
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 29. јануар 2021. године  БРОЈ 2 / 2021

 На основу члана 49. став 4. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 6. 
став 4. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У радно предсједништво Скупштине Града 
Бијељина изабрани су:

 1) Анка Тодорић, одборник са Листе Српске 
демократске странке – СДС, 
 
 2) Александар Ђурђевић, одборник са Листе 
Савеза независних социјалдемократа – Милорад Додик – 
СНСД, 
 
 3) Данијел Перић, одборник са Листе Странке 
демократске српске Семберија - Мићо Мићић – СДСС.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 49. став 4. Статута Града Бијељина 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и чланом 6. став 4. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да првој сједници Скупштине Града 
до избора предсједника предсједава најстарији одборник 
новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника 
новог сазива који су из реда политичких странака које 
имају највећи број одборника у Скупштини Града.

 Сходно горе наведеном, ријешено 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. Члановима радног предсједништва 
2. Архива
                                                                                              
Број: 01-111-23/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и члана 7. став 1. тачка 5. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. и став 2. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) и члана 36. и 50. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној 
дана 25. јануара 2021.године,  д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за избор и именовања Скупштине 
Града Бијељина изабрани су:

 1) МИРОСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, предсједник
 2) ИВАНА СТАНИШИЋ, замјеник предсједника
 3) НЕДЕЉКО ЈОВИЋ, члан
 4) ЧЕДОМИР СТОЈАНОВИЋ, члан
 5) ИЛИЈА РАДИЋ, члан
 6) МУСТАФА ГРАДАШЧЕВИЋ, члан
 7) СЛАВИША МАРКОВИЋ, члан 

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за избор и именовања 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 

  

ВРШИ ДУЖНОСТ ПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић, с.р.
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предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 7. став 1. тачка 5. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да Скупштина на првој сједници бира 
предсједника и чланове Комисије за избор и именовање. 

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

 Чланом 36. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17)  прописано 
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, 
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања оснивају се комисије, одбори и 
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине, 
а чланом 50. истог Пословника прописано је да Комисија 
за избор и именовање има предсједника, замјеника 
предсједника и пет чланова који се бирају из реда одборника 
у Скупштини (став 1.), те да Листу кандидата за избор 
предсједника, замјеника предсједника и чланова Комисије 
за избор и именовање подноси предсједавајући прве 
сједнице Скупштине, а на основу претходних консултација 
са политичким странкама, коалицијама и независним 
одборницима који имају своје одборнике у Скупштини. 
(став 2).

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Радно предсједништво је 
у складу са горе наведеним одредбама дало приједлог 
кандидата за чланове Комисије за избор и именовања, из 
реда одборника. Након проведеног јавног гласања утврђено 
је да је приједлог Радног предсједништва усвојен већином од 
укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 

Достављено:
                                                                       
1. Члановима Комисије 
2. Архива

Број: 01-111-45/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Славиша Марковић разрјешава се дужности 
предсједника Скупштине Града Бијељина, због истека 
мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Имајући у виду горе наведене одредбе, као и 
чињеницу да је досадашњем предсједнику Скупштине Града 
Бијељина Славиши Марковићу истекао мандат, 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 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 

Достављено:      

1. Славиша Марковић
2. Архива

Број: 01-111-2/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 7. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Александар Ђурђевић из Бијељине изабран је за 
предсједника Скупштине Града Бијељина.             

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом,

 Чланом 7. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да на првој сједници Скупштина бира 
предсједника и потпредсједнике Скупштине.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине Града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за предсједника Скупштине 
Града Бијељина. Након проведеног поступка тајног гласања 

утврђено је да је већину гласова од укупног броја одборника 
у Скупштини Града Бијељина добио кандидат Александар 
Ђурђевић, те је ријешено као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:  

1. Предсједнику Скупштине 
    Града Бијељина                                 
2. Архива 

Број: 01-111-25/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Миленко Митровић разрјешава се дужности 
потпредсједника Скупштине Града Бијељина, због истека 
мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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Имајући у виду горе наведене одредбе, као и чињеницу да 
је досадашњем потпредсједнику Скупштине Града Бијељина 
Миленку Митровићу истекао мандат, 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. Миленко Митровић
2. Архива

Број: 01-111-3/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 7. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Миленко Митровић из Бијељине изабран је за 
потпредсједника Скупштине Града Бијељина.             

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 7. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да на првој сједници Скупштина бира 
предсједника и потпредсједнике Скупштине.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за потпредсједника 
Скупштине Града Бијељина. Након проведеног поступка 
тајног гласања утврђено је да је већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина 
добио кандидат Миленко Митровић, те је ријешено као у 
диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:

1. Миленку Митровићу
2. Архива      

Број: 01-111-26/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Мустафа Градашчевић разрјешава се дужности 
потпредсједника Скупштине Града Бијељина, због истека 
мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Имајући у виду горе наведене одредбе, као и 
чињеницу да је досадашњем потпредсједнику Скупштине 
Града Бијељина Мустафи Градашчевићу истекао мандат, 
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. Мустафа Градашчевић
2. Архива

Број: 01-111-4/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 7. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Мустафа Градашчевић из Бијељине изабран је за 
потпредсједника Скупштине Града Бијељина.             

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 7. став 1. тачка 3. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да на првој сједници Скупштина бира 
предсједника и потпредсједнике Скупштине.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине Града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за потпредсједника 
Скупштине Града Бијељина. Након проведеног поступка 
тајног гласања утврђено је да је већину гласова од укупног 
броја одборника у Скупштини Града Бијељина добио 
кандидат Мустафа Градашчевић, те је ријешено као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:

1. Мустафа Градашчевић
2. Архива

Број: 01-111-56/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Драган Ђурђевић разрјешава се дужности 
замјеника Градоначелника Града Бијељина, због истека 
мандата.

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

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Имајући у виду горе наведене одредбе, као и 
чињеницу да је досадашњем замјенику Градоначелника Града 
Бијељина Драгану Ђурђевићу истекао мандат, 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. Драган Ђурђевић
2. Архива

Број: 01-111-5/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 
25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Миодраг Бешлић разрјешава се дужности 
секретара Скупштине Града Бијељина, због истека 
мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Имајући у виду горе наведене одредбе, као и 
чињеницу да је досадашњем секретару Скупштине Града 
Бијељина Миодрагу Бешлићу истекао мандат, одлучено је 
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. Миодраг Бешлић
2. Архива

Број: 01-111-6/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16 и 36/19), члана 50. став 1. и члана 52. став 4. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16), члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) 
и чланом 7. став 1. тачка 7. Пословника Скупштине града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на првој сједници одржаној 
дана 25. јануара 2021. године,    д о н и ј е л а  је 

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

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Дејан Благојевић, дипломирани правник из 
Бијељине именује се за вршиоца дужности секретара 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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1. Дејан Благојевић
2. Архива
                         
Број: 01-111-27/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 52. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У мандатно – имунитетску комисију Скупштине 
Града Бијељина изабрани су:

 1) ВАСО АРСЕНОВИЋ, предсједник
 2) ЗОРАН СОФРЕНИЋ, члан
 3) МИРЈАНА ОРАШАНИН, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору мандатско – имунитетске комисије 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, 
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) 
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења или службе, а чланом 
52. став 4. истог закона је прописано је да након престанка 
мандата секретара скупштине, скупштина до окончања 
поступка именовања секретара скупштине у складу са овим 
законом именује вршиоца дужности секретара, а најдуже за 
период до 90 дана.

 Чланом 7. став 1. тачка 7. Пословника Скупштине 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) прописано је да на првој сједници Скупштина именује 
вршиоца дужности секретара Скупштине и вршиоце 
дужности начелника одјељења и служби.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине Града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за избор и именовање 
вршиоца дужности секретара Скупштине града Бијељина. 
Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је да 
је већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина добио кандидат Дејан Благојевић, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:
                                                                    

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 52. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) 
је прописано да мандатско-имунитетска комисија има 
предсједника и два члана који се бирају из реда одборника у 
Скупштини.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове мандатско-
имунитетске комисије. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:

1. Члановима комисије
2. Архива

Број: 01-111-44/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 54. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за статутарна питања Скупштине 
Града Бијељина изабрани су:

 1) АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, предсједник 
 2) МОМЧИЛО ЖУГИЋ, члан
 3) БРАНКИЦА АЛЕКСИЋ, члан
 4) МИЛОШ СТАНИШИЋ, члан
 5) МИЛАН БУЈИНОВИЋ, члан
 
 2. Овим рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за статутарна питања 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 54. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) је прописано да комисија за статутарна питања 
има предсједника и четири члана, с тим да је предсједник 
Скупштине по положају предсједник Комисије, а остали 
чланови се бирају из реда одборника у Скупштини и из реда 
стручних и научних радника из области права.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије 
за статутарна питања. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
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 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. Члановима комисије
2. Архива
 
Број: 01-111-43/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 56. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за прописе Скупштине Града 
Бијељина изабрани су:

 1) ГАЈИЋ МИЛЕНКО, предсједник 
 2) ВУЈАНОВИЋ СЛАВИША, члан
 3) ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, члан
 4) ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
 5) АНКА ТОДОРОВИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за прописе Скупштине Града 
Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 

Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 56. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да комисија за  прописе има предсједника и 
четири члана који се бирају из реда одборника у Скупштини 
и из реда стручних и научних радника из области права.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије за 
прописе. Након проведеног јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те 
је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима комисије
2. Архива

Број: 01-111-42/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 58. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
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одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за награде и признања Скупштине 
Града Бијељина изабрани су:

 1) ДАНИЈЕЛА ЂУКИН, предсједник  
 2) АЗЕМ АЛЕТОВИЋ, члан
 3) МАРКО ВЛАЧИЋ, члан
 4) ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, члан
 5) ИЛИЈА РАДИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за награде и признања 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 58. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) је прописано да комисија за награде и признања 
има предсједника и четири члана који се бирају из реда 
одборника у Скупштини.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 

је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије за 
награде и признања. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:
                                                                    
1. Члановима комисије
2. Архива
 
Број: 01-111-41/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 60. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за  вјерска питања Скупштине Града 
Бијељина изабрани су:

 1) АЗЕМ АЛЕТОВИЋ , предсједник
 2) ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, члан
 3) РАДОСАВ ЂОКИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за вјерска питања Скупштине 
Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) и чланове сталних и повремених 
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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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.
 
 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 60. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да комисија за вјерска питања има предсједника 
и два члана који се бирају из реда одборника у Скупштини.

Дана 25.01.2021. године на првој сједници Скупштине града 
Бијељина, Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за чланове Комисије за вјерска питања. 
Након проведеног јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања усвојен већином од укупног 
броја одборника Скупштине града Бијељина, те је ријешено 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:                                                                          

1. Члановима комисије
2. Архива

Број: 01-111-40/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 

Бијељина“, број: 9/17) и чланом 62. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021.године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за пољопривреду и село Скупштине 
Града Бијељина изабрани су:

 1) БОБАН ЈОВИЧЕВИЋ, предсједник 
 2) МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, замјеник предсједника
 3) ДРАГО СТАЈИЋ, члан
 4) МИЋО ЖИВИЋ, члан
 5) МЛАДЕН БИЈЕЛИЋ, члан
 6) МУЈО БОГАЉЕВИЋ, члан
 7) ИЛИЈА РАДИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за пољопривреду и село 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.
 
  Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 62. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) 
је прописано да комисија за пољопривреду и село има 
предсједника, замјеника предсједника и пет чланова, који се 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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бирају из реда одборника у Скупштини и из реда стручних 
и научних радника из области пољопривреде.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије за 
пољопривреду и село. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима комисије
2. Архива

Број: 01-111-39/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 64. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021.године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за младе Скупштине Града Бијељина 
изабрани су:

 1) АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, предсједник
 2) ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, члан
 3) СЛАВИША ВУЈАНОВИЋ, члан
 4) САФЕТ ОМЕРБЕГИЋ, члан
 5) БРАНИСЛАВ ТЕКИЋ,члан
 6) САВО ПОПИЋ, члан
 7) МИЛОШ СТАНИШИЋ, члан

 2. Овим рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за младе Скупштине Града 
Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 64. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да комисија за младе има предсједника и шест 
чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и из 
реда представника омладинских савјета у Граду.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије за 
младе. Након проведеног јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те 
је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима комисије
2. Архива
 
Број: 01-111-38/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 65. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за равноправност полова Скупштине 
Града Бијељина изабрани су:

 1) АНКА ТОДОРОВИЋ, предсједник
 2) ИВАНА СТАНИШИЋ, члан
 3) РАДОСАВ ЂОКИЋ, члан
 4) МИРЈАНА ОРАШАНИН, члан
 5) ДАНИЈЕЛА ЛАКИЋ, члан 

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за равноправност полова 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 

чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 52. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/17) је прописано да комисија за равноправност полова 
има предсједника и четири члана који се бирају из реда 
одборника у Скупштини и из реда стручних и јавних лица.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије за 
равноправност полова. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

   ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:   

1. Члановима комисије  
2. Архива
 
Број: 01-111-37/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 68. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА 

ГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за планирање развоја Града 
Скупштине Града Бијељина изабрани су:

 1) ИВАНА СТАНИШИЋ, предсједник 
 2) ИГОР БЕШЛИЋ, члан 
 3) ВЕДРАН ИЛИЋ, члан 
 4) МИЛАН ТРНИНИЋ, члан 
 5) ЗОРАН ПРИБИШИЋ, члан
 6) СЛАВИША МАРКОВИЋ, члан
 7) АНКА ТОДОРОВИЋ, члан
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 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за планирање развоја Града 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

  Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 68. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да комисију за планирање развоја Града чини 
предсједник и шест чланова који се бирају из реда одборника 
у Скупштини и из реда стручних и научних лица из области 
права и економије.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије за 
планирање развоја Града. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:      

1. Члановима комисије 
2. Архива

Број: 01-111-36/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 70. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ХЕРАЛДИЧКЕ КОМИСИЈЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Хералдичку комисију Скупштине Града 
Бијељина изабрани су:

 1) АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, предсједник
 2) МИЛЕНКО МИТРОВИЋ, члан 
 3) НЕДЕЉКО МИЛИЋ, члан 
 4) СЛАВИША МАРКОВИЋ, члан
 5) МИРСАД ШАБИЋ, члан 
 6) МАРКО ВЛАЧИЋ, члан
 7) МИЛАН БУЈИНОВИЋ, члан
 8) САВО ПОПИЋ, члан
 9) АНКА ТОДОРОВИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Хералдичке комисије Скупштине Града 
Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
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Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

  Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 70. став 1. Пословника Скупштине Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) 
је прописано да Хералдичка комисија има предсједника и 
осам чланова, који се бирају из реда одборника у Скупштини 
и из реда стручних и научних лица и да је предсједник 
Скупштине по положају предсједник Комисије.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Хералдичке 
комисије. Након проведеног јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те 
је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:

1. Члановима комисије
2. Архива
 
Број: 01-111-35/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 71. Пословника Скупштине 

Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за мјесне заједнице Скупштине Града 
Бијељина изабрани су:

 1) ЗЛАТАН ЛАЗАРЕВИЋ, предсједник
 2) МЛАДЕН ТРИФКОВИЋ, члан
 3) НЕДЕЉКО ЈОВИЋ, члан
 4) ОГЊЕН ОБУЋИНА, члан
 5) МИЛЕНКО МИТРОВИЋ, члан
 6) ДАЛИБОР ВУКОВИЋ, члан
 7) ИСМАИЛ ГУТИЋ, члан
 8) ИЛИЈА РАДИЋ, члан
 9) МИЛАН БУЈИНОВИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Комисије за мјесне заједнице Скупштине 
Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

  Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 72. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да комисија за мјесне заједнице има предсједника 
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и осам чланова који се бирају из реда одборника и других 
лица.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Комисије 
за мјесне заједнице. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима комисије
2. Архива
 
Број: 01-111-34/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 74. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И 

ПРЕДСТАВКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Одбор за друштвени надзор и представке 
Скупштине Града Бијељина изабрани су:

 1) ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, предсједник
 2) МИЛЕНКО ГАЈИЋ, члан
 3) НАДА ПЕТРИЋ, члан
 4) ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, члан
 5) МИРЈАНА ОРАШАНИН, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Одбора за друштвени надзор и представке 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 74. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да одбор за друштвени надзор и представке 
има предсједника и четири члана који се бирају из реда 
одборника у Скупштини.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Одбора за 
друштвени надзор и представке. Након проведеног јавног 
гласања утврђено је да је приједлог Комисије за избор и 
именовања усвојен већином од укупног броја одборника 
Скупштине града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима Одбора
2. Архива
 
Број: 01-111-33/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 76. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА РЕГИОНАЛНУ И 
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. У Одбор за регионалну и међународну сарадњу 
Скупштине Града Бијељина изабрани су:

 1) МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, предсједник
 2) ЈОВИЦА СТЕВАНОВИЋ, члан
 3) ДАНИЈЕЛА ЂУКИН, члан
 4) РАДОСАВ ЂОКИЋ, члан
 5) САВО ПОПИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 

сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 76. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да одбор за регионалну и међународну сарадњу 
има предсједника и четири члана који се бирају из реда 
одборника у Скупштини и стручних лица из одређених 
области.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу. Након проведеног 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања усвојен већином од укупног броја 
одборника Скупштине града Бијељина, те је ријешено као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено:

1. Члановима Одбора
2. Архива
 
Број: 01-111-32/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 78. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА КОДЕКС 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Одбор за кодекс Скупштине Града Бијељина 
изабрани су:

 1) МУСТАФА ГРАДАШЧЕВИЋ, предсједник
 2) МИРЈАНА ОРАШАНИН, члан

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 3) САВО ПОПИЋ, члан
 4) ДАНИЈЕЛ ШТЕФЕК, члан
 5) МИЛЕНКО МАКСИМОВИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Одбора за кодекс Скупштине Града 
Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 78. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да Одбор за кодекс има пет чланова од којих се 
три бирају из реда одборника у Скупштини, а два из реда 
угледних и афирмисаних грађана у јавном животу.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Одбора 
за кодекс понашања. Након проведеног јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Комисије за избор и именовања 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

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

Достављено: 

1. Члановима одбора
2. Архива
 
Број: 01-111-31/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 80. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ САВЈЕТА ЗА СПОРТ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Савјет за спорт Скупштине Града Бијељина 
изабрани су:

 1) ЗОРАН СОФРЕНИЋ, предсједник
 2) АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, члан
 3) САМИР БАЋЕВАЦ, члан
 4) ДАНИЈЕЛ ПЕРИЋ, члан
 5) ВЛАДИМИР ЂОКИЋ, члан
 6) МИЛАН ТРНИНИЋ, члан
 7) ЗОРАН ПРИБИШИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Савјета за спорт Скупштине Града 
Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
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24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 80. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да Савјет за спорт има предсједника и шест 
чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и 
спортских радника.

 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Савјета за 
спорт. Након проведеног јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те 
је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима Савјета
2. Архива
 
Број: 01-111-30/21
Бијељина
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 51. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланом 56. став 1. 
и став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и чланом 82. Пословника Скупштине 

Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Савјет за културу Скупштине Града Бијељина 
изабрани су:

 1) МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, предсједник
 2) ДУШКО ТУЗЛАНЧИЋ, члан
 3) МИЛЕНКО МИТРОВИЋ, члан
 4) АНКА ТОДОРОВИЋ, члан
 5) МИЛОШ СТАНИШИЋ, члан

 2. Овим Рјешењем престају да важе сва претходна 
Рјешења о избору Савјета за културу Скупштине Града 
Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у 
даљем тексту: замјеник) 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 39. став 2. тачка 
24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина Града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Чланом 51. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и чланом 56. став 1. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  је прописано да 
скупштина може за извршење својих задатака оснивати 
сталне и повремене комисије, одборе и савјете као радна 
тијела скупштине, док је чланом 51. став 2. истог Закона 
и чланом 56. став 2. истог Статута прописано да се број 
чланова сталних радних тијела утврђује пословником.

       Чланом 82. Пословника Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) је 
прописано да Савјет за културу има предсједника и четири 
члана који се бирају из реда одборника у Скупштини и из 
реда истакнутих радника из области културе.
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 Дана 25.01.2021. године на првој сједници 
Скупштине града Бијељина, Комисија за избор и именовања 
је доставила приједлог кандидата за чланове Савјета за 
културу. Након проведеног јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те 
је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Достављено: 

1. Члановима Савјета
2. Архива
 
Број: 01-111-29/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
а у складу са чланом 53. став. 2, чланом 79. став 2. и чланом 
155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’, број: 97/16), Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године,  утврдила је 

Л И С Т У
СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ ЧЛАНОВИ 
ПОСЕБНИХ И НЕПРИСТРАСНИХ КОМИСИЈА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИЈЕМ 

СЛУЖБЕНИКА

I
 УТВРЂУЈЕ СЕ Листа стручњака са које се именују 
чланови чланови посебних и непристрасних комисија за 
спровођење поступка за пријем службеника, како слиједи:

 1) МИЛИЦА ЛОВРИЋ, прим. др субспец. 
интерниста кардиолог
 2) ДРАГО СИМЕУНОВИЋ дипломирани правник
 3) БОЈАН ЧАБРИЛО, дипломирани економиста
 4) СИНИША КАЈМАКОВИЋ, дипломирани 
професор општенародне одбране
 5) ВЛАДИМИР ВУЛОВИЋ, магистар енглеског 
језика
 6) ЦВЈЕТКО СТОЈАНОВИЋ, доктор техничких 
наука област рударства
 7) ДИМИТРИЈЕ ИВАНИЋ, дипломирани професор 
општенародне одбране
 8) РУЖИЦА БОРОВИЋ, доктор медицине
 9) ЂОРЂЕ ГЛИШИЋ, инжењер пољопривреде 
 10) СВЕТЛАНА НЕНИЋ, дипломирани правник

 11) ЂОРЂЕ ЛАЗИЋ, доктор економских наука
 12) БРАНКИЦА ЂЕЛМО, дипломирани правник
 13) ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ, магистар фармације
 14) ИСМАИЛ ГУТИЋ, бакалауреат/бацхелор 
социологије
 15) АДМИР ХРУСТАНОВИЋ, професор теоретских 
музичких предмета
 16) СЛАЂАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, дипломирани 
инжењер мастер саобраћаја и комуникација, 
 17) МЛАДЕН МИЈАТОВИЋ, мастер машински 
ижењер
 18) ПАНТЕЛИЈА МИЋИЋ, дипломирани инжењер 
архитектуре
 19) ДАРКО МАКСИМОВИЋ, дипломирани 
економиста
 20) ГОРАН МАРКОВИЋ, дипломирани правник 
 21) СТЕФАН ЈОВИЋ, дипломирани економиста
 22) ДРАГАНА ЧОЈИЋ, професор физичког 
васпитања 
 23) МЛАДЕНКА СТАЈИЋ, дипломирани правник
 24) АЛЕКСАНДАР ТОМИЋ, дипломирани 
инжењер саобраћаја и транспорта
 25) МИРКО САВИЋ, доктор економских наука
 26) ДАЛИБОРКА МИЈАТОВИЋ, дипломирани 
економиста
 27) МИЛОРАД СТЈЕПАНОВИЋ, дипломирани 
инжењер пољопривреде
 28) ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, дипломирани 
економиста
 29) ЖЕЉКО МАЛЕШЕВИЋ, машински инжењер
 30) ДРАГАН МИРИЋ, дипломирани економиста
 31) СРЂАН ЛАЛИЋ, доктор економских наука
 32) МИРНА ВУКАДИН, дипломирани економиста
 33) МИРОСЛАВ ШКОРИЋ, дипломирани 
политиколог

II
 Ова Листа објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Бијељина”.

Број: 01-111-28/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 25. јануар 2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Стеван Тривковић, магистар пољопривредних 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.



Број 2 - Страна 21Службени гласник Града Бијељина29. јануар 2021.

наука из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца 
дужности начелника Одјељења за пољопривреду 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 пољопривреду Градске 
управе Града Бијељина са даном 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 29.07.2020. године донијела је 
Рјешење о именовању Стевана Тривковића за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за пољопривреду у Градској 
управи Града Бијељина број 01-111-36/20 на основу члана 39. 
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 
2. тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17). Имајући у виду чињеницу да 
је Стеван Тривковић именован дана 29.07.2020. године, 
да у међувремену није објављен Јавни конкурс за избор 

начелника Одјељења за пољопривреду у Градској управи 
Града Бијељина, те да је истекао рок од 90 дана на који је 
Стеван Тривковић именован, а који је прописан одредбом 
члана 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), 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. Стеван Тривковић
2. Архива

Број: 01-111-11/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Стеван Тривковић, магистар пољопривредних 
наука 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Градоначелник предложио да се Стеван 
Тривковић из Бијељине, именује за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пољопривреду Градске управе Града 
Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након проведеног 
поступка гласања утврдила да је приједлог усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те 
је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-54/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Дејан Савић, дипломирани правник из Бијељине, 
разрјешава се дужности начелника Одјељења за привреду 
Градске управе Града Бијељина, због истека времена на које 
је именован. 
 
 2. Именовани се разрјешава дужности начелника 
Одјељења за привреду Градске управе Града Бијељина са 
даном 25.01.2021. године. 
 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 Дејан Савић 
именован за начелника Одјељења за привреду рјешењем 
Скупштине Града Бијељина у претходном сазиву број 01-
111-80/17 од 09.03.2017. 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 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16), одлучено као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Против овог рјешења може се изјавити жалба 
Одбору за жалбе Града Бијељина у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења.                                                     

Достављено:               
                                                 
1. Дејан Савић
2. Архива

Број: 01-111-10/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА
 
 1. Жико Савић, дипломирани економиста 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе 
и врши избор, именовања и разрјешења на другим 

позицијама у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Жико Савић из Бијељине, именује за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду Градске управе Града 
Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након проведеног 
поступка гласања утврдила да је приједлог усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те 
је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-55/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Радомир Марјановић, дипломирани економиста 
из Бијељине, разрјешава се дужности начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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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 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 Радомир Марјановић 
именован за начелника Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту рјешењем Скупштине Града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-82/17 од 09.03.2017. 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. Радомир Марјановић
2. Архива

Број: 01-111-12/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ 

ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Мићо Тодоровић, дипломирани менаџер из 
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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Мићо Тодоровић из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина, 
Скупштина Града Бијељина је, након проведеног поступка 
гласања утврдила да је приједлог усвојен већином од 
укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те је 
рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-48/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Миладин Ракић, дипломирани инжењер 
саобраћаја из Бијељине, разрјешава се дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење Градске управе Града 
Бијељина, због истека времена на које је именован. 
 2. Именовани се разрјешава дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење Градске управе Града 
Бијељина са даном 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 Миладин Ракић 
именован за начелника Одјељења за просторно уређење 
рјешењем Скупштине Града Бијељина у претходном сазиву 
број 01-111-83/17 од 09.03.2017. 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. Миладин Ракић                               
2. Архива

Број: 01-111-13/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. године

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Жељко Гребић, дипломирани инжењер, мастер 
друмског 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Жељко Гребић из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно уређење 
Градске управе Града Бијељина, Скупштина Града Бијељина 
је, након проведеног поступка гласања утврдила да је 

приједлог усвојен већином од укупног броја одборника 
Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-53/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Бобан Јовичевић, дипломирани економиста из 
Бијељине, разрјешава се дужности начелника Одјељења за 
за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина, 
због истека времена на које је именован. 
 2. Именовани се разрјешава дужности начелника 
Одјељења за инспекцијске послове Градске управе Града 
Бијељина са даном 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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. 

 Бобан Јовичевић се обратио Скупштини Града 
Бијељина захтјевом у писменој форми којим је дао оставку 
на мјесто начелника Одјељења за инспекцијске послове у 
Градској управи града Бијељина. Како од дана подношења 
оставке није одржана сједница Скупштине Града Бијељина, 
а Бобан Јовичевић је именован за начелника Одјељења за 
инспекцијске послове у претходном сазиву Скупштине 
Града Бијељина рјешењем број  01-111-84/17 од 09.03.2017. 
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. Бобан Јовичевић
2. Архива

Број: 01-111-14/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Младен Ђурић, дипломирани инжењер 
металургије из Бијељине именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за инспекцијске послове Градске 
управе Града Бијељина. 
 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања начелника Одјељења за инспекцијске послове. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање 
предложила да се Младен Ђурић из Бијељине, именује за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске 
послове Градске управе Града Бијељина, Скупштина 
Града Бијељина је, након проведеног поступка гласања 
утврдила да је приједлог усвојен већином од укупног броја 
одборника Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у 
диспозитиву.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-49/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Борис Вуковић, професор физичке културе 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 за комуналне полиције 
Градске управе Града Бијељина са даном 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 

Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 једа 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 12.10.2020. године донијела 
је Рјешење о именовању Бориса Вуковића за вршиоца 
дужности начелника Одјељења комуналне полиције у 
Градској управи Града Бијељина број 01-111-89/20 на основу 
члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17). Имајући у виду чињеницу да је Борис 
Вуковић именован дана 12.10.2020. 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 Борис Вуковић именован, 
а који је прописан одредбом члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), 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. Борис Вуковић
2. Архива

Број: 01-111-15/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Ратомир Драганић, официр пјешадије 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Ратомир Драганић из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења комуналне полиције Градске 
управе Града Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након 
проведеног поступка гласања утврдила да је приједлог 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 

Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-46/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Предраг Петричевић, дипломирани инжењер 
саобраћаја из Бијељине, разрјешава се дужности начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина, због 
истека времена на које је именован. 
 2. Именовани се разрјешава дужности начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина са даном 
25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 Предраг Петричевић 
именован за начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине рјешењем Скупштине 
Града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-26/19 од 
25.04.2019. 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. Предраг Петричевић
2. Архива

Број: 01-111-16/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 

Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Славиша Савић, дипломирани економиста 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Славиша Савић из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након проведеног 
поступка гласања утврдила да је приједлог усвојен већином 
од укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те 
је рјешено као у диспозитиву.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-52/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Јелена Савић, 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 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 

тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 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 Јелена Савић 
именована за начелника Одјељења за општу управу 
рјешењем Скупштине Града Бијељина у претходном сазиву 
број 01-111-77/17 од 09.03.2017. 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. Јелена Савић
2. Архива

Број: 01-111-7/21
Бијељина
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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 1. Маријана Мојић, дипломирани правник из 
Бијељине именује се за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу Градске управе Града Бијељина. 
 2. Именовани 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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Маријана Мојић из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу Градске 
управе Града Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након 
проведеног поступка гласања утврдила да је приједлог 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-47/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Младен Савић, 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 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 55. став 3. тачка 1. закона Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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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 29.07.2020. године донијела 
је Рјешење о именовању Младена Савића за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије у Градској 
управи Града Бијељина број 01-111-38/20 на основу 
члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 55. став 4. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. 
тачка 24. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17). Имајући у виду чињеницу да је Младен 
Савић именован дана 29.07.2020. 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 Младен Савић именован, 
а који је прописан одредбом члана 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), 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. Младен Савић
2. Архива

Број: 01-111-8/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Гордана Којић, 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 
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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Гордана Којић из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије Градске управе 
Града Бијељина, Скупштина Града Бијељина је, након 
проведеног поступка гласања утврдила да је приједлог 
усвојен већином од укупног броја одборника Скупштине 
Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Ово рјешење је коначно у управном поступку, те 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-51/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 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 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на првој сједници 
одржаној дана 25. јануара 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Самер Ел Цхекх, професор арапског језика 
и књижевности и дипломирани ираниста 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 25.01.2021. године. 
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 

у складу са законом.
 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 Самер ел Цхекх 
именован за начелника Одјељења за друштвене дјелатности 
рјешењем Скупштине Града Бијељина у претходном сазиву 
број 01-111-79/17 од 09.03.2017. 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. Самер Ел Цхекх
2. Архива

Број: 01-111-9/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 21. и 84. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 
2. тачка 24. и члана 91. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 
2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 1. Самер Ел Цхекх, професор арапског језика и 
књижевности и дипломирани ираниста из Бијељине именује 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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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“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) прописано да у оквиру свог дјелокруга, Скупштина 
Града бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Чланом 84. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) 
прописано је да приједлог за доношење акта из надлежности 
скупштине могу поднијети градоначелник, односно 
начелник општине, сваки одборник, радна тијела скупштине 
и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне 
самоуправе, док је одредбом члана 91. став 1. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да приједлог за доношење акта из надлежности 
Скупштине Града може поднијети Градоначелник, сваки 
одборник, радна тијела Скупштине Града и 1.000 бирача са 
подручја Града.

 Како је Комисија за избор и именовање предложила 
да се Самер ел Цхекх из Бијељине, именује за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности 
Градске управе Града Бијељина, Скупштина Града Бијељина 
је, након проведеног поступка гласања утврдила да је 
приједлог усвојен већином од укупног броја одборника 
Скупштине Града Бијељина, те је рјешено као у диспозитиву.

 Имајући у виду горе наведено, 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. Именованом/ој
2. Архива

Број: 01-111-50/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези 
са извршењем пресуде Окружног суда у Бијељини број 
12 0 У 007993 20 У од 10.12.2020. године Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Поништава се у цјелости Рјешење о избору 
предсједника Скупштине Града Бијељина број 01-111-
18/20 од 18.06.2020. године, којим је Александар Ђурђевић 
изабран за предсједника Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Бијељина, у претходном сазиву, на 37. 
сједници одржаној дана 18.06.2020. године донијела је 
Рјешење број 01-111-17/20 којим је Славиша Марковић 
опозван са функције предсједника Скупштине Града 
Бијељина. На истој сједници Скупштина Града Бијељина 
донијела је Рјешење 01-111-18/20 од 18.06.2020. године 
којим је Александар Ђурђевић изабран за предсједника 
Скупштине Града Бијељина. Славиша Марковић је 
покренуо управни спор против рјешења број 01-111-17/20 
од 18.06.2020. године подношењем тужбе код Окружног 
суда у Бијељини, који је својом пресудом број 12 0 У 007993 
20 У од 10.12.2020. године тужбу уважио, те поништио 
рјешење број 01-111-17/20 од 18.06.2020. године. Одредбом 
члана 50. Закона о управним споровима (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 109/05 и 63/11), а који се 
односи на обавезност пресуде донијете у управном спору, 
прописано је да кад суд поништи оспорени управни акт, 
предмет се враћа у стање у коме се налазио прије него што 
је поништени акт донесен. У конкретном случају то значи да 
и даље остаје на снази рјешење којим је Славиша Марковић 
именован на функцију предсједника Скупштине Града 
Бијељина, те да није потребно доносити нови акт о његовом 
именовању, кад већ постоји правоснажни акт којим је 
Славиша Марковић изабран на дужност предсједника 
Скупштине Града Бијељина. Чланом 254. став 1. Закона о 
општем управном поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да се 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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поништавањем рјешења поништавају правне последице 
које је такво рјешење произвело. Правна последица 
доношења рјешења број 01-111-17/20 којим је Славиша 
Марковић опозван са функције предсједника Скупштине 
Града Бијељина је доношење рјешења број 01-111-18/20 од 
18.06.2020. године којим је Александар Ђурђевић изабран 
за предсједника Скупштине Града Бијељина. Чланом 3. 
Закона о управним споровима прописано је да су пресуде 
судова донесене у управним споровима обавезне. Дакле, 
враћање предмета у стање какво је било прије поништења 
акта је законска последица поништења управног акта од 
стране суда. Стога, поништење рјешења о избору лица 
на функцију предсједника скупштине Града Бијељина 
представља радњу која је требала бити предузета у циљу 
извршења пресуде Окружног суда у Бијељини број 12 0 У 
007993 20 У од 10.12.2020. године, у смислу члана 3. Закона 
о управним споровима. Имајући у виду горе наведено, као 
и чињеницу да је правоснажном пресудом Окружног суда 
у Бијељини број 12 0 У 007993 20 У од 10.12.2020. године 
поништено рјешење број 01-111-17/20 којим је Славиша 
Марковић опозван дужности предсједника Скупштине 
Града Бијељина, да том пресудом није поништено рјешење 
број 01-111-18/20 од 18.06.2020. године којим је Александар 
Ђурђевић изабран за предсједника Скупштине Града 
Бијељина, a сходно одредбама закона које се односе на 
обавезност пресуде донијете у управном спору, 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. Александар Ђурђевић
2. Архива

Број: 01-111-17/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези 
са извршењем пресуде Окружног суда у Бијељини број 
12 0 У 007518 19 У од 12.11.2020. године Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА БИЈЕЉИНА

 1. Поништава се у цјелости Рјешење о избору 
замјеника Градоначелника Града Бијељина број 01-111-20/20 

од 18.06.2020. године, којим је Марко Михајловић изабран 
за замјеника Градоначелника Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина града Бијељина, у претходном сазиву, 
на 30. сједници одржаној дана 31.07.2019. године донијела 
је Рјешење број 01-111-58/19 којим је Драган Ђурђевић 
опозван са дужности замјеника Градоначелника Града 
Бијељина. На 37. сједници Скупштина Града Бијељина 
донијела је Рјешење 01-111-20/20 од 18.06.2020. године којим 
је Марко Михајловић изабран за замјеника Градоначелника 
Града Бијељина. Драган Ђурђевић је покренуо управни спор 
против рјешења број 01-111-58/19 од 31.07.2020. године 
подношењем тужбе код Окружног суда у Бијељини, који 
је својом пресудом број 12 0 У 007518 19 У од 12.11.2020. 
године тужбу уважио, те поништио рјешење број 01-111-
58/19 од 31.07.2019. године. Одредбом члана 50. Закона 
о управним споровима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 109/05 и 63/11), а који се односи на обавезност 
пресуде донијете у управном спору, прописано је да кад 
суд поништи оспорени управни акт, предмет се враћа у 
стање у коме се налазио прије него што је поништени акт 
донесен. У конкретном случају то значи да и даље остаје 
на снази рјешење којим је Драган Ђурђевић именован на 
функцију замјеника Градоначелника Града Бијељина, те да 
није потребно доносити нови акт о његовом избору, кад већ 
постоји правоснажни акт којим је Драган Ђурђевић изабран 
на дужност замјеника Градоначелника Града Бијељина. 
Чланом 254. став 1. Закона о општем управном поступку 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 13/02, 
87/07 и 50/10) прописано је да се поништавањем рјешења 
поништавају правне последице које је такво рјешење 
произвело. Правна последица доношења рјешења број 01-
111-58/19 којим је Драган Ђурђевић опозван са функције 
замјеника Градоначелника Града Бијељина је доношење 
рјешења број 01-111-20/20 од 18.06.2020. године којим је 
Марко Михајловић изабран за замјеника Градоначелника 
Града Бијељина. Чланом 3. Закона о управним споровима 
прописано је да су пресуде судова донесене у управним 
споровима обавезне. Дакле, враћање предмета у стање 
какво је било прије поништења акта је законска последица 
поништења управног акта од стране суда. Стога, 
поништење рјешења о избору лица на функцију замјеника 
Градоначелника Града Бијељина представља радњу која је 
требала бити предузета у циљу извршења пресуде Окружног 
суда у Бијељини број: 12 0 У 007518 19 У од 12.11.2020. године, 
у смислу члана 3. Закона о управним споровима. Имајући 
у виду горе наведено, као и чињеницу да је правоснажном 
пресудом Окружног суда у Бијељини број 12 0 У 007518 
19 У од 12.11.2020. године поништено рјешење број 01-
111-58/19 којим је Драган Ђурђевић опозван дужности 
замјеника Градоначелника Града Бијељина, да том пресудом 
није поништено рјешење број 01-111-20/20 од 18.06.2020. 
године којим је Марко Михајловић изабран за замјеника 
Градоначелника Града Бијељина, a сходно одредбама закона 
које се односе на обавезност пресуде донијете у управном 
спору, одлучено је као у диспозитиву. 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Ово рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења. 
                                                   
Достављено: 
                                                                              
1. Марко Михајловић
2. Архива

Број: 01-111-18/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези 
са извршењем пресуде Окружног суда у Бијељини број 
12 0 У 008131 20 У од 18.12.2020. године Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА

 1. Поништава се у цјелости Рјешење о именовању 
вршиоца дужности секретара Скупштине Града Бијељина 
број 01-111-91/20 од 12.10.2020. године, којим је Дејан 
Благојевић именован за вршиоца дужности секретара 
Скупштине Града Бијељина. 

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

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина Града Бијељина, у претходном сазиву, 
на 38. сједници одржаној дана 29.07.2020. године донијела 
је Рјешење број 01-111-45/20 којим је Миодраг Бешлић 
разрјешен дужности секретара Скупштине Града Бијељина. 
На 40. сједници Скупштина Града Бијељина донијела је 
Рјешење 01-111-91/20 од 12.10.2020. године којим је Дејан 
Благојевић именован за вршиоца дужности секретара 
Скупштине Града Бијељина. Миодраг Бешлић је покренуо 
управни спор против рјешења број 01-111-45/20 од 
29.07.2020. године подношењем тужбе код Окружног суда 
у Бијељини, који је својом пресудом број 12 0 У 008131 20 У 
од 18.12.2020. године тужбу уважио, те поништио рјешење 
број 01-111-45/20 од 29.07.2020. године. Одредбом члана 
50. Закона о управним споровима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 109/05 и 63/11), а који се односи на 
обавезност пресуде донијете у управном спору, прописано 
је да кад суд поништи оспорени управни акт, предмет се 
враћа у стање у коме се налазио прије него што је поништени 

акт донесен. У конкретном случају то значи да и даље остаје 
на снази рјешење којим је Миодраг Бешлић именован за 
секретара Скупштине Града Бијељина, те да није потребно 
доносити нови акт о његовом именовању, кад већ постоји 
правоснажни акт којим је Миодраг Бешлић именован за 
секретара Скупштине Града Бијељина. Чланом 254. став 1. 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да 
се поништавањем рјешења поништавају правне последице  
које  је  такво  рјешење  произвело. Правна  последица  
доношења  рјешења број 01-111-45/20 којим је Миодраг 
Бешлић разрјешен дужности секретара Скупштине Града 
Бијељина је доношење рјешења број 01-111-91/20 од 
12.10.2020. године којим је Дејан Благојевић именован за 
вршиоца дужности секретара Скупштине Града Бијељина. 
Чланом 3. Закона о управним споровима прописано је 
да су пресуде судова донесене у управним споровима 
обавезне. Дакле, враћање предмета у стање какво је било 
прије поништења акта је законска последица поништења 
управног акта од стране суда. Стога, поништење рјешења 
о именовању за вршиоца дужности Скупштине Града 
Бијељина представља радњу која је требала бити предузета у 
циљу извршења пресуде Окружног суда у Бијељини број 12 0 
У 008131 20 У од 18.12.2020. године, у смислу члана 3. Закона 
о управним споровима. Имајући у виду горе наведено, као 
и чињеницу да је правоснажном пресудом Окружног суда 
у Бијељини број 12 0 У 008131 20 У од 18.12.2020. године 
поништено рјешење број 01-111-45/20 којим је Миодраг 
Бешлић разрјешен дужности секретара Скупштине Града 
Бијељина, да том пресудом није поништено рјешење број          
01-111-91/20 од 12.10.2020. године којим је Дејан Благојевић 
именован за вршиоца дужности секретара Скупштине 
Града Бијељина, a сходно одредбама закона које се односе на 
обавезност пресуде донијете у управном спору, 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. Дејан Благојевић
2. Архива

Број: 01-111-19/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези 
са извршењем пресуде Окружног суда у Бијељини број 
12 0 У 008134 20 У од 15.12.2020. године Скупштина Града 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 1. Поништава се у цјелости Рјешење о именовању 
вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду Градске 
управе Града Бијељина број 01-111-85/20 од 12.10.2020. 
године, којим је Жељко Гребић именован за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе 
Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина Града Бијељина, у претходном сазиву, 
на 38. сједници одржаној дана 29.07.2020. године донијела 
је Рјешење број 01-111-54/20 којим је Дејана Савића 
разрјешила дужности начелника Одјељења за привреду 
Градске управе Града Бијељина. На 40. сједници Скупштина 
Града Бијељина донијела је Рјешење број 01-111-85/20 
од 12.10.2020. године којим је Жељко Гребић именован 
за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду 
Градске управе Града Бијељина. Дејан Савић је покренуо 
управни спор против рјешења број 01-111-54/20 од 
29.07.2020. године подношењем тужбе код Окружног суда 
у Бијељини, који је својом пресудом број 12 0 У 008134 20 У 
од 15.12.2020. године тужбу уважио, те поништио рјешење 
број 01-111-85/20 од 12.10.2020. године. Одредбом члана 
50. Закона о управним споровима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 109/05 и 63/11), а који се односи на 
обавезност пресуде донијете у управном спору, прописано је 
да кад суд поништи оспорени управни акт, предмет се враћа 
у стање у коме се налазио прије него што је поништени акт 
донесен. У конкретном случају то значи да и даље остаје на 
снази рјешење којим је Дејан Савић именован за начелника 
Одјељења за привреду Градске управе Града Бијељина, те да 
није потребно доносити нови акт о његовом именовању, кад 
већ постоји правоснажни акт којим је Дејан Савић именован 
за начелника Одјељења за привреду Градске управе Града 
Бијељина. Чланом 254. став 1. 

 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске”, број: 13/02, 87/07 и 50/10) 
прописано је да се поништавањем рјешења поништавају 
правне последице које је такво рјешење произвело. Правна 
последица доношења рјешења број 01-111-54/20 којим је 
Дејан Савић разрјешен дужности начелника Одјељења 
за привреду Градске управе Града Бијељина је доношење 
рјешења број 01-111-85/20 од 12.10.2020. године којим је 
Жељко Гребић именован за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду Градске управе Града Бијељина. 
Чланом 3. Закона о управним споровима прописано је 
да су пресуде судова донесене у управним споровима 
обавезне. Дакле, враћање предмета у стање какво је било 
прије поништења акта је законска последица поништења 
управног акта од стране суда. Стога, поништење рјешења 
о именовању за вршиоца дужности начелника Одјељења 

за привреду Градске управе Града Бијељина представља 
радњу која је требала бити предузета у циљу извршења 
пресуде Окружног суда у Бијељини број 12 0 У 008134 20 У 
од 15.12.2020. године, у смислу члана 3. Закона о управним 
споровима. Имајући у виду горе наведено, као и чињеницу 
да је правоснажном пресудом Окружног суда у Бијељини 
број 12 0 У 008134 20 У од 15.12.2020. године поништено 
рјешење број 01-111-54/20 којим је Дејан Савић разрјешен 
дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе 
Града Бијељина, да том пресудом није поништено рјешење 
број 01-111-85/20 од 12.10.2020. године којим је Жељко 
Гребић именован за вршиоца дужности начелника Одјељења 
за привреду Градске управе Града Бијељина, a сходно 
одредбама закона које се односе на обавезност пресуде 
донијете у управном спору, 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. Жељко Гребић
2. Архива

Број: 01-111-20/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези 
са извршењем пресуде Окружног суда у Бијељини број 
12 0 У 008132 20 У од 10.12.2020. године Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 1. Поништава се у цјелости Рјешење о именовању 
вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града 
Бијељина број 01-111-79/20 од 12.10.2020. године, којим је 
Мићо Тодоровић именован за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 
Градске управе Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина Града Бијељина, у претходном сазиву, 

  

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

Анка Тодоровић, с.р
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на 38. сједници одржаној дана 29.07.2020. године донијела је 
Рјешење број 01-111-56/20 којим је Радомира Марјановића 
разрјешила дужности начелника Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града 
Бијељина. На 40. сједници Скупштина Града Бијељина 
донијела је Рјешење број 01-111-79/20 од 12.10.2020. 
године којим је Мићо Тодоровић именован за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина. Радомир 
Марјановић је покренуо управни спор против рјешења број 
01-111-56/20 од 29.07.2020. године подношењем тужбе код 
Окружног суда у Бијељини, који је својом пресудом број 
12 0 У 008132 20 У од 10.12.2020. године тужбу уважио, 
те поништио рјешење број 01-111-56/20 од 29.07.2020. 
године. Одредбом члана 50. Закона о управним споровима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 109/05 и 
63/11), а који се односи на обавезност пресуде донијете у 
управном спору, прописано је да кад суд поништи оспорени 
управни акт, предмет се враћа у стање у коме се налазио 
прије него што је поништени акт донесен. У конкретном 
случају то значи да и даље остаје на снази рјешење којим 
је Радомир Марјановић именован за начелника Одјељења 
за  борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе 
Града Бијељина, те да није потребно доносити нови акт о 
његовом именовању, кад већ постоји правоснажни акт којим 
је Радомир Марјановић именован за начелника Одјељења 
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе 
Града Бијељина. Чланом 254. став 1. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да се поништавањем 
рјешења поништавају правне последице које је такво 
рјешење произвело. Правна последица доношења рјешења 
број 01-111-56/20 којим је Радомир Марјановић разрјешен 
дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
и цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина је 
доношење рјешења број 01-111-79/20 од 12.10.2020. године 
којим је Мићо Тодоровић именован за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну 
заштиту Градске управе Града Бијељина. Чланом 3. Закона 
о управним споровима прописано је да су пресуде судова 
донесене у управним споровима обавезне. Дакле, враћање 
предмета у стање какво је било прије поништења акта је 
законска последица поништења управног акта од стране 
суда. Стога, поништење рјешења о именовању за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина представља 
радњу која је требала бити предузета у циљу извршења 
пресуде Окружног суда у Бијељини број 12 0 У 008132 20 У 
од 10.12.2020. године, у смислу члана 3. Закона о управним 
споровима. Имајући у виду горе наведено, као и чињеницу 
да је правоснажном пресудом Окружног суда у Бијељини 
број 12 0 У 008132 20 У од 10.12.2020. године поништено 
рјешење број 01-111-5620 којим је Радмир Марјановић 
разрјешен дужности начелника Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града 
Бијељина, да том пресудом није поништено рјешење број 
01-111-79/20 од 12.10.2020. године којим је Мићо Тодоровић 
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за 
борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе 
Града Бијељина, a сходно одредбама закона које се односе на 
обавезност пресуде донијете у управном спору, 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. Мићо Тодоровић
2. Архива

Број: 01-111-21/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у вези 
са извршењем пресуде Окружног суда у Бијељини број 
12 0 У 008122 20 У од 13.01.2021. године Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА 

 1. Поништава се у цјелости Рјешење о именовању 
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Бијељина број 01-111-52/20 од 
29.07.2020. године, којим је Драган Станимировић именован 
за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина Града Бијељина, у претходном сазиву, 
на 38. сједници одржаној дана 29.07.2020. године донијела 
је Рјешење број 01-111-52/20 којим је Миладина Ракића 
разрјешила дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Бијељина. На 40. сједници 
Скупштина Града Бијељина донијела је Рјешење број 01-111-
87/20 од 12.10.2020. године којим је Драган Станиморовић 
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина. 
Миладин Ракић је покренуо управни спор против рјешења 
број 01-111-52/20 од 29.07.2020. године подношењем тужбе 
код Окружног суда у Бијељини, који је својом пресудом 
број 12 0 У 008122 20 У од 13.01.2021. године тужбу уважио, 
те поништио рјешење број 01-111-52/20 од 29.07.2020. 
године. Одредбом члана 50. Закона о управним споровима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 109/05 и 
63/11), а који се односи на обавезност пресуде донијете у 
управном спору, прописано је да кад суд поништи оспорени 
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управни акт, предмет се враћа у стање у коме се налазио 
прије него што је поништени акт донесен. У конкретном 
случају то значи да и даље остаје на снази рјешење којим 
је Миладин Ракић именован за начелника Одјељења за 
просторно уређење Градске управе Града Бијељина, те да 
није потребно доносити нови акт о његовом именовању, 
кад већ постоји правоснажни акт којим је Миладин Ракић 
именован за начелника Одјељења за просторно уређење 
Градске управе Града Бијељина. Чланом 254. став 1. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да се 
поништавањем рјешења поништавају правне последице које 
је такво рјешење произвело. Правна последица доношења 
рјешења број 01-111-52/20 којим је Миладин Ракић 
разрјешен дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Бијељина је доношење 
рјешења број 01-111-87/20 од 12.10.2020. године којим је 
Драган Станимировић именован за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно уређење Градске управе 
Града Бијељина. Чланом 3. Закона о управним споровима 
прописано је да су пресуде судова донесене у управним 
споровима обавезне. Дакле, враћање предмета у стање 
какво је било прије поништења акта је законска последица 
поништења управног акта од стране суда. Стога, поништење 
рјешења о именовању за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење Градске управе Града 
Бијељина представља радњу која је требала бити предузета у 
циљу извршења пресуде Окружног суда у Бијељини број 12 0 
У 008122 20 У од 13.01.2021. године, у смислу члана 3. Закона 
о управним споровима. Имајући у виду горе наведено, 
као и чињеницу да је правоснажном пресудом Окружног 
суда у Бијељини број 12 0 У 008122 20 У од 13.01.2021. 
године поништено рјешење број 01-111-52/20 којим је 
Миладин Ракић разрјешен дужности начелника Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Града Бијељина, да 
том пресудом није поништено рјешење број 01-111-87/20 од 
12.10.2020. године којим је Драган Станимировић именован 
за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Бијељина, a сходно одредбама 
закона које се односе на обавезност пресуде донијете у 
управном спору, 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. Драган Станимировић 
2. Архива

Број: 01-111-22/21
Бијељина,
Датум: 25.01.2021. год.

 На основу члана 49. став 4. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 6. 
став 4. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 

гласник Града Бијељина“, број: 11/17), а у вези члана 7. став 1. 
тачка 6. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 11/17) Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

З А К Љ У Ч А К
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ ДАНА 

02.10.2016. ГОДИНЕ

I
 Констатује се престанак мандата одборницима 
у Скупштини Града Бијељина изабраним на изборима 
одржаним дана 02.10.2016. године, и то: 

 1. Ивана Петричевић
 2. Драго Стајић
 3. Јован Гајић
 4. Зоран Софренић
 5. Славко Новаковић
 6. Драгомир Љубојевић
 7. Томо Kовачевић
 8. Александар Ђурђевић
 9. Драгиша Максимовић
 10. Радован Мандушић
 11. Раде Kосановић
 12. Славиша Мастило
 13. Васо Арсеновић
 14. Славиша Марковић
 15. Мирослав Ђукић
 16. Милан Бујиновић
 17. Цвијетин Вилотић
 18. Милорад Стјепановић
 19. Недељко Јовић
 20. Раденко Савић
 21. Велибор Стевић
 22. Младен Ђурић
 23. Огњен Ђука
 24. Ристо Савић
 25. Срђан Мијатовић
 26. Љубиша Петровић
 27. Мићо Живић
 28. Јусуф Трбић
 29. Мустафа Градашчевић
 30. Миленко Митровић
 31. Перо Спасојевић

II
 Овaј закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
Број:  01-111-1/21                                                                                                       
Бијељина 
Датум, 25. јануар 2021. год.

 На основу члана 49. став 4. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 6. 
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став 4. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 11/17), а у вези члана 7. став 1. 
тачка 1. Пословника Скупштине Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 11/17) Скупштина Града 
Бијељина на првој сједници одржаној дана 25. јануара 2021. 
године, д о н и ј е л а  је 

З А К Љ У Ч А К
О ПРОГЛАШЕЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ИЗАБРАНИМ НА 
ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ ДАНА 15.11.2020. ГОДИНЕ

I
 Проглашава се мандат одборницима у Скупштини 
Града Бијељина изабраним на изборима одржаним дана 
15.11.2020. године, и то: 

 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОKРАТА - 
СНСД - МИЛОРАД ДОДИK 

 1. Миловановић Мирослав
 2. Гајић Миленко
 3. Арсеновић Васо
 4. Ђукин Данијела
 5. Ђурђевић Александар
 6. Лазаревић Златан

 СДС СЕМБЕРИЈА - МИЋО МИЋИЋ 
 1. Станишић Ивана
 2. Петровић Младен
 3. Софренић Зоран
 4. Перић Данијел
 5. Стајић Драго

 ДЕМОKРАТСKИ САВЕЗ - ДЕМОС 
 1. Стојановић Чедомир
 2. Прибишић Зоран
 3. Јовичевић Бобан
 4. Вујановић Славиша

 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОKРАТСKОГ ПРОГРЕСА 
 1. Марковић Славиша
 2. Бујиновић Милан
 3. Ђокић Радосав

 СДС - СРПСKА ДЕМОKРАТСKА СТРАНKА 
 1. Орашанин Мирјана
 2. Радић Илија
 3. Тодоровић Анка
 
 СОЦИЈАЛИСТИЧKА ПАРТИЈА 
 1. Јовић Недељко
 2. Ђокић Владимир

 СДА - НИП 
 1. Градашчевић Мустафа 
 2. Алетовић Азем

 ДНС - ДЕМОKРАТСKИ НАРОДНИ САВЕЗ  
 1. Станишић Милош
 2. Попић Саво

 УЈЕДИЊЕНА СРПСKА  

 1. Трнинић Милош
 2. Влачић Марко

 ПОKРЕТ ЗА БИЈЕЉИНУ - НАРОДНИ 
ДЕМОKРАТСKИ ПОKРЕТ - ПРВА СДС 
 1. Митровић Миленко

II
 Мандат за једног одборника Савез независних 
социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик биће проглашен 
након што из ЦИК БиХ буде достављена неопходна 
документација.

III
 Овaј закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
Број:  01-111-24/21                                                                                                        
Бијељина,  
Датум, 25. јануар 2021. год.
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АКТА СКУПШТИНЕ  ГРАДА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ РАДНОГ 
ПРЕДСЈЕДНИШТВА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА (МИЛЕНКО МИТРОВИЋ)

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (МИЛЕНКО 
МИТРОВИЋ)

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА (МУСТАФА ГРАДАШЧЕВИЋ)

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (МУСТАФА 
ГРАДАШЧЕВИЋ)

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ МАНДАТНО-
ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СТАТУТАРНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ВЈЕРСКА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ГРАДА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ХЕРАЛДИЧКЕ 
КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА МЈЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНИ 
НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА 
РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДУ САРАДЊУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ОДБОРА ЗА КОДЕКС 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ САВЈЕТА ЗА СПОРТ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЛИСТА СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ ИМЕНУЈУ 
ЧЛАНОВИ ПОСЕБНИХ И НЕПРИСТРАСНИХ 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЗА ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ 
И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ 
ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О 
ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О 
ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-
ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА 
МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ИЗАБРАНИМ НА 
ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ ДАНА 02.10.2016. 
ГОДИНЕ

ЗАКЉУЧАК О ПРОГЛАШЕЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА 
ОДРЖАНИМ ДАНА 15.11.2020. ГОДИНЕ
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