
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVII 01. јул 2022. године  БРОЈ 15 / 2022

 На основу чланова 90. и 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19),  члана 39. став 
(2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број 9/17),  Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године,   донијела је

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

СУВЛАСНИЧКОГ ДИЈЕЛА НА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. 2955/1 Е40 К.О. БИЈЕЉИНА 2 

Члан 1.
 Под условима и на начин утврђен овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом 
(у даљем тексту: лицитација) продаја сувласничког дијела 
Града Бијељина на непокретности која је означена као:
 - к.п. број 2955/1, у нарави трособан стан, у 
поткровљу стамбено пословне зграде, површине 66 м2, 
уписан у лист непокретности број 5489 к.о. Бијељина 2, 
у којем је као сувласник уписан Град Бијељина са дијелом 
8/66, а којем одговара непокретност означена као к.п. 2955 
Е 40, уписана у земљишно књижни извадак број 11079 
к.о. Бијељина 2, у којем је као сувласник уписана општина 
Бијељина са  дијелом 8/66. 
 У складу са одредбом члана 90. Закона о стварним 
правима, право прече куповине сувласничног дијела на 
непокретности која је предмет продаје, има Свјетлана 
Сворцан, која је са Градом Бијељина уписана као сувласник 
на стану који је предмет продаје.

Члан 2.
 Налазом  ЈП „  Дирекција  за  изградњу  и  развој  
града“ д.о.о. Бијељина  број И-198/22  од 9.3.2022. године  
утврђено  је  да је вриједност м2 стана означеног као к.п. 
2955/1, уписаног у лист непокретности број 5489 к.о. 
Бијељина 2 и земљишно књижни извадак број 11079 к.о. 
Бијељина 2, износ од 1.100,00 КМ, што за површину од 8м2 
износи 8.800,00 КМ.

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су 
дужни уплатити на  име  кауције износ који  не може бити 
нижи од 1.000,00 КМ  и  за : 

 - к.п. 2955/1 к.о. Бијељина 2,  кауција  износи  
1.000,00 КМ.
 Уплата  се  врши  на  јединствен  рачун  трезора  
Града  Бијељина  број 555-001-00777777-70  прије  почетка  
лицитационог  поступка, а  доказ  о  извршеној  уплати  
доставља  се  Комисији.

Члан 4.
 Продајну цијену наведених непокретности учесник 
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је 
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед 
купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати 
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење  јавног 
конкурса  за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења  
непокретности  у  својини  Града  Бијељина.
 Оглас за продају непокретности из члана 1. 
Одлуке објавиће се у локалном листу „Семберске новине“, 
„Независним новинама“, те на огласној табли Градске  
управе  града Бијељина и на  страницама  званичне  интернет  
презентације Града  Бијељина . 

Члан 6.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по завршетку  лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.

Члан 7.
 Трошкове израде   Уговора  о  купопродаји  у  форми 
нотарске исправе као  и  трошкове  провођења  истог  сноси 
купац.

Члан  8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-40/22  
Бијељина,  
Датум, 29. јун 2022. год.

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87. став 1. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и члана 39. 
став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
14. сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године,  донијела је
 

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

 1. Милорад Софренић, разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор директора.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године 
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 
Чланом 87. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 
и 36/22) прописано је да установом социјалне заштите 
руководи директор којег именује и разрјешава оснивач, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Имајући у виду чињеницу да је Милорад Софренић 
именован за вршиоца дужности директора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина на сједници Скупштине 
одржаној дана 05.05.2022. године, да је у међувремену 
објављен Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста 
директора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина, те да је окончана процедура у вези са поступком 
избора директора, то је примјеном горе наведених одредби 
одлучено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-90/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.
  

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. и 3a. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12  и  44/16), члана 87. 
став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22)  
и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а након 
разматрања Извјештаја Комисије за избор директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина, Скупштина 
Града Бијељина на 14. сједници одржаној дана 29. јуна 2022. 
године, донијела  је  

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

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

 1. Милорад Софренић, дипломирани економиста 
из Бијељине именује се за директора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године 
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док 
је ставом 3а. истог члана прописано да директора установе 
чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе 
именује скупштина општине, односно скупштина града. 
Чланом 87. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 
36/22) прописано је да директора Центра за социјални рад 
именује оснивач уз претходну сагласност Министарства, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 05.05.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Милорада Софренића за вршиоца дужности директора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина број 01-
111-71/22 од 05.05.2022. године. Тачком 2. диспозитива 
рјешења од 05.05.2012. године одређено је да  ће функцију из 
тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка избора 
и коначног именовања директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина.
 На сједници одржаној дана 14.04.2022. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс 
за попуну упражњеног мјеста директора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина број 01-111-49/22 од 
14.04.2022. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина број 01-111-50/22 од 14.04.2022. 

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.
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године. Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном 
року, обављање интервјуа са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај дана 
19.05.2022. године у којем је предложено да се за директора 
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина именује 
Милорад Софренић, након чега је Министарство здравља 
и социјалне заштите Републике Српске дало сагласност 
број 11/05-111-51-1/22 од 25.05.2022. године за именовање 
Милорада Софренића за директора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина.
 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено 
је да је приједлог да се за директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Бијељина именује Милорад Софренић добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-91/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.
  

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана  29. јуна 2022. године, донијела је
 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

 1. Небојша Петровић из Бијељине, разрјешава се 
вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Бања „Дворови“ Дворови.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Имајући у виду чињеницу да је Небојша Петровић 
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови на сједници 
Скупштине одржаној дана 14.04.2022. године, те да је 
окончана процедура у вези са поступком избора члана 
Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови, 
то је примјеном горе наведених одредби одлучено као у 
диспозитиву.

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

Број: 01-111-92/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја Комисије за 
избор члана Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови и приједлога Градоначелника за именовање члана 
Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови 
број 02-014-1-1445/22 од 02.06.2022. године, Скупштина 
Града Бијељина Скупштина Града Бијељина на 14. сједници 
одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

 1. Небојша Петровић из Бијељине именују се за 
члана Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 15 - Страна 4 01. јул 2022.

број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 14.04.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Небојше Петровића из Бијељине за вршиоца дужности 
члана Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ 
Дворови број 01-111-52/22. Тачком 2. диспозитива рјешења 
од 14.04.2022. године одређено је да  ће функцију из тачке 
1. тог рјешења обављати до окончања поступка избора и 
коначног именовања члана Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови.
 На сједници одржаној дана 14.04.2022. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора Јавне 
установе Бања „Дворови“ Дворови број 01-111-53/22 
од 14.04.2022. године, те донијела рјешење о именовању 
комисије за избор члана Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови број 01-111-54/22 од 14.04.2022. 
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року, 
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли 
у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у којем је 
предложено да се за члана Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови именује Небојша Петровић из 
Бијељине и исти доставила Градоначелнику, који је након 
тога Скупштини Града Бијељина упутио допис којим је 
предложио да се за члана Управног одбора Јавне установе 
Бања „Дворови“ Дворови именује Небојша Петровић из 
Бијељине.
 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана 
Управног одбора Јавне установе Бања „Дворови“ Дворови 
именује Небојша Петровић из Бијељине добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-93/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

 1. Јована Перић из Бијељине, разрјешава се вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, због окончања поступка 
јавне конкуренције за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Имајући у виду чињеницу да је Јована Перић 
именована за вршиоца дужности члана Управног одбора 
Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина на 
сједници Скупштине одржаној дана 14.04.2022. године, те 
да је окончана процедура у вези са поступком избора члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина, то је примјеном горе наведених одредби 
одлучено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-94/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год. 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја Комисије за 
избор члана Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Бијељина и приједлога Градоначелника за 
именовање члана Управног одбора Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина број 02-014-1-1446/22 
од 02.06.2022. године, Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 
ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

 1. Јована Перић из Бијељине именују се за члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 `Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 14.04.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Јоване Перић из Бијељине за вршиоца дужности члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина број 01-111-56/22. Тачком 2. диспозитива 
рјешења од 14.04.2022. године одређено је да  ће функцију 
из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања поступка 
избора и коначног именовања члана Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина.
 На сједници одржаној дана 14.04.2022. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс за 
попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина број 
01-111-57/22 од 14.04.2022. године, те донијела рјешење о 
именовању комисије за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина број 01-
111-58/22 од 14.04.2022. године. 

 Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року, 
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли 
у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у којем је 
предложено да се за члана Управног одбора Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина именује Јована 
Перић из Бијељине и исти доставила Градоначелнику, који је 
након тога Скупштини Града Бијељина упутио допис којим 
је предложио да се за члана Управног одбора Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина именује Јована 
Перић из Бијељине.
 Након проведеног поступка јавног гласања 
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова 
Змај“ Бијељина именује Јована Перић из Бијељине добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-95/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Ђелмо, разрјешава се дужности члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Бијељина, на лични захтјев.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07, 
109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор установе 
именује и разрјешава оснивач, док је одредбом члана 39. став 
2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 

   
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 15 - Страна 6 01. јул 2022.

Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Бранка Ђелмо обратила се Скупштини града 
Бијељина писменим захтјевом којим је тражила да је овај 
орган разрјеши дужности члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина. Сходно томе, 
а имајући у виду горе наведене одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву.

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

Број: 01-111-96/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 14. сједници одржаној дана 
29. јуна 2022. године, донијела је

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

УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

БИЈЕЉИНА

 1. Јелена Митровић Ристановић именује се за 
вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Бијељина.
 2. Именованa ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина.
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач. 
Члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 

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

Број: 01-111-97/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
14. сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Бијељина именују се : 
 1. Јелена Шаренац Бурић, предсједник
 2. Драгана Шушић, члан
 3. Драган Јовановић, члан
 4. Синиша Кајмаковић, члан
 5. Светлана Ненић, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини 
ранг листу са ужим избором кандидата који испуњавају 
критеријуме за именовање, по потреби припреми додатне 
информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога 
предложи ранг листе са кандидатима као и приједлоге аката 
за именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар 
за социјални рад Бијељина.

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

Број: 01-111-99/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.
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 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је
 

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

УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Милан Лукић, Славко Лукић и Слободан Петрић 
из Бијељине, разрјешавају се вршиоца дужности чланова 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина, због 
окончања поступка јавне конкуренције за избор чланова 
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Имајући у виду чињеницу да су Милан Лукић, 
Славко Лукић и Слободан Петрић из Бијељине именовани 
за вршиоце дужности чланова Управног одбора Аграрног 
фонда Града Бијељина на сједници Скупштине одржаној 
дана 05.05.2022. године, те да је окончана процедура у вези 
са поступком избора чланова Управног одбора Аграрног 
фонда Града Бијељина, то је примјеном горе наведених 
одредби одлучено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-100/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.  

 

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 16. став 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а на основу Извјештаја Комисије 
за избор чланова Управног одбора Аграрног фонда Града 
Бијељина и приједлога Градоначелника за именовање 
чланова Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина 
број: 02-014-1-1660/22 од 27.6.2022. године, Скупштина 
Града Бијељина Скупштина Града Бијељина на 14. сједници 
одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је

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

АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Милан Лукић, Славко Лукић и Слободан Петрић 
именују се за чланове Управног одбора Аграрног фонда 
Града Бијељина.
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор 
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине, 
односно скупштина града, на приједлог начелника општине, 
односно градоначелника након спроведеног поступка 
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач.
 Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној 
дана 05.05.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Милана Лукића, Славка Лукића и Слободана Петрића из 
Бијељине за вршиоце дужности чланова Управног одбора 
Аграрног фонда Града Бијељина број 01-111-75/22. Тачком 
2. диспозитива рјешења од 05.05.2022. године одређено је да  
ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања 
поступка избора и коначног именовања чланова Управног 
одбора Аграрног фонда Града Бијељина.
 На сједници одржаној дана 05.05.2022. године 
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс 
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора 
Аграрног фонда Града Бијељина број 01-111-76/22 од 
05.05.2022. године, те донијела рјешење о именовању комисије 
за избор чланова Управног одбора Аграрног фонда Града 
Бијељина број 01-111-77/22 од 05.05.2022. године. Након 
проведене процедуре која је подразумјевала прегледање 
свих пријава које су стигле у прописаном року, обављање 
интервјуа са свим кандидатима који су ушли у ужи избор, 
комисија је сачинила извјештај у којем је предложено да се 
за чланове Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина 
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именују Милан Лукић, Славко Лукић и Слободан Петрић 
из Бијељине и исти доставила Градоначелнику, који је 
након тога Скупштини Града Бијељина упутио допис којим 
је предложио да се за чланове Управног одбора Аграрног 
фонда Града Бијељина именују Милан Лукић, Славко Лукић 
и Слободан Петрић из Бијељине.
 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено 
је да је приједлог Градоначелника да се за чланове Управног 
одбора Аграрног фонда Града Бијељине именују Милан 
Лукић, Славко Лукић и Слободан Петрић из Бијељине добио 
већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини 
Града Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

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

Број: 01-111-101/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.

 
 

 На основу  члана 39. став (2) тачка 21) и члана 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 29. став 
1. тачка 18. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 57/22), члана 39. став 
(2) тачка 24) и члана 90. став (2) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 09/17), члана 
5. став 1. тачка б. Правилника о поступку утврђивања 
смрти лица („Службени гласник Републике Српске“, број: 
65/10) и члана 3. став (3) Одлуке о мртвозорничкој служби 
на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 02/17), Скупштина Града Бијељина, на 14. 
сједници, одржаној 29. јуна 2022. године, донијела је
                           

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА 

О ИМЕНОВАЊУ МРТВОЗОРНИКА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Рјешењу о именовању мртвозорника на подручју 
Града Бијељина, број: 01-111-114/17 од 09.03.2017. године 
и број: 01-111-201/17 од 27.06.2017. године („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 14/17), у члану 1. став (1) 
тачка 3. мијења се и гласи:
 “3. Др Далиборка Голубовић Панић, специјалиста 
породичне медицине, радник Дома здравља Бијељина – 
мртвозорник“.

Члан 2.
 Остали дијелови Рјешења остају непромијењени.

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

Број: 01-111-102/22  
Бијељина,  
Датум: 29.06.2022. год.  

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 14. 
сједници одржаној дана 29. јуна 2022. године, донијела је

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО – 
УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Марковић – Савчић из Бијељине, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора 
Јавне установе Српско културно – умјетничко друштво 
„Семберија” Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од 
дана именовања на дужност. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и 
уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је 
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач. 
 Скупштина Града Бијељина на 13. сједници одржаној 
дана 05.05.2022. године донијела је Рјешење о именовању 
Бранкe Марковић – Савчић за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Српско културно – умјетничко 
друштво „Семберија” Бијељина број 01-111-73/22, у складу 
са одредбама члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17). Основ за 
доношење рјешења број 01-111-73/22 био је члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
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Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) који се односи на изузећа у примјени од тог 
закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се 
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не 
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период не 
износи више од пет хиљада КМ (5.000).
 Имајући у виду чињеницу да је Бранка Марковић 
– Савчић именована за вршиоца дужности директора 
дана 05.05.2022. године и да је Бранка Марковић – Савчић 
именована на највише два (2) мјесеца (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.  

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

Број: 01-111-103/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 4. став 
2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 14. сједници одржаној дана 
29. јуна 2022. године, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКО КУЛТУРНО 
– УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Марковић – Савчић из Бијељине, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Српско 
културно – умјетничко друштво „Семберија” Бијељина. 
 2. Именованa ће функцију из тачке 1. овог 
рјешења обављати до окончања поступка избора и 
коначног именовања директора Јавне установе Српско                            
културно – умјетничко друштво „Семберија” Бијељина.
 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е
 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 

именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

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

Број: 01-111-104/22
Бијељина,
Датум: 29. јун 2022. год.

 
 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града 
Бијељина на 14. сједници одржаној дана 29. јуна 2022. 
године, расписала је

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

I ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА 

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

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

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

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

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ 
 Посебни услови за кандидате за члана Управног 
одбора су:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
- познавање проблематике у дјелатности којом се бави 
Центар, 
- познавање садржаја и начина рада органа управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.

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

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

IX  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 Рок за подношење пријава је 14 дана од дана 
последњег објављивања конкурса.
          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

          О резултатима конкурса кандидати ће бити 
писмено обавијештени.
          Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:
          СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
          Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
          са назнаком „Комисија за избор“.

X ОБЈАВЉИВАЊЕ 
 Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне 
новине“.
 Јавни  конкурс ће се објавити и у „Службеном 
гласнику Града Бијељина“, али се та објава неће рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата.
        

Број: 01-111-98/22  
Бијељина,  
Датум, 29. јун 2022. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:97/16  и 
36/19 ) , члана  18, и 24. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник града 
Бијељина'', број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА
ШИФРА: СКП-40-У1/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-40-У1/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:
 Утврђивање вишкова и уговарање непредвиђених 
радова приликом релизације уговора који се односи на:
Изградња пјешачке зоне и уређење платоа са урбаним 
мобилијаром у улици Патријарха Павла у Бијељини
Додатни Уговор на Уговор број: 02-404-188/21 од 28.12.2021. 
године

III
 Предвиђени износ средстава за реализацију јавне 
набавке је 11.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 12.870,00 
КМ ( са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена из буџета за 
2022. годину са буџетске ставке “Изградња комуналне 
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, 
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, 
пројектовање“ економски код 511100; потрошачка јединица 
0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
постпука без објаве обавјештења у складу са чланом 24. ЗЈН

   

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић, с.р.
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V
 Радови су изведени.

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

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

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

Број: 02-404-128/22                
Бијељина,                                                                                       
Датум: 29.06.2022. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке СГ-06/22

I
 У поступку јавне набавке путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 02.06.2022. године, а која се односи 
на набавку услуга: ДИРЕКТАН ПРЕНОС СВЕЧАНЕ 
СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И МАНИФЕСТАЦИЈА 
ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА НА ТВ ПРOГРАМУ, није 
достављена ниједна понуда.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

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

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"
 

Број:02-404-101/22 
Бијељина, 
Датум: 27.06.2022. год.

 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци,  објављеном 
на Web страници Града Бијељина дана 14.06.2022. године, 
а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ  
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (КОЈУ  ИЗРАЂУЈЕ ЈП  
ДИРЕКЦИЈА  ЗА ИЗГРАДЊУ  И РАЗВОЈ ГРАДА)
ЛОТ 1-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА  ВИСОКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 2-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА  НИСКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 3-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 
ЛОТ 4-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА 
ЛОТ 5-РЕВИЗИЈА  МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА
За ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА  ВИСОКОГРАДЊЕ, није 
достављен ниједна захтјев за учешће.

II
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што није достављен ниједан захтјев за учешће у одређеном 
крајњем року.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"
 

Број:02-404-112/22 – Лот 1 
Бијељина, 
Датум: 27.06.2022. год.

 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 2

I
 У поступку јавне набавке путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци,  објављеном 
на Web страници Града Бијељина дана 14.06.2022. године, 
а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ  
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (КОЈУ  ИЗРАЂУЈЕ ЈП  
ДИРЕКЦИЈА  ЗА ИЗГРАДЊУ  И РАЗВОЈ ГРАДА)
ЛОТ 1-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА  ВИСОКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 2-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА  НИСКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 3-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 
ЛОТ 4-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА 
ЛОТ 5-РЕВИЗИЈА  МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА
За ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА  НИСКОГРАДЊЕ, није 
достављен ниједна захтјев за учешће.

II
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што није достављен ниједан захтјев за учешће у одређеном 
крајњем року.

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

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"
 

Број:02-404-112/22 – Лот 2 
Бијељина, 
Датум: 27.06.2022. год.

 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 3

I
 У поступку јавне набавке путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци,  објављеном 
на Web страници Града Бијељина дана 14.06.2022. године, 
а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ  
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (КОЈУ  ИЗРАЂУЈЕ ЈП  
ДИРЕКЦИЈА  ЗА ИЗГРАДЊУ  И РАЗВОЈ ГРАДА)
ЛОТ 1-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА  ВИСОКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 2-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА  НИСКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 3-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 
ЛОТ 4-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА 
ЛОТ 5-РЕВИЗИЈА  МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА
За ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ, није 
достављен ниједна захтјев за учешће.

II
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што није достављен ниједан захтјев за учешће у одређеном 
крајњем року.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"
 

Број:02-404-112/22 – Лот 3 
Бијељина, 
Датум: 27.06.2022. год.

 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 4

I
 У поступку јавне набавке путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци,  објављеном 
на Web страници Града Бијељина дана 14.06.2022. године, 
а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ  
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (КОЈУ  ИЗРАЂУЈЕ ЈП  
ДИРЕКЦИЈА  ЗА ИЗГРАДЊУ  И РАЗВОЈ ГРАДА)
ЛОТ 1-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА  ВИСОКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 2-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА  НИСКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 3-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 
ЛОТ 4-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА 
ЛОТ 5-РЕВИЗИЈА  МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА
За  ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА, није достављен ниједна захтјев за учешће.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што није достављен ниједан захтјев за учешће у одређеном 
крајњем року.

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

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"
 

Број:02-404-112/22 – Лот 4 
Бијељина, 
Датум: 27.06.2022. год.

 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке ОЈНИН-01(5 Лот-ова)-п1/22-Лот 5

I
 У поступку јавне набавке путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци,  објављеном 
на Web страници Града Бијељина дана 14.06.2022. године, 
а која се односи на набавку услуга: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ  
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (КОЈУ  ИЗРАЂУЈЕ ЈП  
ДИРЕКЦИЈА  ЗА ИЗГРАДЊУ  И РАЗВОЈ ГРАДА)
ЛОТ 1-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА  ВИСОКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 2-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА  НИСКОГРАДЊЕ 
ЛОТ 3-РЕВИЗИЈА  ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 
ЛОТ 4-РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА 
ЛОТ 5-РЕВИЗИЈА  МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА
За ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА  МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА, 
није достављен ниједна захтјев за учешће.

II 
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога 
што није достављен ниједан захтјев за учешће у одређеном 
крајњем року.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 15 - Страна 14 01. јул 2022.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"
 
Број:02-404-112/22 – Лот 5
Бијељина, 
Датум: 27.06.2022. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-213/22

I
 У поступку јавне набавке рaдова путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 03.06.2022.године и у Сл.гласнику 
БиХ бр.38/22 од 10.06.2022. године, а која се односи на 
набавку радова: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА ЗАВРШЕТКУ  
ОГРАДЕ   И УРЕЂЕЊУ  ДВОРИШТА ОБЈЕКТА ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ  ЗА 
ДЈЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ,  понуду је  доставио следећи 
понуђач:
 1. ДОО ''ПГП – ГРАДИТЕЉ'' , Бијељина 

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да иста испуњава у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом. За овај поступак било је 
предвиђено провођење е-ауцкије, која се није спровела, јер 
је пристигла само једна понуда,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде оцијењено да је најповољнији понуђач: 

ДОО ''ПГП – ГРАДИТЕЉ'', Бијељина 
са понуђеном цијеном у  износу од:

82.205,60 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-103/22 од 
21.06.2022. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од  10 дана од дана пријемa исте.
 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, а у складу са чланом 99. ЗЈН.

V
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у " Службеном гласнику Града Бијељина".

Број: 02-404-103/22 
Бијељина,  
Датум: 27.06.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  "Дирекција за изградњу 
и развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 29 
сједници, одржаној дана 30.06.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА"ДОО 

БИЈЕЉИНА

I
 БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ, дипл.инж.арх. из Бијељине 
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора у  
ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о  Бијељина 
са даном 30.06.2022. године, због истека рока на који је 
именована.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-597/22
Бијељина,
Датум: 30.06.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 29. 
сједници одржаној дана 30.06.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА" 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић , с.р.
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I
 БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ дипл.инж.арх. из Бијељине, 
именује се за вршиоца дужности директора ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина,  на период до 60 
дана, почевши од 01.07.2022. године.

II
 Ово рјешење ступоа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-600/22
Бијељина,
Датум: 30.06.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  "Дирекција за изградњу 
и развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 29. 
сједници, одржаној дана 30.06.2022. године  д о н о с и 

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

ДИРЕКТОРА  ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА"ДОО БИЈЕЉИНА

I
 ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл.инж.арх. из Бијељине, 
разрјешава се дужности  вршиоца дужности извршног 
директора за Економско-правни сектор, грађевинско 
земљиште и саобраћај у ЈП  "Дирекција за изградњу и развој 
града" д.о.о. .Бијељина, са даном 30.06.2022. године, због 
истека рока на који је именованa.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-599/22
Бијељина,
Датум:30.06.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 29. 
сједници одржаној дана 30.06.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА"Д.О.О.  БИЈЕЉИНА

I
 ЉУБИНКА СТЕВИЋ, дипл. инж.арх. из Бијељине 
именује се за вршиоца дужности извршног директора 
за Економско-правни сектор, грађевинско земљиште и 
саобраћај  у ЈП "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. 
Бијељина, на период до 60 дана, почевши од 01.07.2022. 
године.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-602/22
Бијељина,
Датум: 30.06.2022. год.

 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП  "Дирекција за изградњу 
и развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 29. 
сједници, одржаној дана 30.06.2022. године  д о н о с и 

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

ДИРЕКТОРА  ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА" ДОО БИЈЕЉИНА

I
 СТЕВАН ЧУКИЋ, дипл.просторни планер из 
Бијељине разрјешава се дужности вршиоца дужности 
извршног директора за Технички сектор у  ЈП "Дирекција за 
изградњу и развој града" д.о.о  Бијељина са даном 30.06.2022. 
године, због истека рока на који је именован.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-598/22
Бијељина,
Датум:30.06.2022. год.

   

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић , с.р.

   

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић , с.р.

   

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић , с.р.

   

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић , с.р.
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 На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о јавним 
предузећима ( "Службени гласник Републике Српске" број: 
75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о оснивању ЈП "Дирекција 
за изградњу и развој града" Бијељина ( "Службени гласник 
општине Бијељина" број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 
23.став 4. тачка 6. Статута ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор  на 29. 
сједници одржаној дана 30.06.2022. године  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА 

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА"Д.О.О. БИЈЕЉИНА

I
 СТЕВАН ЧУКИЋ, дипл.просторни планер из 
Бијељине именује се за вршиоца дужности извршног 
директора за Технички сектор у ЈП "Дирекција за изградњу и 
развој града" д.о.о. Бијељина,  на период до 60 дана, почевши 
од 01.07.2022. године.

II
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: И-601/22
Бијељина,
Датум:30.06.2022 год.

 На основу члана 168. став 3. Пословника Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) утврђено је да је начињена техничка грешка у 
Правилнику о критеријумима и поступку за стипендирање 
ученика и студената, финансирању научноистраживачких 
радова и награђивању ученика и наставника, а који је 
објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“, број: 
24/21 од 21.10.2021. године, па се даје

И С П Р А В К А
Правилника о критеријумима и поступку за 

стипендирање ученика и студената, финансирању 
научноистраживачких радова и награђивању ученика и 

наставника

 1. У Правилнику о критеријумима и поступку 
за стипендирање ученика и студената, финансирању 
научноистраживачких радова и награђивању ученика и 
наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
24/21) послије Главе VI ДОДЈЕЛА РЈЕШЕЊА додају се нове 
Главе VII НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА и 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ и број, датум и назив доносиоца 
наведеног Правилника и гласи:

„VII НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

Члан 38.
Једнократна новчана награда

 (1) Ученицима генерације основне школе и 
ученицима генерације средње школе у    трогодишњем 
и четверогодишњем трајању те ученицима основних и 

средњих школа и наставницима који су их припремали 
за освојено једно од прва три мјеста на републичким, 
државним или међународним такмичењима из различитих 
области знања, припада посебна новчана награда, у складу 
са Одлуком и овим Правилником. 
 (2) Ученицима Музичке школе „Стеван Стојановић 
Мокрањац“ који су освојили прву награду на републичким, 
државним или међународним такмичењима награда у рангу 
првог мјеста се додјељује уколико су имали 100% освојених 
бодова.
 (3) Једнократне новчане награде, у смислу 
претходног става овог члана, обезбјеђују се за ученике и 
наставнике основних и средњих школа са сједиштем на 
подручју Града  Бијељина у текућој школској години. 
 (4) Доказе о испуњавању услова за додјелу 
једнократних новчаних награда, у смислу става 1. овог 
члана, обезбеђује Одјељење за друштвене дјелатности, у 
сарадњи са основним и средњим школама на подручју Града 
Бијељина. 

Члан 39.
Утврђивање износа једнократне новчане награде

 (1) Износ једнократне новчане награде посебним 
актом одређује Градоначелник на крају сваке наставне 
године, а у зависности од расположивих средстава у буџету 
Града за ове намјене и значаја постигнутих успјеха ученика 
и наставника. 
 (2) Исплата једнократне новчане награде из 
претходног става овог члана врши се на крају наставне 
године.
   

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.
Престанак важења Правилника

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о критеријумима и поступку за 
стипендирање студената и ученика, финансирање 
научноистраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
21/06, 27/07, 22/09, 23/13 и 20/18)  

Члан 41.
Ступање на снагу

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-67-28/21                     
Бијељина,  
Датум, 08.10.2021.год.

 2. Ова исправка објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Бијељине“.

Број: 01-67-1/22                      
Бијељина,                           
Датум, 1. јул 2022. год.

   

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић , с.р.

   

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА
Дејан Благојевић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р."
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
 
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ СУВЛАСНИЧКОГ ДИЈЕЛА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. 2955/1 
Е 40 К.О. БИЈЕЉИНА 2

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА „ДВОРОВИ“ 
ДВОРОВИ

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА 
„ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ 
ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

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

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ 
ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

13. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИЗМЈЕНИ 
РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ МРТВОЗОРНИКА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРПСКО КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СРПСКО КУЛТУРНО – УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО 
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА

ПРИЈЕДЛОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУНУ 
УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-40-У1/21

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СГ-06/22

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЈНИН-01 (5 ЛОТ-ОВА)-П1/22-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЈНИН-01 (5 ЛОТ-ОВА)-П1/22-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЈНИН-01(5 ЛОТ-ОВА)-П1/22-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЈНИН-01(5 ЛОТ-ОВА)-П1/22-ЛОТ 4

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЈНИН-01 (5 ЛОТ-ОВА)-П1/22-ЛОТ 5

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-13/22

АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКО-
ПРАВНИ СЕКТОР, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 
САОБРАЋАЈ У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ
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РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА 
ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ СЕКТОР, ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И САОБРАЋАЈ У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА 
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА 
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

ИСПРАВКА

ИСПРАВКА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА 
И ПОСТУПКУ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, ФИНАНСИРАЊУ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА И 
НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
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