЕ
НА
НЕПОКРЕТНОСТИ –К.П. БРОЈ 954/3, К.О. БИЈЕЉИНА 1

7

12. ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 1749/1,
К.О. ЦРЊЕЛОВО ГОРЊЕ

7

13. ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 422 И
423, К.О. ДАЗДАРЕВО

8

14. ОДЛУКА
О
ОСНОВАНОСТИ
УТВРЂИВАЊА
ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРИВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ГРАЂЕЊА
ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРЕМА ПИЛАНИ
„РАШЕВИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

9

9.

КРЕДИТНОМ

ЗАДУЖЕЊУ

ГРАДА

15. ОДЛУКА О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРЕБИЋ (РАДИВОЈА)
МАРКУ И ГРЕБИЋ дјев.МИШИЋ (МИЛЕНКА)
ДРАГАНИ РАДИ ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ
ЧЕСТИЦЕ

3

17. ОДЛУКА
О
ОДРЕЂИВАЊУ
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА КОЈИ ЋЕ
ПРИСУСТВОВАТИ
ЗАКЉУЧЕЊУ
БРАКА
НА
10
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
18. ОДЛУКА
О
ПРИХВАТАЊУ
ИЗВЈЕШТАЈА
О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР
СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ЈЗУ АПОТЕКА
11
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
19. ПРОГРАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА О НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2016. ГОДИНУ 11
20. РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
11
„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ
21. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРОДАЈУ,
ОДНОСНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРАВОМ ГРАЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВИЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 12
22. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
12
БИЈЕЉИНА
23. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ
13
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
24. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
14
ГРАДА БИЈЕЉИНА
25. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉПОРПИВРЕДУ ГРАДСКЕ
14
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
26. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
15
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
27. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
ЗА
ПРОСТОРНО
16
УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
28. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
17
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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