
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 18. јун 2021. године  БРОЈ 16 / 2021

 На основу члана 30. Закона о фискалној 
одговорности у Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 94/15 и 62/18), члана 39. став (2) 
тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ 
ОБАВЕЗА ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА

I
 Усваја се План за измирење неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода.

II
 План за измирење неизмирених обавеза пренесених 
из претходног периода налази се у Прилогу ове Одлуке и 
чини њен саставни дио.

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

Број: 01-022-48/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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), Скупштина града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
„ПОСЛОВНИ КОМЕРЦИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИ 
ЦЕНТАР“ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 

ГРАДА“  У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког 
пројекта „Пословни комерцијално-административни 
центар“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ у 

Бијељини, (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 1) Обухват Плана почиње преко сјевероисточног 
дијела к.п. број 3249, затим иде ка истоку, сјеверном међом 
парцеле к.п. број 3250, затим скреће ка југу источним 
међама к.п. број 3250 и 3255, наставља ка југозападу преко 
к.п. број 3255, 3254 и 3256, скреће ка сјеверу захватајући 
дијелове парцела к.п. број 3252/1, 3252/2, 3251 и излази на 
сјеверозападну међу к.п. број 3249 све к.о. Бијељина 2 гдје се 
и завршава.  
 2) Површина обухвата Плана у описаној граници 
износи 0,28 ха.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2031. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), (у даљем тексту: 
Закон), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда и 
ширег подручја, тј. Урбанистичким планом града Бијељина 
и Регулационим планом „Центар града“ у Бијељини.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 90 дана од дана 
потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
 

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 36. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 166. и 167. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.
 1) Одјељење за просторно уређење као носилац 
припреме утврђује нацрт Плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
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трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђује инвеститор „NSG RENT“ D.O.O. Zvornik из 
Зворника.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења чији избор се врши у складу са 
прописима о јавним набавкама.

Члан 10.
 Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење Градске управе Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-49/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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), Скупштина града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ДАШНИЦА 1“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Регулационог 
плана „Дашница 1“ у Бијељини, (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 1) Граница обухвата Плана на сјеверозападној 
страни прати саобраћајницу, односно улице Цара Уроша и 
Сремска, од раскршћа улица Цара Уроша и Незнаних јунака 
на сјеверозападу па до раскршћа улица Сремска и Душана 
Барањина на сјевероистоку. Од раскршћа улица Сремска 
и Душана Барањина граница се на сјевероисточној страни 
обухвата спушта у правцу југоистока пратећи Улицу Душана 
Барањина (уз канал Дашницу) у цијелој дужини ове улице 
све до раскршћа са Улицом незнаних јунака на југозападној 
страни обухвата. Од раскршћа улица Душана Барањина и 
Незнаних јунака на југозападној страни обухвата граница 
се ломи у правцу сјеверозапада пратећи Улицу незнаних 
јунака све до раскршћа са Улицом Сремска (раскршће „код 
дуда“), гдје се и затвара обухват Плана.
 2) Обухват Плана има укупну површину од 27,90 hа.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2031. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), (у даљем тексту: 
Закон), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда, 
тј. Урбанистичким планом града Бијељина.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења   
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(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.
 1) Одјељење за просторно уређење као носилац 
припреме утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења чији избор се врши у складу са 
прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење Градске управе Бијељина.

Члан 11.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана 

„Дашница 1“ у Бијељини („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/19).

Члан 12.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-50/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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), Скупштина града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ГАЛАЦ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Регулационог 
плана „Галац“ у Бијељини, (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 1) На сјеверу граница обухвата иде десном страном 
Улице кнез Иво од Семберије од сјеверне катастарске међе  
к.п. број 3856 све до источне границе к.п. број 4077/1 којом 
скреће у правцу југоистока, пратећи сјевероисточне међе 
сљедећих парцела: к.п. број 4077/1, к.п. број 4077/3 и к.п. 
број 4077/2, а затим  југоисточном међом ове парцеле иде 
све до сјевероисточне међе к.п. број 4096/2 и прати ту међу и 
сјевероисточну међу к.п. број 4097 којом на сјеверозападну 
међу к.п. број 4095 и скреће у правцу југоистока, а затим 
прати сјевероисточну међу к.п. број 4098 те њену југоисточну 
међу којом излази на сјевероисточну међу к.п. број 4011 
и прати је као и сјевероисточне међе сљедећих парцела: 
к.п. број 4102/1, к.п. број 4102/2, к.п број 4102/3, к.п. број 
4102/4,  к.п. број 4102/5 и к.п. број 4102/6.  Граница даље иде 
југоисточним међама к.п. број 4102/6, к.п. број 5190, к.п. 
број 4103, број к.п. 4117/1, к.п. број 4117/2, к.п. број 4120, к.п. 
број 4121, те југозападним међама к.п. број 4123,  к.п. број 
4124,  к.п. број 4125/1, к.п. број 4126/1 пратећи пут  к.п. број 
5191, све до сјевероисточне међе к.п. број 4142 гдје скреће на 
југ и прати ту међу, а затим иде јужном међом исте парцеле 
и долази до источне међе к.п. број 4192 коју прати према 
југу све до сјевероисточне међе к.п. број 4819 коју прати 
као и сјевероисточну међу к.п. број 4820/2, а затим њеном 
јужном међом долази до источне међе к.п. број 4822/1 коју 
прати као и источне међе к.п. број 4822/2 и к.п. број 4823/1, 
а затим граница обухвата креће према југозападу и прати 
југоисточну међу к.п. број 4823/1 све до југоисточне међе 
к.п. број 4896, иде даље том међом па пресјеца пут к.п. број 
5189 и даље прати југоисточне међе к.п. број 5189, к.п. број 
4923, те источне међе к.п. број 4933, к.п. број 4936, к.п. број 
4939 и к.п. број 4941 чијом југозападном међом граница 
обухвата и излази на пут к.п. број 5195, сијече га па прати 
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источну и југоисточну међу к.п. број 5130, излази на источну 
међу к.п. број 5162 и прати је као и источну и југозападну 
међу к.п. број 5163, југозападне међе к.п. број 5162, к.п. број 
5160, к.п. број 5159/2, к.п. број 5159/1 и к.п. број 5158 и овом 
међом излази на западну међу к.п. број 5158 гдје почиње 
западна граница обухвата овог регулационог плана којом 
прати западне међе сљедећих парцела: к.п. број 5158, к.п. 
број 5155, к.п. број 5156, к.п. број 5154/4, к.п. број 5153, к.п. 
број 5149, к.п. број 5150, к.п. број 5148, к.п. број 5147, к.п. 
број 5143, к.п. број 5142, к.п. број 5140, к.п. број 5138/2, к.п. 
број 5138/1, к.п. број 5136, к.п. број 5134, к.п. број 5133, к.п. 
број 5132/2, к.п. број 5132/1, к.п. број 5125, к.п. број 5124/2, 
к.п. број 5124/1, к.п. број 5123, к.п. број 5122, к.п. број 5121, 
к.п. број 5120, к.п. број 5118, к.п. број 5117, к.п. број 5116, 
к.п. број 5115, к.п. број 5114, к.п. број 5110, к.п. број 5109, 
к.п. број 5104, к.п. број 5103, к.п. број 5099/1, к.п. број 5097, 
к.п. број 5096, к.п. број 5095, к.п. број 5094, к.п. број 5091, 
к.п. број 5089/2, к.п. број 5087, к.п. број 5085, к.п. број 5083 
и к.п. број 5082, пресјеца затим даље почетак Дринске улице 
па наставља западним међама парцела к.п. број 5052, број 
5049/1, к.п. број 5050, к.п. број 5039, к.п. број 5035, к.п. број 
5034, к.п. број 5032, к.п. број 5022, к.п. број 5021, к.п. број 
5016, к.п. број 5018, к.п. број 4688, к.п. број 4687, к.п. број 
4686, к.п. број 4681, к.п. број 4674, к.п. број 4671, к.п. број 
4673, к.п. број 4672/2, к.п. број 4626, к.п. број 4625, к.п. број 
4624, к.п. број 4623, к.п. број 4622, к.п. број 4621, к.п. број 
4620, к.п. број 4619, к.п. број 4618, к.п. број 4612, к.п. број 
4611, к.п. број 4610/3, к.п. број 4610/1 и к.п. број 4609 којом 
излази на почетак Улице Николе Спасојевића и пратећи 
десну страну те улице у правцу истока иде сјеверним међама 
парцела к.п. број 4609, к.п. број 4608, к.п. број 4606, к.п. број 
4605, к.п. број 4603, к.п. број 4602, к.п. број 4601, к.п. број 
4600, к.п. број 4599, к.п. број 4598, к.п. број 4596, к.п број 
4594, к.п. број 4723, к.п број 4725, к.п. број 4727, к.п. број 
4729, к.п. број 4731, к.п. број 4733, к.п. број 4735/1, к.п. број 
4736, к.п. број 4737, к.п. број 4738, к.п. број 4740, к.п. број 
4742, к.п. број 4743, гдје излази на Улицу Галац и прати 
према сјеверу западне међе сљедећих парцела: к.п. број 4759, 
к.п. број 4755, к.п. број 4749, к.п. број 4747, к.п. број 4744, 
к.п. број 5192, к.п. број 4466, к.п. број 4467, к.п. број 4468, 
к.п број 4473/1, к.п. број 4473/2, кп. број 4476, к.п. број 4482, 
к.п. број 4484, к.п. број 4486, к.п. број 4489, к.п. број 4491, 
к.п. број 4493, к.п. број 4461, к.п. број 4232, к.п. број 4233, 
к.п. број 4234, к.п. број 4236/1, к.п. број 4238, к.п. број 4241, 
к.п. број 4243, к.п. број 4388, к.п. број 4389, к.п. број 4393, 
к.п. број 4392, к.п. број 4394, к.п. број 4399, к.п. број 4398/3, 
к.п. број 4400, к.п. број 4402, к.п. број 4403, к.п. број 4406, 
к.п. број 4407, к.п. број 4409, к.п. број 4411 и к.п. број 4413/1. 
Затим иде у правцу сјевероистока сјеверном међом к.п. број 
4270 (Улица Светозара Милетића), затим скреће у правцу 
сјевера и иде западном међом к.п. број 3822/1 и 3822/3, 
излази на Милешевску улицу к.п. број 4259, иде у правцу 
истока пресјецајући к.п. број 3822/1 и 3823, иде сјеверном 
међом к.п. број 3829, скреће ка сјеверу, улази у Улицу Розе 
Папо к.п. број 3840 и наставља источним међама парцела 
к.п. број 3819, к.п. број 3817, к.п. број 3816, к.п. број 3815, 
к.п. број 3550, к.п број 3549, к.п. број 3548, к.п. број 3547, к.п. 
број 3546 и к.п. број 3546 и излази поново на Улицу кнез Иво 
од Семберије и иде у правцу истока спаја се са к.п. број 3856, 
све к.о. Бијељина 2, гдје се и завршава.   
 
 2) Обухват Плана има укупну површину од 177,54 ха.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2031. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), (у даљем тексту: 
Закон), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда, 
тј. Урбанистичким планом града Бијељина.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
 

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13). 

Члан 7.

 1) Одјељење за просторно уређење као носилац 
припреме утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
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на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења чији избор се врши у складу са 
прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење Градске управе Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-51/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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), Скупштина града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ФИЛИП ВИШЊИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Регулационог 
плана „Филип Вишњић“ у Бијељини, (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 1) Граница обухвата Регулационог плана 
дефинисана је :
 Са сјевероисточне стране граница обухвата креће од 
моста на каналу Дашница који спаја улице Незнаних јунака 
и Кулина бана, а потом иде сјеверозападним и југоисточним 
међама парцела означених као к.п. број 2016 и 2015. Даље 
граница прати југозападне међе парцела к.п. број 2010, 2009, 
2008, долази до Улице Ивана Мажуранића и наставља  у 

правцу југа источним међама парцела к.п. број 2007/2, 2003 и 
2002, гдје излази на Улицу Јерменску. На овом мјесту граница 
скреће у правцу југоистока и прати југозападну страну 
Улице Јерменске све до њеног раскршћа са Улицом Филипа 
Вишњића. Улицом Филипа Вишњића граница обухвата 
иде у правцу сјевероистока у дужини од око 130 м, а потом 
наставља у правцу југоистока пратећи сјевероисточне међе 
парцела к.п. број 2898, 2899, 2900, 2893/2, 2893/1, 2888, 2911 и 
2915/1, гдје излази на Улицу 27. марта.
 Југоисточни дио границе обухвата, цијелом својом 
дужином прати Улицу 27. марта, од парцеле к.п. број 2915/1 
на сјевероистоку до парцеле к.п. број 4409 на југозападу, 
односно до раскршћа улица 27. марта и Филипа Вишњића 
на југозападу обухвата плана.
Југозападни дио границе обухвата, од раскршћа улица 
27. марта и Филипа Вишњића иде у правцу сјеверозапада 
пратећи постојећи приступни пут означен као к.п. број 
4529, односно прати југозападне међе парцела к.п. број 4412, 
4414, 4428 и 4429, гдје излази на канал Дашницу.
Сјеверозападни дио границе у цијелој својој дужини прати 
канал Дашницу и то од парцеле к.п. број 4429 на југозападу 
обухвата, до моста на каналу у Улици незнаних јунака на 
сјеверозападу обухвата.
 2) Површина обухвата у описаној граници износи 
34,02 ха.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2031. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), (у даљем тексту: 
Закон), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда, 
тј. Урбанистичким планом града Бијељина.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
 

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13). 

Члан 7.
 1) Одјељење за просторно уређење као носилац 
припреме утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јавни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 16 - Страна 6 18. јун 2021.

 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде плана, представници органа и правних лица 
из члана 42. став 3. Закона и чланови савјета плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.
 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења чији избор се врши у складу са 
прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење Градске управе Бијељина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-52/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 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), Скупштина града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком приступа се изради Регулационог 
плана „Гвоздевићи“ у Бијељини, (у даљем тексту: План).

Члан 2.
 1) Источна граница обухвата Плана прати Улицу 
српске војске, њеном десном страном, од парцеле к.ч. број 
2529, на сјеверу све до парцеле к.ч. број 5631, на југу источне 
границе обухвата, гдје прелази у јужну границу обухвата, 
пратећи јужне међе парцела к.ч. број 5631, 5632, 5633 и 
5634, обухвта катастарске парцеле на којима је православно 
гробље. Граница даље иде у правцу сјевера пратећи западне 
међе парцела к.ч. број 5642, 5646, 5647, 5650, 5498, 5497, 
5496, 5495 и 5494/1, гдје долази до парцеле к.ч. број 5493, 
гдје граница скреће према западу и прати пут означен као 
к.ч. број 5663/5 све до његовог краја, а затим задржавајући 
тај правац пресјеца парцеле к.ч. број 5666/1 и 5870/6. Даље 
граница обухвата иде јужним међама парцела к.ч. број 
5870/5, 5870/14, 5870/15, 5870/10, 5870/9 и 5862, а онда 
прати источну и југоисточну међу парцеле к.ч. број 5857, те 
југоисточне међе парцела к.ч. број 5856, 5855, 5854 и 5853, 
а затим обухвата дио парцеле к.ч. број 5871, пресијецајући 
у правцу запада парцеле к.ч. број 5872, 5873/2, 5874, 5875 
и 5876/2, гдје излази на Улицу Петра Бојовића и даље у 
правцу запада иде пратећи ову улицу све до њеног изласка 
на Улицу Баја Пивљанина. Граница даље иде према западу 
пресијецајући парцеле к.ч. број 6019, 6018 и 6061 све до 
југозападне међе парцеле к.ч. број 6015, даље граница 
обухвата иде овом међом и југозападном међом парцеле 
к.ч. број излази на канал Дашницу. Граница даље иде на 
сјевер пратећи десну обалу канала, све до пута к.ч. број 
4529 гдје граница скреће и прати тај пут све до раскрснице 
улица Филипа Вишњића и 27. марта. Одатле, граница 
обухвата прати Улицу 27. марта све до њеног укрштања са 
Козарачком улицом, а затим граница се наставља пратећи 
Козарачку улицу па наставља даље парцелом к.ч. број 3248 
и њом излази на Улицу Ђуре Даничића. Граница прати даље 
Улицу Ђуре Даничића на исток све до изласка предметне 
улице на Улицу српске војске гдје се код парцеле к.ч. број 
2529 к.о. Бијељина 1 заокружује граница обухвата Плана.
 2) Обухват Плана има укупну површину од 155,29 hа.

Члан 3.
 Период за који се утврђују плански параметри је до 
2031. године.

Члан 4.
 1) Смјернице за израду Плана: План је неопходно 
израдити у свему према одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), (у даљем тексту: 
Закон), подзаконским актима донесеним на основу овог 
закона, те другим прописима релевантним за планирање и 
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снабдјевање 
енергијом, снадбјевање водом, телекомуникације, заштиту 
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде, 
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних 
вриједности, културних добара и сл.).
 2) Носилац израде дужан је обезбједити 
усаглашеност Плана са одговарајућим планом вишег реда, 
тј. Урбанистичким планом Града Бијељина.

Члан 5.
 Рок за израду планског документа је 180 дана од 
дана потписивања уговора са носиоцем израде Плана.
 

Члан 6.
 План треба да садржи све елементе прописане 
чланом 35. Закона, другим законима, као и елементе 
прописане чланом 152. и 153. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13). 

Члан 7.
 1) Одјељење за просторно уређење као носилац 
припреме утврђује нацрт Плана, као и мјесто, вријеме и 
начин излагања нацрта на јaвни увид. 
 2) Нацрт Плана биће стављен на јавни увид у 
трајању од 30 дана. 
 3) О мјесту, времену и начину излагања нацрта 
Плана на јавни увид, јавност и власници непокретнопсти 
на подручју за које се доноси овај план, биће обавијештени 
путем огласа, који се објављује у најмање два средства јавног 
информисања, осам дана прије почетка јавног увида и и 15 
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
 4) Нацрт Плана излаже се на јавни увид у складу са 
одредбама члана 47. Закона.
 5) Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 
јавног увида и да о њима заузме став прије утврђивана 
приједлога Плана, те да образложен став у писаној форми 
достави носиоцу припреме плана  и лицима која су 
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
 6) Став носиоца израде плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи, 
на коју се позивају представници носиоца припреме плана, 
носиоца израде Плана, представници органа и правних 
лица из члана 42. став 3. Закона и чланови Савјета Плана.
 7) Јавна расправа из претходног става мора 
се организовати у року од 30 дана од дана затварања 
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва 
заинтересована лица.
 8) Носилац припреме објављује позив за јавну 
расправу, у најмање једном дневном листу доступном 
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан 
одржавања расправе. 
 9) Уколико се приједлог планског документа, на 
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у 
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа, 
носилац припреме дужан је да организује поново јавни 
увид.
 10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са 
чланом  49. Закона.

 11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став 
4. Закона, носилац припреме утврђује приједлог Плана који 
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.

Члан 8.
 Финансијска средства потребна за израду Плана 
обезбјеђују се из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Носилац израде Плана биће правно лице које 
има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената 
просторног уређења чији избор се врши у складу са 
прописима о јавним набавкама. 

Члан 10.
 Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење Градске управе Бијељина.

Члан 11.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана 
„Гвоздевићи“ у Бијељини („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/19).

Члан 12.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-53/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), члана 23. став 1. и члана 53. став 1. и 2.  
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), 
Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној 
дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О   Д   Л   У   К   У
О  ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ РАДИ  ИЗГРАДЊЕ 
СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКАТА    НА  К.П. 
БРОЈ 4271/1 И 4271/2  К.О.  БИЈЕЉИНА 2  У  СКЛОПУ  
РЕГУЛАЦИОНОГ  ПЛАНА  „ЦЕНТАР ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Овом  Одлуком  дозвољава  се  заједничко  улагање  
између  Града  Бијељина  и  „ГРАДЊА ДМД“  доо за 
грађевинарство, пословање некретнинама, производњу, 
промет и услуге Брчко дистрикт БиХ, Узуновића бр. 5, Брчко 
ЈИБ 4600320840009, у  изградњи    стамбено -  пословног  
објеката  предвиђеног  за  изградњу    Регулационим  планом 
„Центар града “ Бијељина  ( „ Службени  гласник Града  
Бијељина , број 6/19), на  локацији у улици Галац број 7 у 
Бијељини.

Члан 2.
 Предмет   заједничког  улагања   од  стране  Града  
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Бијељина   је  некретнина означена  као:

 - к.п. број 4271/2, зв. Галац, у нарави стамбена зграда 
површине 328 м2, уписана у Лист непокретности број 4763 
к.о. Бијељина 2, у коме су у А листу као посједници уписани 
корисници на пос. дјел.зг на к.ч.4271/2, а у А1 листу истог 
Листа непокретности  у подулошку број 2 уписан двособан 
стан, етажне ознаке ПР, површине 54 м2, а као посједник 
уписан Град Бијељина са дијелом 1/1, а у зк.ул. број 10222 к.о. 
Бијељина 2 на непокретности означеној као к.п. број 4271/2 
Е 2, у нарави двособан стан број 3 у приземљу састављен 
од двије собе, једне кухиње, једног купатила и двије остале 
просторије површине 54 м2, са правом својине уписан је 
Град Бијељина са дијелом 1/1 без терета.
 У Посједовном листу број 6726 к.о. Бијељина 2, на парцели 
означеној као к.п. број 4271/1, ул. Фадила Јахића двориште, 
површине 372 м2 као посједник је уписана З.Е.В. „Галац бр. 7“ 
Бијељина, а у зк.ул.број 10219 к.о. Бијељина 2 са заједничком 
својином уписана је заједница етажних власника “Галац 
бр.7“ на парцелама означеним као к.п. број 4271/2 у нарави 
стамбена зграда површине 328 м2 и к.п. број 4271/1, у нарави 
двориште површине 372 м2.

Члан 3.
  Вишепородични стамбено пословни објекат 
градиће се на земљишту означеном као к.п. број 4271/1 и 
к.п. број 4271/2 к.о Бијељина 2 у Бијељини, у улици Галац. 
Инвеститору  „ГРАДЊА ДМД“ Брчко издати су Локацијски 
услови број 02/2-364-269/20 од 03.02.2021. године у којима 
је одређено да је грађевинска парцела дефинисана у 
плану парцелације регулационог  плана  „Центар града“ 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/19) и 
Урбанистичко техничким условима број УТУ-421/20 од 
04.01.2021. године.
 Према плану парцелације и плану намјене површина 
регулационог плана „Центар града“ на земљишту означеном 
као к.п. број 4271/1 и к.п. број 4271/2 к.о Бијељина 2 планирана 
је изградња вишепородичног стамбено - пословног 
објекта спратности подрум + приземље + пет спратова, 
хоризонталних габарита: подрум 25,45 м X 22,35 м, приземље 
22,43 м X 13,50 м и спратови I –V 24,45 м X 15,50 м.

Члан 4.
 ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“доо 
Бијељина извршила је процјену тржишне вриједности 
непокретности, у нарави двособног стана површине 54 м2 
у својини Града Бијељина изграђеног на непокретностима 
означеним као к.п. број 4271/1 и к.п. број 4271/2 к.о. 
Бијељина 2.
 У налазу број I-231/21 од 15.04.2021. године дато 
је мишљење да се предметна непокретност својина Града 
Бијељина налази  у првој стамбено пословној зони Града 
Бијељина, да својим положајем, обликом и могућностима 
градње има изузетну тржишну вриједност, та да Граду 
Бијељина припада 85 м2 стамбеног простора, односно 85 м2 
x 2.000 КМ/м2=170.000,00КМ.
  

Члан 5.
 Град Бијељина у планирану изградњу 
вишепородичног стамбено - пословног објекта у улици Галац 
број 7 у Бијељини улаже стан у свом власништву у приземљу 
површине 54 м2 изграђен на некретнинама к.п. број 4271/2 и 
к.п.број 4271/1 к.о. Бијељина 2, а на име заједничког улагања 

Град Бијељина ће добити два нова стана и то стан број 2 на 
трећем спрату површине 54,90 м2 и стан број 3 на четвртом 
спрату површине 30,47 м2, укупне површине 85,37 м2, а како 
је приказано у измјењеном идејном пројекту архитектуре 
шифра N.O. 08/21, април 2021 које је израдило Друштво за 
пројектовање, надзор и извођење „Студио Остојић“ Д.О.О. 
Бијељина. 
 Тачна површина изграђених стамбених јединица, 
пословног и помоћног простора који припадају уговорним 
странама ће бити утврђена након техничког пријема 
зграде и премјера од стране геометра овлаштене геодетске 
организације и прецизирана анексом на уговор, у складу 
са изведбеним пројектом и стварно изведеном стању-
тлоцртима у објекту.

Члан 6.
 „ГРАДЊА ДМД“  доо за грађевинарство, пословање 
некретнинама, производњу, промет и услуге Брчко дужно  
је  предати  Граду   Бијељина  некретнине  из  члана 5  ове  
Одлуке  у  року  од  петнаест (15) мјесеци  од  дана  добијања  
одобрења  за  градњу.
                                                             

Члан 7.
 У циљу обезбјеђења извршења обавеза које 
преузима по овој Одлуци и уговором који ће бити закључен 
на основу ове Одлуке (гаранција за добро извршење посла),  
„ГРАДЊА ДМД“  доо за грађевинарство, пословање 
некретнинама, производњу, промет и услуге Брчко обавезује 
се да Граду Бијељина преда приликом закључења уговора 
безусловну банкарску гаранцију на износ од 170.000, 00 КМ 
(стоседамдесетхиљадаконвертибилнихмарака) на период 
важења до 14.05.2023. године.

Члан 8.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина  да на 
основу ове Одлуке  закључи Уговор о заједничком улагању 
ради изградње стамбено-пословног објекта са фирмом 
„ГРАДЊА ДМД“  доо за грађевинарство, пословање 
некретнинама, производњу, промет и услуге Брчко, а  по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске –Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкове   нотарске обраде  уговора, Анекса 
уговора, друге нотарске обраде и овјере  сноси „ГРАДЊА 
ДМД“  д.о.о. Брчко Дистрикт, а трошкове укњижбе 
власништва и посједа у евиденцијама о непокретностима 
сносиће Град Бијељина.

Члан 9.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-54/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 2. став 1. тачка д. и члана 6. 
Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 39. став 2. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) 
тачка 2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
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Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У 

ГРАДУ БИЈЕЉИНА

 I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком утврђује се да је управљање 
јавним просторима за паркирање возила у граду Бијељина 
комунална дjелатност од посебног јавног интереса.
Одлуком се уређују и  материјални и технички услови и начин 
организовања послова комуналне дјелатности управљања и 
одржавања јавних паркиралишта, услови коришћења јавних 
паркиралишта на подручју града, категорије корисника, 
начин наплате комуналне усклуге и др.

Члан 2.
 Скупштина Града, у смислу члана 7. став 1. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11 и 100/17), управљање јавним 
паркиралиштима у граду Бијељина повјерава ЈП „Дирекција 
за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина (у даљем тексту: 
„Дирекција“).

Члан 3.
 Управљање јавним просторима за паркирање 
возила обухвата одржавање, чишћење, постављање 
саобраћајне сигнализације на јавним површинама или 
објектима изграђеним за паркирање моторних возила, 
као и уклањање, премјештање и блокирање непрописно 
паркираних возила.
 Јавна паркиралишта су површине одређене за 
паркирање моторних возила, а могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштима не сматрају се посебни простори 
за паркирање моторних возила који припадају одређеном 
објекту (фабрика, установа, такси стајалишта и др.).

Члан 4.
 Општа паркиралишта су дијелови коловоза, 
тротоара или површине између коловоза и тротоара, 
као и друге површине посебно обиљежене за паркирање 
моторних возила.
 Општа паркиралишта одређују се посебним актом 
- Правилником о јавним паркиралиштима (у даљем тексту: 
Правилник) који ће донијети Градоначелник.
 Одјељење за просторно уређење Града Бијељина 
може прописати услове за отварање привремених 
паркиралишта на парцелама на којима не предстоји изградња 
према регулационом плану, а најдаље до привођења намјени 
предметних парцела.
 Уговоре о закупу са власницима грађевинских 
парцела из става 3. овог члана закључује Дирекција, ради 
организовања и наплате паркирања.
  

Члан 5.
 Посебна паркиралишта су објекти и површине 
уређени и изграђени за паркирање моторних возила са 
контролисаним уласком и изласком возила. 
 Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у 
складу са одговарајућим урбанистичким планом. 

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта 
врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем 
објекта за наплату.
 Посебна паркиралишта могу бити трајног и 
привременог карактера.

Члан 6.
 Обиљежавање јавних паркиралишта саобраћајном 
сигнализацијом врши се у складу са прописима о 
безбједности саораћаја.
 Јавна паркиралишта имају на видном мјесту 
истакнуто обавјештење које садржи: зоне, категорије 
моторних возила које се могу паркирати, начин паркирања 
и наплате, као и временско ограничење коришћења јавног 
паркиралишта.
 О обиљежавању општих паркиралишта стара се 
овлашћено предузеће из члана 2. ове Одлуке.

 II    ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА

Члан 7.
 Предузеће из члана 2. ове Одлуке је дужно да 
одржава, уређује, опрема и обиљежава јавна паркиралишта.
Средства за обављање послова из става 1. овог члана 
обезбјеђују се из средстава наплате коришћења тих 
паркиралишта.

Члан 8.
 Јавна паркиралишта се користе за паркирање 
моторних возила правних и физичких лица (у даљем тексту 
корисника).
 Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове 
Одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач није 
идентификован.
 Предузеће из члана 2. ове Одлуке је дужно да на 
општем, као и на посебном паркиралишту, у зависности 
од капацитета, одреди паркинг мјеста за возила лица са 
инвалидитетом.
 Право коришћења мјеста за паркирање возила лица 
са инвалидитетом остварују инвалидна лица која посједују 
знак приступачности односно међународни знак лица са 
инвалидитетом, а у складу са одредбама члана 29. Закона о 
основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини („Службени лист БиХ“ број: 6/06, 75/06, 44/07, 
84/09, 48/10, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), и одредбама 
Правилника о обиљежавању возила којим управља особа са 
оштећеним екстремитетима или којим се превози особа са 
инвалидитетом 100% („Службени лист БиХ“ број: 54/17).

Члан 9.
 Простор резервисан за паркирање возила на 
електрични погон током трајања пуњења - одређује градски 
орган управе надлежан за послове саобраћаја. 
Простор из предходног става мора бити обиљежен 
прописном саобраћајном сигнализацијом.
Наплата паркирања на простору из става 1. овог члана се 
не врши.

Члан 10.
 Јавна паркиралишта се могу изузетно, по одобрењу 
органа градске управе надлежног за послове саобраћаја, 
привремено користити за друге намјене (за потребе ауто 
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школе, забавних и спортских манифестација, паркирање 
возила која превозе учеснике манифестација, паркирање 
туристичког воза и др.) под условима садржаним у датом 
одобрењу.

Члан 11.
 Возила службе хитне медицинске помоћи, 
ватрогасне службе, возила органа за унутрашње послове, 
оружаних снага, судске полиције, државне граничне службе, 
безбједносних агенција PC и БиХ, комуналне полиције и 
инспекције, када у току интервентних послова користе 
јавно паркиралиште не плаћaју услугу паркирања.

Члан 12.
 У складу са Правилником, јавна паркиралишта 
на одређеном простору и под одређеним условима могу 
користити повлашћени корисници-станари.
 Повлашћеним корисницима из става 1 овог члана 
издаје се повлашћена паркинг карта. 

 Изузетно, коришћење обиљеженог паркинг места 
за лица са инвалидитетом из члана 8. став 3. и 4. ове одлуке 
се не наплаћује.

Члан 15.
 Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
 a) плати коришћење паркинг мјеста према времену 
задржавања, на прописан начин

Члан 13.
 Предузеће из члана 2. ове Одлуке може, изузетно, 
одобрити резервација општих паркиралишта органима 
јединица локалне самоуправе, јавним службама, страним 
представништима и другим правним лицима.
 Резервација се може одобрити и извођачима 
радова, за вријеме извођења радова у окружењу општег 
паркиралишта, под условима прописаним Одлуком и 
Правилником.
 Услове за паркирање из става 1. овог члана утврђује 
овлашћено предузеће уз сагласност органа градске управе 
надлежног за послове саобраћаја.
 Услове за паркирање из става 2. овог члана 
самостално утврђује овлашћено предузеће.

Члан 14.
 На јавним паркиралиштима (општим и посебним) 
која се ближе дефинишу Правилником, уводи се наплата 
паркирања и то:

 б) поступа у складу са ограничењем времена 
коришћења паркинг мјеста утврђеним Правилником,
 ц) користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним 
знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 
којом је означено паркинг мјесто.

Члан 16.
 Корисник који не изврши обавезе предвиђене 

 4

 
 
 
 
ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ У КМ (са 

ПДВ) 
Паркинг карта за један сат паркирања-1.зона 1,00 
Паркинг карта за један сат паркирања-2.зона 0,50 
Дневна паркинг карта -2.зона 2,00 

ПРЕТПЛАТА НА ПАРКИРАЊЕ ВИСИНА НАКНАДЕ У КМ (са 
ПДВ) 

Мјесечна паркинг карта-1. и 2. зона 60,00 
Мјесечна паркинг карта-2. зона 40,00 

ПАРКИРАЊЕ ЗА ПОВЛАШТЕНЕ 
КОРИСНИКЕ-СТАНАРЕ 

ВИСИНА НАКНАДЕ У КМ (са 
ПДВ) 

Мјесечна паркинг карта за повлаштене 
кориснике-станаре  

10,00 

ДОПЛАТНА КАРТА ВИСИНА НАКНАДЕ У КМ (са 
ПДВ) 

Доплатна карта због непосједовања паркинг 
карте или прекорачења дозвољеног времена 
паркирања, важи као дневна карта на дан 
издавања 

 
10,00 

РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЈЕСТА ВИСИНА НАКНАДЕ У КМ (са 
ПДВ) 

Годишња резервација паркинг мјеста из члана 
13.став 1. Одлуке 

2.400,00 

Мјесечна резервација паркинг мјеста из члана 
13.став 2. Одлуке 

100,00 

Резервација паркинг мјеста из члана 13.став 2. 
Одлуке на период 15 дана 

50,00 

 
Изузетно, коришћење обиљеженог паркинг места за лица са инвалидитетом из 

члана 8. став 3. и 4. ове одлуке се не наплаћује. 
 

Члан 15. 
 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 
a) плати коришћење паркинг мјеста према времену задржавања, на прописан начин 
б) поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг мјеста утврђеним 

Правилником, 
ц) користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом којом је означено паркинг мјесто. 
 

Члан 16. 
 

 Корисник који не изврши обавезе предвиђене чланом 14. ове Одлуке, дужан је да 
плати доплатну карту, која му важи за тај дан као дневна карта на свим паркиралиштима. 
 Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном налогу и платити доплатну 
карту у року од 8 дана од дана пријема налога.  
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Члан 19.
 Начин организације паркирања, начин наплате 
паркирања (паркинг карте, СМС поруке и др.) као и 
све друге оперативне радње у вези са паркирањем на 
јавним паркиралиштима у граду Бијељина одређују се 
Правилником.

 IV    НАДЗОР

Члан 20.
 Надзор над извршавањем одредаба ове Одлуке 
врше градски орган управе надлежан за послове саобраћаја 
и комунална полиција у Бијељини.

 V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
 За поступање супротно од одредаба утврђених 
овом Одлуком уводе се казнене одредбе за правна лица, 
одговорна лица у правном лицу и физичка лица. 

чланом 14. ове Одлуке, дужан је да плати доплатну 
карту, која му важи за тај дан као дневна карта на свим 
паркиралиштима.
 Корисник паркирања дужан је поступити по 
примљеном налогу и платити доплатну карту у року од 8 
дана од дана пријема налога. 
 Ако корисник јавног паркиралишта не плати 
доплатну карту, овлашћено предузеће из члана 2. ће против 
њега покренути судски поступак.

 III     УСЛОВИ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА

Члан 17.
 Заустављање и паркирање возила забрањује се на 
свим тротоарима и на свим другим јавним површинама 
резервесаним за кретање пјешака у граду. 
 Заустављање и паркирање возила регулисано 
ставом 1. овог члана може се одобрити у случају ако за 
кретање пјешака, и поред паркираних возила, остаје 
ширина тротоара која је минималних димензија 1.6 метара, 
с тим што та површина не може да буде уз ивицу коловоза, 
као и и да се не угрожава безбједност саобраћаја и не омета 
нормално функционисање саобраћаја.
 Заустављање и паркирање возила забрањено је на 
бициклистичким стазама и другим површинама које су 
намијењене за неки други вид немоторизованог саобраћаја 
у граду. 
 Заустављање и паркирање возила забрањује се на 
свим зеленим површинама у граду.
 Паркирање теретних возила, трактора и аутобуса 
забрањено је на свим улицама, трговима и другим јавним 

 Новчаном казном од 500,00 КМ до 1000,00 КМ 
казниће се за прекршај овлашћено предузеће ако:
 1. На прописан начин не обиљежава паркиралиште 
(Члан 6.)
 2. Не одржава, не уређује, не опрема и обиљежава 
паркиралишта (Члан 7.)

 За прекршај из става 2. овог члана казниће се 
новчаном казном од 200,00 КМ до 500,00 КМ и одговорно 
лице у предузећу.

Члан 22.
 Новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00 КМ 
казниће се за прекршај предузеће и друго правно лице ако:

 1. Користи јавно паркиралиште супротно одредбама 
члана 13. Одлуке
 2. Не поступи у складу са одредбама члана 15. 
Одлуке
 3. Поступи супротно одредбама члана 17. став 8. 
Одлуке

површинама града.
 Паркирање из става 5. овог члана биће дозвољено 
само на површинама које ће бити дефинисане у оквиру 
Правилника.
 Заустављање и паркирање свих моторних возила 
забрањује се у зони раскрснице или издвојеног пјешачког 
прелаза као и на осталим површинама које су дефинисане 
посебним знаковима вертикалне и хоризонталне 
сигнализације.  
На јавним паркиралиштима забрањено је:
 а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, 
хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање 
на преплатном паркинг месту, ометање коришћења 
паркиралишта и др.),
 б) остављање неисправног или хаварисаног возила, 
односно прикључног возила без сопственог погона,
 в) заузимање паркинг места путем ограђивања или 
ометање паркирања других возила,
 г) на паркинг месту постављати ограде или сличне 
препреке,
 д) прање и поправка возила и друге радње које 
доводе до прљања и уништавања јавног паркиралишта.

Члан 18.
 Непрописно паркирана возила у смислу ове одлуке 
биће уклоњена, односно блокирана на начин и под условима 
који ће се утврдити Правилником.
 Корисник непрописно паркираног возила из става 
1. дужан је, на име трошкова блокирања,  платити накнаду 
предузећу из члана 2 ове Одлуке, и то:

 5

 Ако корисник јавног паркиралишта не плати доплатну карту, овлашћено предузеће 
из члана 2. ће против њега покренути судски поступак. 
 
III     УСЛОВИ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА 
 

Члан 17. 
 

Заустављање и паркирање возила забрањује се на свим тротоарима и на свим 
другим јавним површинама резервесаним за кретање пјешака у граду.  

Заустављање и паркирање возила регулисано ставом 1. овог члана може се 
одобрити у случају ако за кретање пјешака, и поред паркираних возила, остаје ширина 
тротоара која је минималних димензија 1.6 метара, с тим што та површина не може да буде 
уз ивицу коловоза, као и и да се не угрожава безбједност саобраћаја и не омета нормално 
функционисање саобраћаја. 

Заустављање и паркирање возила забрањено је на бициклистичким стазама и 
другим површинама које су намијењене за неки други вид немоторизованог саобраћаја у 
граду.  

Заустављање и паркирање возила забрањује се на свим зеленим површинама у 
граду. 

Паркирање теретних возила, трактора и аутобуса забрањено је на свим улицама, 
трговима и другим јавним површинама града. 

Паркирање из става 5. овог члана биће дозвољено само на површинама које ће бити 
дефинисане у оквиру Правилника. 

Заустављање и паркирање свих моторних возила забрањује се у зони раскрснице 
или издвојеног пјешачког прелаза као и на осталим површинама које су дефинисане 
посебним знаковима вертикалне и хоризонталне сигнализације.   

На јавним паркиралиштима забрањено је: 
а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 
сигнализацији (паркирање на преплатном паркинг месту, ометање коришћења 
паркиралишта и др.), 
б) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без 
сопственог погона, 
в) заузимање паркинг места путем ограђивања или ометање паркирања других 
возила, 
г) на паркинг месту постављати ограде или сличне препреке, 
д) прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања 
јавног паркиралишта. 

 
Члан 18. 

 
 Непрописно паркирана возила у смислу ове одлуке биће уклоњена, односно 
блокирана на начин и под условима који ће се утврдити Правилником. 
 Корисник непрописно паркираног возила из става 1. дужан је, на име трошкова 
блокирања,  платити накнаду предузећу из члана 2 ове Одлуке, и то: 
 

БЛОКИРАЊЕ ВОЗИЛА ВИСИНА НАКНАДЕ У КМ (са ПДВ) 
Блокирање и деблокирање путничког 
аутомобила 

 
30,00 

Блокирање и деблокирање теретног 
возила, аутобуса ли другог возила 

 
30,00 
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 За прекршаја из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 100,00 КМ до 250,00 КМ и одговорно 
лице у предузећу, односно другом правном лицу.

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 25,00 КМ до 50,00 КМ.

 VI    ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
 Стпањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о паркирању у граду Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 22/06, 23/07 и 3/11 и „Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 7/14).

Члан 24.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-55/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бој: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године,  донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА 

ПАВЛА 4 У БИЈЕЉИНИ

Члан 1.
 Овом Одлуком додјељује се Туристичкој 
организацији Града Бијељина на коришћење без накнаде, 
пословни простор у Бијељини, у улици Патријарха Павла 
бр. 4,  чија је површина 21 м², саграђен на парцели означеној 
као к.п. 3278/1 звана, УЛ.М.ФИЛИПОВИЋА у нарави 
стамбено пословна зграда, површине 251 м² уписана 
у лист непокретности, број: 1097/1 у коме су уписани 
КОРИСНИЦИ НА ПОС.ДИЈ.ЗГ НА КЧ. 3278/1 а у А1 листу 
у подулошку бр. 3 на парцели означеној као к.п. 3278/1 у 
нарави пословни простор у привреди ознаке ПР површине 
21 м² као корисник на посебном дијелу зграде је уписан Град 
Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној 
као к.п. 3278/1 Е3, у нарави пословни простор у привреди 
површине 21 м² уписаној у зк.ул. 6488 к.о. Бијељина 2 у коме 
је са правом својине уписан Град Бијељина са дијелом 1/1, 
без терета.
 Поменути пословни простор се даје на коришћење 
Туристичкој организацији Града Бијељина на неодређен 
период све док се исти користи у складу са регистрованом 
дјелатношћу.

Члан 2.
 Додјела на коришћење пословног простора из члана 
1. ове Одлуке врши се без накнаде која износи 448,72 КМ без 
ПДВ-а.

 Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведени 
пословни простор износи 76,28  КМ мјесечно, словима:  
(седамдесетшест КМ и 28/100 КМ).
 Порез на додату вриједност у износу наведеном у 
ставу 2 овог члана плаћаће Туристичкој организацији Града 
Бијељина.

Члан 3.
 Пословни простор из члана 1. ове Одлуке 
Туристичка организација Града Бијељина користиће за 
обављање регистроване  дјелатности.

 Право коришћења предметног пословног простора 
неће се евидентирати у  катастарској и земљишнокњижној 
евиденцији.

Члан 4.
  На основу ове Одлуке са Туристичком  
организацијом Града Бијељина закључиће се Уговор којим 
ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна у вези 
са коришћењем пословног простора из члана 1. Ове Одлуке.

 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на 
основу ове Одлуке  закључи Уговор.

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

Број: 01-022-56/21
Бијељина,
Датум: 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (2), члана 53. став 
(1) и (2) и члана 348. став (4) Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ЗАМЈЕНИ  НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗМЕЂУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА И СРПСКО ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ 

ОПШТИНЕ ЈАЊА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се замјена непокретности 
између Града Бијељина и Српско Православне Црквене 
Општине Јања на сљедећи начин:

 Град Бијељина даје у замјену своју непокретност 
означену као:

 - к.п. број 1215/2, њива 3. класе површине 1005 м2, 
уписана у Посједовни лист број 343 к.о. Чардачине Којчиновац, 
у коме је као посједник уписан Град Бијељина, са дијелом 1/1, 
и у зк.ул. број 46  к.о. Чардачине Којчиновац у коме је Град 
Бијељина уписан са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
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 Српско Православна Црквена Општина Јања даје у 
замјену своју непокретност означену као:

 - к.п. број 2392/5, Лугови земљ. уз шк. и ист.зг, 
површине  527 м2, уписане у Лист непокретности број 2539 
к.о. Јања 2, у коме је Српско Православна Црквена Општина 
Јања уписана као посједник и у зк.ул. број 3699 к.о. Јања 2 
у коме је  са правом својине уписана Српско Православна 
Црквена Општина  са дијелом 1/1, без терета.

Члан 2.
 Замјена непокретности између Града Бијељина и 
Српско Православне Црквене Општине Јања врши се у сврху 
рјешавања имовинско правних односа, јер је на парцели к.п. 
број 2392/5 к.о. Јања 2 власништво Српско Православне 
Црквене Општине у Јањи  изграђен дио објекта обданишта-
играонице у Новом насељу Јања и дио трибина фудбалског 
стадиона у Новом насељу Јања, а на парцели к.п. број 1215/2 
к.о. Чардачине Којчиновац власништво Града Бијељина 
изграђена је капела на мјесном гробљу у Којчиновцу. 

Члан 3.
 На основу Налаза о извршеној оквирној процјени 
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ доо Бијељина број: И-600/20 
од 22.09.2020. године, дато је мишљење да је процјењена 
тржишна вриједност  к.п. број 1215 износи 5,00 КМ/м2 
што за непокретност к.п. број 1215/2 површине 1005 м2 
износи 5025,00 КМ.  Процјењена тржишна вриједност 
непокретности означене као к.п. број 2392/2 износи 10,15 
КМ/м2 што за непокретност к.п. број 2392/5 површине 527 
м2 износи 5349.05 КМ.
 У поменутом налазу наведено је да се парцеле 
2392/2 к.о. Јања 2 и 1215 к.о. Чардачине Којчиновац налазе 
у обухвату стратешког документа просторног уређења- 
Просторног плана Града Бијељина (Службени гласник 
Града Бијељина број 6/19). Непокретност к.п. број 2392/2 
к.о. Јања 2 је одређена као грађевинско земљиште и припада 
ванстамбено- пословној подзони 1, а непокретност к.п. 
број 1215 к.о. Чардачине Којчиновац је одређена као 
ванграђевинско земљиште и припада ванстамбено-
пословној подзони 1.
                                                                      

Члан 4.
 О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке 
сачиниће се посебан уговор, а трошкове нотарске обраде 
уговора и књижење истог у јавним евиденцијама, сносиће 
Град Бијељина.

Члан 5.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о замјени  непокретности из члана 1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

Члан 6.
 На  некретнинама  из члана 1. ове Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина и 
Земљишнокњижној канцеларији извршиће се промјена 
уписа у корист уговарача на начин како је одређено у члану 
1. Одлуке.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-57/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 1. и 3. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана 9. јуна  2021. 
године, донијела је

 О Д Л У К У
О РАЗВРГНУЋУ СУВЛАСНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА ОЗНАЧЕНИМ КАО К.П. БРОЈ 

1837/1, 1837/14 И 1837/15  К.О. ЧЕНГИЋ

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се развргнуће-диоба 
сувласничке заједнице на непокретностима означеним 
као к.п. број 1837/1, 1837/14 и 1837/15 зв. Лазаревица, 
у нарави шума 2 класе, укупне површине 253648 м2  
уписане у Посједовни лист број 630 к.о. Ченгић, у коме 
су као супосједници уписани Град Бијељина са дијелом 
216839/253648 и Митровић Ђоке Драгомир са дијелом 
36809/253648.

Члан 2.
 Диоба се врши на тај начин што ће се Град Бијељина 
издвојити са дијелом 1/1 на парцелама означеним као к.п. 
број 1837/1 површине 183307м2 и к.п. број 1837/15 површине 
33532, а Митровић (Ђоке) Драгомир  дијелом 1/1 на парцели 
означеној као к.п. број 1837/14 површине 36809 м2.
 Према увјерењу о извршеној идентификацији 
к.п. број 1837/14 к.о. Ченгић одговара парцелама старог 
грунтовног премјера број 506/79 уписане у зк.ул. број 163 
к.о. Кацевац и парцели број 506/80 уписане у зк. ул. број 168 
к.о. Кацевац.
 Парцела к.п. број 1837/15 к.о. Ченгић одговара 
парцели старог грунтовног премјера број 506/4 уписане 
у зк.ул. број 168 к.о. Кацевац и дијелу  парцеле број 506/3 
уписане у зк. ул. број 163 к.о. Кацевац.
 Парцела к.п. број 1837/1 к.о. Ченгић одговара 
дијеловима парцела старог грунтовног премјера број 506/3 
уписане у зк. ул. број 163 к.о. Кацевац и 506/1 уписане у 
зк.ул. број 42 к.о. Кацевац.
 

Члан 3.
 Доношењем ове Одлуке Град Бијељина и 
Митровић (Ђоке) Драгомир из Бањице немају међусобних 
потраживања.
                                                                

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о диоби  непокретности из члана 1. ове 
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Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 
 Трошкове нотарске обраде уговора, као и провођење 
истог у Евиденцијама о непокретностима сносиће уговорне 
стране солидарно.

Члан 5.
 Код  Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина 
и Земљишнокњижној канцеларији, извршиће се упис 
непокретности на начин описан у члану 2. Одлуке.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-58/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној 
дана 9. јуна 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

2021. ГОДИНИ

I
 Овом Одлуком усваја се Програм кориштења 
средстава за подстицај пољопривредне производње 
предвиђених буџетом Града Бијељина за 2021. годину.

II
 Расположива средства :

 Укупан износ расположивих средстава предвиђен 
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај 
пољопривредне производње је 1.400.000,00 КМ. 
( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 08/21).
  

III
 План утрошка :
 Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи 
начин:

 Подстицај производњи,  доходку и руралном 
развоју:

 1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа и 
организовани откуп дувана (род из 2020. године)  ...................
.................................................................................... 130.000,00 KM
 2. Подршка организованом откупу пшенице род 
2021. године ............................................................ 400.000,00 KM
 3. Подршка сточарству ......................... 168.000,00 KM
 4. Подршка подизању нових засада воћа .....................

...................................................................................... 15.000,00 KM
 5. Подршка пластеничкој производњи и 
наводњавању  ........................................................... 55.000,00 KM
 6. Подршка изградњи инфраструктуре  ......................
.................................................................................... 100.000,00 KM
 7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације 
(елементарне непогоде и др.)  ............................... 50.000,00 KM
 8. Помоћ  удружењима  ........................... 50.000,00 KM
 9. Трошкови камата  ................................ 35.000,00 KM
 10. Подршка унапређењу пољопривредне 
производње кроз едукацију пољопривредних произвођача 
и подршка сертификовању пољопривредне производње  ...
...................................................................................... 30.000,00 KM
 11. Суфинансирање анализа земљишта, набавци 
основног стада и пластеника  ............................... 40.000,00 KM
 12. Побољшања квалитета пољопривредног  
земљишта  ............................................................... 327.000,00 KM
  УКУПНО за 2021. годину ................. 1.400.000,00 KM

IV
 Средства из члана III ове Одлуке налазе се на 
буџетској позицији 488100 – подстицај пољопривредне 
производње. 

 Средства из члана III тачке 3., 4., 5. и 6. се односе на 
Стартегију развоја града Бијељина 2014 – 2023. Године.
           
 Средства ће се распоређивати на основу Правилника 
о начину и условима подстицаја пољопривредне производње 
за 2021.годину, који ће се донијети након ступања на снагу 
ове Одлуке, а на који даје сагласност Градоначелник Града 
Бијељина.

           Правилником  се уређују  критеријуми, начин и 
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни 
фонд и Одјељење за пољопривреду.

           Правилником ће се предвидјети могућност да Управни 
одбор изврши реалокацију финасијских средстава  са 
одређених позиција на другу позицију гдје се појави потреба 
за тим.

V
  Контролу и надзор над извршењем и реализацијом 
одредби овог програма вршит ће органи Администартивне 
службе Града Бијељина надлежни за финасије, пољопривреду, 
испекцију и органи интерне контроле.

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

Број: 01-022-59/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 9) и члана 82. 
став (2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 
(2) тачка 9) и члана 90) став (2) Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
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Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана  9. јуна  
2021. године, донијела је 

О Д Л У К У 
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, 
ФИНАНСИРАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА

 I      ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Циљ доношења Одлуке

Члан 1.
 У циљу подршке ученицима и студентима за 
унапређење сопствених знања, стицање занимања, помоћи 
талентованим ученицима и студентима у даљем развоју 
њихових стручних и других личних кавлитета као и 
стварању услова за задржавање и запошљавање младих и 
стручних кадрова који су неопходни за унапређење развоја 
локалне заједнице, Град Бијељина обезбјеђује средства 
за стипендирање ученика и студената, финансирање 
научноистраживачких радова и награђивање ученика и 
наставника. 

 Предмет Одлуке

Члан 2.
 Овом Одлуком уређује се стипендирање 
ученика генерације основних и средњих школа са 
сједиштем на подручју Града Бијељина (у даљем тексту 
Град), студената високошколских установа у Републици 
Српској, Босни и Херцеговини и иностранству који 
имају стално пребивалиште на подручју Града, студената 
последипломских студија за чије радове се процијени 
да имају значај за локалну заједницу, те награђивање 
ученика и наставника који су постигли запажене успјехе на 
републичким, државним или међународним такмичењима 
из различитих области знања.

 II     СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА

 Стипендирање ученика генерације основних школа

Члан 3.
 (1)Ученицима основних школа са сједиштем на 
подручју Града који су проглашени за ученике генерације, 
у складу са одлуком надлежног органа школе, припада 
ученичка стипендија за школовање у средњој школи.
 (2) Стипендија из претходног става овог члана 
припада по једном ученику сваке основне школе на подручју 
Града Бијељина.
 (3) Стипендија се додјељује на лични захтјев, а 
након подношења доказа о упису у средњу школу.
 (4) Проглашеном ученику генерације основне 
школе на подручју Града чије је пребивалиште на подручју 
друге локалне заједнице припада право на ученичку 
стипендију у средњој школи.
 (5) Права и обавезе ученика током школовања 
којима се додјељује стипендија, у складу са одредбама овог 
члана, уређују се актом о додјели стипендије.
 (6) Процедура из претходног става овог члана 
уредиће се Правилником о стипендирању ученика и 

студената, финансирању научноистраживачких радова и 
награђивању ученика и наставника.

 Стипендирање ученика генерације средњих школа

Члан 4.
 (1) Ученицима средњих школа са сједиштем на 
подручју Града који су проглашени за ученике генерације, 
у складу са одлуком надлежног органа школе, припада 
ученичка стипендија за школовање на високошколској 
установи.
 (2) Стипендија из претходног става овог члана 
припада по једном ученику сваке средње школе на подручју 
Града Бијељина у IV или III степену сложености.
 (3) Стипендија се додјељује на лични захтјев, а након 
подношења доказа о упису на високошколску установу.
 (4) Проглашеном ученику генерације средње 
школе на подручју Града Бијељина чије је пребивалиште 
на подручју друге локалне заједнице, припада право на 
ученичку стипендију у средњој школи.
 (5) Права и обавезе студената током школовања 
којима се додјељује стипендија, у складу са одредбама овог 
члана, уређују се актом о додјели стипендије.
 (6) Процедура из претходног става овог члана 
уредиће се Правилником о стипендирању ученика и 
студената, финаснирању научноистраживачких радова и 
награђивању ученика и наставника.

 Стипендирање ученика са сметњама у развоју

Члан 5.
 (1) Ученицима основних школа са сметњама 
у развоју, који имају рјешење надлежног органа о 
разврставању, припада ученичка стипендија ако станују 
на удаљености већој од 4 km од сједишта школе и уколико 
користе услуге превоза.
 (2) Ученицима основних  и средњих школа са 
сметњама у развоју, који имају рјешење надлежног органа 
којим се утврђује туђа њега, припада ученичка стипендија 
за школовање у основној и средњој школи.
 (3) Стипендија се додјељује на лични захтјев, након 
подношења доказа о упису у  школу.
 (4) Права и обавезе ученика са сметњама у развоју 
током школовања којима се додјељује стипендија, у складу 
са одредбама овог члана, уређују се актом о додјели 
стипендије.
 (5) Процедура из претходног става овог члана 
уредиће се Правилником о стипендирању ученика и 
студената, финансирању научноистраживачких радова и 
награђивању ученика и наставника.

 Утврђивање критеријума за износ стипендије

Члан 6.
 Критеријуми за додјелу и одређивање износа 
стипендије, у складу са члановима 3, 4 и 5. ове Одлуке као и 
појединачне акте, доноси Градоначеленик Града Бијељина (у 
даљем тексту: Градоначелник).

 III     СТИПЕНДИРАЊЕ РЕДОВНИХ  СТУДЕНАТА

 Критеријуми за додјелу
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Члан 7.
 (1) Град Бијељина додјељује стипендије редовним 
студентима високошколских установа који се школују ради 
стицања стручних звања и занимања која су неопходна 
у привредним, друштвеним и другим дјелатностима на 
подручју Града.
 (2) У складу са претходним ставом овог члана, 
у Граду Бијељина обезбјеђује се вођење одговарајуће 
евиденције о исказаним потребама за одређеним профилима 
занимања.

Утврђивање броја и поступак за додјелу

Члан 8.
 (1) На основу расположивих евиденција и података 
те исказаним потребама тржишта рада и локалне заједнице 
Градоначелник  својим актом, прије почетка академске 
године одређује врсте занимања и број студената који ће се 
стипендирати из буџета Града Бијељина.
 (2) Износ стипендије, критеријуми и поступак за 
додјелу, као и права и обавезе којима се додјељује стипендија, 
уређују се општим актом Градоначелника и актом о додјели 
стипендије.
 (3) Врста аката из претходног става овог члана 
уредиће се Правилником о стипендирању ученика и 
студената, финансирању научноистраживачких радова и 
награђивању ученика и наставника.
 (4) Јавни конкурс за додјелу стипендије редовним 
студентима, објављује се на почетку академске године, 
након уписа на високошколске установе.

 IV     ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ 
РАДА

 Критеријуми 

Члан 9.
 (1)У буџету Града Бијељина обезбјеђују се средства 
за финансирање научноистраживачког рада за које 
надлежни орган Града процијени да својом структуром и 
научним дометом може допринијети напретку и развоју 
локалне заједнице.

 (2) Финансираће се искључиво израда завршних 
научних саопштења (магистарски рад или његов еквивалент 
и докторске дисертације) и финансирање уџбеника и других 
књига потребних за унапређење наставног процеса.

 Одлучивање о додјели

Члан 10.
 (1) У складу са претходним чланом ове Одлуке, на 
приједлог Комисије за провођење конкурса за финасирање 
научноистраживачких радова, Градоначелник доноси 
одлуку о одабиру радова који ће се финансирати и износу 
средстава који ће се додијелити.
 (2) Међусобна права и обавезе између Града 
Бијељина и студената последипломских студија, уређују се 
општим актом Градоначелника и актом о додјели средстава 
за финансирање завршног рада.
 (3) Врста аката из претходног става овог члана 
уредиће се Правилником о стипендирању ученика и 
студената, финансирању научноистраживачких радова и 

награђивању ученика и наставника.

 V НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

 Једнократне новчане награде ученицима генерације

Члан 11.
 (1) На крају сваке наставне године, Градоначелник 
додјељује једнокране новчане награде ученицима генерације 
основних и средњих школа на подручју Града.
 (2) Износ једнократне новчане награде, утврђује се 
посебним актом Градоначелника.
 (3) Једнокране новчане награде из става 1. овог члана 
могу се додијелити највише по једном ученику генерације 
основне школе и једном ученику генерације средње школе у 
IV и III степену сложености.

 Једнократне новчане награде ученицима и 
наставницима

Члан 12.
 (1) Ученицима основних и средњих школа додјељује 
се једнократна новчана награда за освојено једно од прва 
три мјеста на републичким, државним или међународним 
такмичењима из различитих области знања
 (2) Наставницима основних и средњих школа 
коју су припремали ученике за такмичења и чији ученици 
су освојили једно од прва три мјеста на републичким, 
државним или међународним такмичењима из различитих 
области знања, додјељује се једнократна новчана награда
 (3) Износ једнократне новчане награде, као 
и критеријуми за додјелу, утврђује се општим актом 
Градоначелника.

 VI ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА

 Обезбјеђење средстава

Члан 13.
 Средства за стипендирање ученика и студената, 
финансирање научноистраживачког рада и награђивање 
ученика и наставника, у складу са овом Одлуком, обезбјеђују 
се у буџету Града Бијељина.

 Ограничење о извјештавању

Члан 14.
 (1) Приликом одлучивања о износу стипендија 
и награда које се додјељују у складу са овом Одлуком, 
Градоначелник води рачуна о износу средстава 
обезбијеђених за ове намјене у буџету Града Бијељина.
 (2) Градоначелник је обавезан да најмање једном 
годишње поднесе извјештај о кориштењу средстава за ове 
намјене утврђене овом Одлуком.

 VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Рок за доношење аката Градоначелника Града

Члан 15.
 Градоначелник Града ће у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке донијети опште акте за чије 
доношење је овлаштен овом Одлуком.



Број 16 - Страна 17Службени гласник Града Бијељина18. јун 2021.

 Престанак важења претходне Одлуке

Члан 16.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о стипендирању и награђивању ученика и студената 
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 14/06).

Члан 17.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-60/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града 
Бијељина ( ,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на својој 5. сједници одржаној 
дана  9. јуна 2021. године, донијела је 

O Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПРЕВОЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком прописују се критеријуми, начин 
и процедура реализације превоза лица са инвалидитетом 
(у даљем тексту: превоз) који организује и финансира Град 
Бијељина, затим права и обавезе корисника и вршиоца 
превоза, праћење реализације и подношење извјештаја о 
реализацији превоза лица са инвалидитетом. 

Члан 2.
 Специјално возило за превоз лица са 
инвалидитетом је у власништву Града Бијељина, а његово 
полазиште и паркиралиште је у гаражи Градске управе Града 
Бијељина у Бијељини. Одлуком Градоначелника привремено 
паркиралиште и полазиште возила може бити на другој 
адреси.

Члан 3.
 Специјално возило увијек мора бити паркирано 
на равном, лако доступном мјесту гдје се задња врата могу 
отворити, те се рампа може спустити у потпуности тако да 
омогућава несметан улазак у возило возачу и корисницима 
превоза. 
 II   KОРИСНИЦИ ПРЕВОЗА И УСЛОВИ 
КОРИШТЕЊА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА

Члан 4.
 Превоз возилом из ове Одлуке могу користити једно 
или више лица са инвалидитетом које има пребивалиште/
боравиште на подручју Града Бијељина, који имају тјелесно 
оштећење и инвалидитет доњих екстремитета усљед чега 
имају отежано или потпуно онемогућено кретање, који 
користе ортопедска помагала: инвалидска колица, штаке, 

ходалице, штап и слично. Право на кориштење превоза 
специјалним возилом имају лица са инвалидитетом која су 
корисници права на личну инвалиднину и накнаде за туђу 
његу и помоћ као и њихова пратња.  

Члан 5.
 Специјално возило се може користити за превоз 
лица из члана 4. у сљедећим ситуацијама:
 1. За групни и индивидуални превоз у склопу 
активности које спроводе удружења које окупљају лица с 
инвцалидитетом на подручју Града Бијељина,
 2. За групни и индивидуални превоз за личне 
потребе,
 3. За превоз на прегледе код доктора у 
случајевима када Хитна служба не одобрава превоз 
санитетским возилом.                                                     
  

Члан 6.
 Возило служи искључиво за путнички превоз лица 
из члана 4. и не може се користити у друге сврхе.
У изузетној ситуацији Градоначелник може донијети одлуку 
самостално.

 III    ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА

Члан 7.
 Трошкове превоза за ситуације предвиђене чланом 
5. Ове Одлуке, а које имају за циљ унапређење квалитета 
живота и социјализације лица са инвалидитетом сносиће 
Град Бијељина.

 IV УПРАВЉАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛОМ

Члан 8.
 Возилом за превоз лица са инвалидитетом 
може управљати искључиво возач којег је овластио 
Градоначелник Града Бијељина. При доношељу одлуке о 
овлаштеном возачу основни услови су: положен возачки 
испит за управљање возилом минимално Б категорије, 
искуство у раду као возача, оспособљеност за руковање 
уређајима који су уграђени за сигурно смјештање и превоз 
лица са инвалидитетом у возилу те исказани сензибилитет 
за потребе лица са инвалидитетом које за кретање користи 
ортопедско помагало. Накнада возачу за обављање услуге 
превоза се финансира из буџета Града Бијељина.

Члан 9.
 Возач из члана 8. има обавезу да: 
 - Одржава возило те води рачуна о свим 
евентуалним кваровима и општем стању возила (уље, вода, 
течност за стакла, пуњење електричном струјом, гуме, 
чистоћу каросерије и унутрашњости возила),
 - Води рачуна о терминима редовних сервиса,

 - Након сваке вожње када возилом управљају други 
возачи провјери опште стање возила,
 - Прије сваког одласка на пут провјери опште стање 
возила.
 - О свим насталим штетама, кваровима и времену 
сервиса извијести надлежно Одјељење.
 - Обавља све радње код уласка у возило и напуштања 
возила, користећи при том покретну рампу и тиме омогући 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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безбиједан улазак и излазак из возила кориснику превоза,
 - Осигура путнике у возилу тако да причврсти 
инвалидска колица за под возила,
 - Осигура путнике сигурносним појасевима (ако то 
не могу учинити сами),
 - Брине да се приликом вожње пружи највиши 
стандард удобности и сигурности путника – примјерену 
брзину прилагођену условима на цести, лагано кочење и 
убрзавање, те савладавање кривина.
 - Возач је дужан да се коректно опходи према 
корисницима превоза,
 - Практикује економичну вожњу.

 Возачева брига о корисницима започиње 
непосредно прије уласка у возило и завршава приликом 
изласка из возила. 

 Возач није дужан пратити кориснике до коначног 
циља путовања – стан, болницу и сл. 

 Возач је дужан да у случају кашњења дужег од 15 
минута благовремено обавијести корисника превоза. По 
доласку на договорено мјесто, возач чека још 5 минута 
дуже од договореног времена уколико корисник није 
дошао на договорено мјесто. Након истека тог времена и 
евидентирања истог наставља према плану кретања.
 

Члан 10.
 У случају настанка било какве штете на возилу 
узроковане непоштивањем одредби члана 9. овог 
Правилника од стране возача исти је одговоран за њу.
 У случају непоштивања саобраћајних прописа за 
посљедице усљед истог одговоран је возач који је управљао 
возилом.

 V БРИГА О ВОЗИЛУ
   

 Члан 11.
 Лица која се превозе возилом дужна су бринути о 
истом у складу са нормама доброг понашања.

Члан 12.
 У случају било каквог намјерног оштећења возила 
трошак настале штете сноси лице које је исту проузроковало.

Члан 13.
 Лица која су користила возило дужна су исти 
оставити након кориштења у претходно затеченом стању.

Члан 14.
 Возилом се неће превозити лица која су се у 
претходним вожњама недолично понашале и узроковале 
оштећење возила.

 VI ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

Члан 15.
 Возило је на располагању лицима из члана 5. Овом 
Одлуком у периоду од 8.00-15.00 сати сваки радни дан осим 
викенда (суботе и недјеље) и празника.
 Захтјев за превоз врши се два дана или дан прије 
у времену од 8.00 – 14.00 сати, а превоз који се користи 
понедјељком потребно је заказати најкасније у претходни 

четвртак. Подношење захтјева врши се директно према 
возачу искључиво путем телефона у формату који одговара 
кориснику превоза.
 Захтјев за превоз мора бити прецизно просторно 
и временски одређен (вријеме поласка/повратка као и 
тачна локација крајњег одредишта и локације за повратак). 
Потребно је нагласити да ли је ријеч о вожњи у једном 
смјеру од тачке А до тачке Б (нпр. кућа – Дом здравља) 
или повратној вожњи (нпр. Кућа - школа - кућа). Повратна 
вожња се евидентира као двије услуге превоза и као таква се 
и разматра, планира и реализује.
 Уколико је жељени термин заузет, возач ће 
предложити кориснику друго вријеме за превоз, а ако 
корисник то не прихвати, захтјев ће одбити усмено, 
телефоном. 
 Возач може одобрити захтјев за превоз само 
лицу с инвалидитетом која је на попису (Листи) лица са 
инвалидитетом, корисника превоза.
 Кориснике на листи чекања возач контактира дан 
раније ради потврде траженог превоза.
 Корисник који отказује превоз дужан је да о томе 
обавијести возача најкасније 45 минута прије предвиђеног 
доласка возила. 

Члан 16.
 Сви подносиоци захтјева за кориштење превоза 
Града Бијељина, прије реализације превоза, у обавези су да 
се упознају са овом Одлуком, а потписивањем сагласности 
са одредбама Одлуке, потврђују да су упознати са њим, као и 
да ће поштовати све наведене одредбе у најбољем интересу 
корисника и вршиоца услуга превоза.

Члан 17.
 Лице које због тежине инвалидности не може да 
се превезе само, превози се са пратиоцем којег обезбјеђује 
корисник превоза. Пратилац пружа кориснику помоћ током 
превоза како би се безбиједно превезао до одредишта. Ако 
корисник мора имати пратиоца, то се наводи приликом 
подношења захтјева за превоз.
     Малољетна лица и одрасла лица којима је неопходан 
лични пратилац не могу користити услугу превоза, ако 
њихов старатељ не обезбиједи личног пратиоца.
     Мјесто пратиоца у возилу је поред корисника 
превоза, уколико је то технички изводљиво.     
Корисник возила може имати само једног пратиоца. 
Пратиоц мора бити пунољетан, психички и физички 
способан за пружање помоћи особи са инвалидитетом  која 
користи превоз.

Члан 18.
 Корисник превоза је дужан да се у возилу пристојно 
и културно понаша, да има коректан однос према возачу и 
осталим путницима. 
 Ометање возача, неодговарајуће сугестије и 
коментарисање његове вожње строго су забрањени.
 Возач неће возити корисника који је у 
алкохолисаном стању или под дејством наркотика.
 Забрањено је пушење у возилу, конзумирање 
алкохола, прљање возила и остављање отпадака.

Члан 19.
 Возач је дужан да до 5-ог у мјесецу за сваки претходни 
мјесец достави податке из евиденције о реализованим 
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услугама и броју корисника надлежном Одјељењу.

 VII    ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

Члан 20.
 Сваку врсту незадовоољства услугом превоза, 
корисник је у обавези да прослиједи возачу у духу сарадње 
и добре намјере. 

 Корисник превоза, ако није задовољан превозом 
односно спровођењем ове Одлуке може поднијети и 
писани приговор Градској управи Града Бијељина, односно 
надлежном Одјељењу путем поште или лично у пријемој 
канцеларији Градске управе Града Бијељина.
   . 
 VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
    

Члан 21.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-61/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став (2), тачка 5) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став (2), тачка 
5) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 
5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. године, донијела је

П Р О Г Р А М 
О ИЗМЈЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА - САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I
 У Програму коришћења подстицајних средстава за 
развој предузетништва – самозапошљавање за 2021. годину 
(Закључак Скупштине Града Бијељина о усвајању Програма 
број: 01-013-4-2/21 од 28. априла 2021. године) у тачки 9. 
Потписивање уговора и додјела средстава корисницима, текст:
  „Средства се дозначавају бесповратно по динамици:
 - 70% уговореног износа – до 30 дана од потписивања 
уговора,
 - 30% уговореног износа – након 12 мјесеци од 
почетка пословања предузетника, уколико корисник 
средстава испуњава обавезе из уговора.“, мијења се и гласи: 

 „Подстицајна средства су бесповратна и додјељују 
се корисницима у једнократном износу.“

II
 Остале одредбе Програма коришћења подстицајних 
средстава за развој предузетништва – самозапошљавање за 
2021. годину непромијењене.

III
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-62/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

 На основу члана 11. став 6. и члана 12. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 78/11 и 106/15), члана 39. став 2) тачка (2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39.  став (2) тачка 
2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. Одлуке о висини боравишне 
таксе која се плаћа на подручју Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број: 3/16), Скупштина Града 
Бијељина на својој 5. сједници одржаној дана 9. јуна 2021. 
године, донијела је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ 
НА РАЧУНУ ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ПО ОСНОВУ 
ПРИХОДА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Увод:
 Овим Програмом се утврђује начин коришћења 
средстава са рачуна посебних намјена прикупљених по 
основу  прихода од боравишне таксе на подручју Града 
Бијељина.  Према Закону о боравишној такси, средства 
прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на 
рачун јавних прихода Републике Српске, а распоређују се 
тако што 80% средстава припада туристичкој организацији 
града или општине и 20% средстава припада Туристичкој 
организацији Републике Српске. Према Закону о 
боравишној такси и Одлуци о висини боравишне таксе која 
се плаћа на подручју града Бијељина, дефинисана је обавеза 
да се цјелокупан износ распоређених средстава боравишне 
таксе, која су уплаћена на рачун посебних намјена, стави 
на располагање Туристичкој организацији Града Бијељина. 
Из ових средстава се финансирају програмске активности 
Туристичке организације Града Бијељина, на промоцији и 
унапређењу туризма током 2021.године, у складу са Законом 
о боравишној такси. 
 Програм је сачињен на основу Програма коришћења 
средстава са рачуна посебних намјена прикупљених по 
основу  прихода од боравишне таксе, који je донио Управни 
одбор Туристичке организације бр. 336/21 од 11.05.2021.
године скупа са Одлуком о усвајању Програма број: 339/21 
од 11.05.2021.године.

Члан 2.
 Расположива средства:

 У 2021. години планирана средства прикупљена по 
основу прихода од боравишне таксе износе  114.000,00 КМ. 

 Туристичка организација Града Бијељина ће у 2021.
години реализовати програмске активности и активности 
на промоцији и унапређењу туризма у висини планираних 
средстава.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Члан 3.
 План утрошка:
 Средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу наплаћене боравишне 

Члан 4.
 Наведена средства која се налазе на рачуну посебних 
намјена прикупљена по основу прихода од боравишне 
таксе, ставиће се на располагање Туристичкој организацији 
Града Бијељина, која је носилац активности на реализацији 
планираних пројеката. Средства су намјенска и могу се 
користити на начин прописан Законом о боравишној такси 
и овим Програмом. 

Члан 5.
 Након реализације сваког појединачног пројекта, 
Туристичка организација Града Бијељина ће доставити 
извјештај Одјељењу за привреду и Одјељењу за финансије, 
а коначан извјештај о реализацији овог Програма доставиће 
на крају године Скупштини Града Бијељина на разматрање 
и усвајање.

Члан 6.
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-63/21
Бијељина,
Датум, 9. јун 2021. год.

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

таксе, Туристичка организација Града Бијељина планира 
да   користи за програмске активности на промоцији и 
унапређењу области туризма, за реализацију сљедећих 
пројеката и активности:

наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

 1. Зоран Зекановић, из Бијељине, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности директора Јавног 
информативног и издавачког предузећа „Семберија и 
Мајевица“ Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од 
дана именовања на дужност. 

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

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 и 36/19) 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. 

2. 
 
 

Члан 3. 
 

План утрошка: 
 

 Средства која се налазе на рачуну посебних намјена прикупљена по основу 
наплаћене боравишне таксе, Туристичка организација Града Бијељина планира да   
користи за програмске активности на промоцији и унапређењу области туризма, за 
реализацију сљедећих пројеката и активности: 
 

Р.бр. Пројекат / активност Износ средстава 
у КМ 

1. Израда  „redizajn web stranice“ и пропагандног материјала 6.000,00 
2. Манифестација „Сајам туризма и гастро културе“ 18.000,00 
3. Манифестација „Савска регата“ 15.000,00 
4. Манифестација „Пантелински дани“ 13.000,00 
5. Манифестација „Златни котлић“ 12.000,00 
6. Манифестација „Умјетничка колонија“ 11.000,00 
7. Манифестација „Митровдански вашар“ 2.000,00 
8. Манифестација,,Прослава Нове 2022. године“ 18.000,00 
9. Учешће на манифестацијама и сајмовима у земљи и 

окружењу 
16.000,00 

10. Манифестација „Зелени – еко фестивал“ 1.000,00 
11. Котлић код Точка 2.000,00 
 УКУПНО 114.000,00 

 
 

Члан 4. 
 

Наведена средства која се налазе на рачуну посебних намјена прикупљена по 
основу прихода од боравишне таксе, ставиће се на располагање Туристичкој организацији 
Града Бијељина, која је носилац активности на реализацији планираних пројеката. 
Средства су намјенска и могу се користити на начин прописан Законом о боравишној 
такси и овим Програмом.  
 

Члан 5. 
 

Након реализације сваког појединачног пројекта, Туристичка организација Града 
Бијељина ће доставити извјештај Одјељењу за привреду и Одјељењу за финансије, а 
коначан извјештај о реализацији овог Програма доставиће на крају године Скупштини 
Града Бијељина на разматрање и усвајање. 

 
 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној 
дана 03.03.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Зорана Зекановића за вршиоца дужности директора Јавног 
информативног и издавачког предузећа „Семберија и 
Мајевица“ Бијељина број 01-111-59/21. Основ за доношење 
рјешења број 01-111-59/21 био је члан 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

 Имајући у виду чињеницу да је Зоран Зекановић 
именован за вршиоца дужности директора дана 03.03.2021. 
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс 
за избор директора Јавног информативног и издавачког 
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина, те да је 
истекао рок од 2 мјесеца на који је именован (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-109/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаној 
дана 15. јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

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

 2. Именована ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавног информативног и издавачког 
предузећа „Семберија и Мајевица“ 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 и 36/19) 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: 01-111-110/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

  
 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је 

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

ЈИП “СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

I
 У Комисију за избор директора ЈИП „Семберија и 
Мајевица“ Бијељина, именују се : 

 1. Љубиша Станишић, предсједник
 2. Самер Ел Цхекх, члан
 3. Бранка Ђелмо, члан
 4. Тривко Стевић, члан
 5. Ђорђе Глишић, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном 
року, по потреби прибави додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом 
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за 
коначно именовање.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.   

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

Број: 01-111-112/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), 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 наставку 5. сједнице одржаном 
дана 15. јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА БИЈЕЉИНА

 1. Марко Влачић, из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа Бијељина, због истека периода 
од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.

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

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 и 36/19) 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 2. сједници одржаној 
дана 03.03.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Марка Влачића за вршиоца дужности директора Агенције 
за развој малих и средњих предузећа Бијељина број 01-111-
61/21. Основ за доношење рјешења број 01-111-61/21 био је 
члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03). 

 Имајући у виду чињеницу да је Марко Влачић 
именован за вршиоца дужности директора дана 03.03.2021. 
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс 
за избор директора Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је 
именован (члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03)), у складу са горе 
наведеним одредбама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-113/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА БИЈЕЉИНА

 1. Марко Влачић из Бијељине, именује се за вршиоца 
дужности директора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Бијељина. 

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа 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 и 36/19) 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 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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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: 01-111-114/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је  

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

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
  У Комисију за избор директора Агенције за развој 
малих и средњих предузећа града Бијељина, именују се : 

 1. Зоран Радић, предсједник
 2. Љубиша Станишић, члан
 3. Вања Икић, члан
 4. Стефан Јовић, члан
 5. Драгана Чојић, члан

II
 Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном 
року, по потреби прибави додатне информације о 
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су 
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом 
раду Скупштини града на разматрање и доношење акта за 
коначно именовање.

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

Број: 01-111-116/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), 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 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА

 1. Славиша Вујановић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавне установе 
дјечији вртић „Чика Јова Змај“ 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 гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) 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 2. сједници одржаној 
дана 03.03.2021. године донијела је Рјешење о именовању 
Славише Вујановића за вршиоца дужности директора Јавне 
установе дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина број 01-
111-63/21. Основ за доношење рјешења број 01-111-63/21 
био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

 Имајући у виду чињеницу да је Славиша Вујановић 
именован за вршиоца дужности директора дана 03.03.2021. 
године, да у међувремену није окончана процедура по 
расписаном Јавном конкурсу за избор директора Јавне 
установе дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, те да је 
истекао рок од 2 мјесеца на који је именован (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
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ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 16 - Страна 24 18. јун 2021.

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

Број: 01-111-117/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. и 3a. Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), а након разматрања Извјештаја 
Комисије за избор директора Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Бијељина, Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

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

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА

 1. Ђорђе Лазић из Бијељине именује се за директора 
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 и 36/19) 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.   
Одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, именује и 
разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град 
оснивач или суоснивач.

 На сједници одржаној дана 28.04.2021. године 
Скупштина града Бијељина расписала је Јавни конкурс 
за попуну упражњеног мјеста директора Јавне установе 
Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина број 01-022-101/21 
од 28.04.2021. године, те донијела Рјешење о именовању 
комисије за избор директора Јавне установе Дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Бијељина број 01-022-/21 од 28.04.2021. 
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала 
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном року, 
обављање интервјуа са свим кандидатима који су ушли у 

ужи избор, комисија је сачинила извјештај дана 07.06.2021. 
године у којем је предложено да се за директора Јавне 
установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина именује 
Ђорђе Лазић и исти доставила Скупштини града Бијељина.

 Након проведеног поступка јавног гласања утврђено 
је да је приједлог да се за директора Јавне установе Дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина именује Ђорђе Лазић 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: 01-111-118/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), 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 наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

 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 и 36/19) 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. 
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Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 
03.03.2021. године донијела је Рјешење о именовању Јасмине 
Абдулахагић за вршиоца дужности директора Туристичке 
организације Града Бијељина број 01-111-65/21. Основ за 
доношење рјешења број 01-111-65/21 био је члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03). 

 Имајући у виду чињеницу да је Јасмина Абдулахагић 
именована за вршиоца дужности директора дана 03.03.2021. 
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за 
избор директора Туристичке организације града Бијељина, 
те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је именованa (члан 
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03)), у складу са горе наведеним 
одредбама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-119/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 1. Јасмина Абдулахагић из Бијељине, именује се за 
вршиоца дужности директора Туристичке организације 
града Бијељина. 

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Туристичке организације града 
Бијељина. 

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

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 и 36/19) 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: 01-111-120/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 16. став 1. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 
,109/12  и  44/16)  и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и 
члана 43. став 2. Статута Јавне установе „Музеј Семберије“ 
Бијељина број: 381/2015 од 14.12.2015. године, Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је 

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

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1. Сара Пајић и Млађан Зарић из Бијељине, 
разрјешавају се дужности члана Управног одбора Јавне 
установе „Музеј Семберије“ Бијељина, због истека мандата.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор установе 
именује и разрјешава оснивач, док је одредбом члана 39. став 
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2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, 
у оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава директора и 
управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач. 
Чланом 43. став 2. Статута Јавне установе „Музеј Семберије“ 
Бијељина број: 381/2015 од 14.12.2015. године је прописано 
да мандат чланова Управног одбора траје четири године, 
с тим што чланови могу бити разријешени и прије истека 
мандата у случајевима прописаним Законом, Одлуком о 
оснивању и овим Статутом.

 Имајући у виду чињеницу да су Сара Пајић и 
Млађан Зарић именовани за чланове Управног одбора Јавне 
установе „Музеј Семберије“ Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-185/17 од 
18.05.2017.године, да мандат члана Управног одбора Јавне 
установе „Музеј Семберије“ Бијељина траје четири године, 
те да је истекао временски период од четири године на који 
су именовани, 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: 01-111-121/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 2021. год.

 На основу члана члана 39. став 2. тачка 33. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, д о н и ј е л а  је

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

СЕМБЕРИЈЕ БИЈЕЉИНА

 1. Сара Пајић и Бранка Стевановић, из Бијељине 
именују се за вршиоце дужности члана Управног одбора 
Јавне установе „Музеј Семберије“ Бијељина.

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања чланова Управног одбора Јавне установе „Музеј 
Семберије“ 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 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач једница локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-122/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 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 наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 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 
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 15.06.2021. 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 
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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, на првој сједници 
одржаној дана 25.01.2021. године донијела је Рјешење о 
именовању Стевана Тривковића за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пољопривреду у Градској управи 
Града Бијељина број 01-111-54/21 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 25.01.2021. године, 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.  

Број: 01-111-123/21
Бијељина,
Датум: 15. јун 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 134. став 5. Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 
35/20 и 63/20) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ БИЈЕЉИНА

 1. Драгиша Марјановић разрјешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ 
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 и чланове сталних и повремених 
радних тијела скупштине, именује и разрјешава секретара 
скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши 
избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у 
складу са законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано 
је да свим члановима школског одбора престаје мандат 
истеком рока од четири године од дана конституисања 
школског одбора 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 чињеницу да је Драгиша 
Марјановић именован за члана Школског одбора Основне 
школе „Свети Сава“ Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-176/17 
од 21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора 
траје четири године и да је истекао временски период од 
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четири године од дана конституисања школског одбора, те 
да је Основна школа „Свети Сава“ Бијељина доставила овом 
органу захтјев за избор новог члана школског одбора број: 
372/21 од 14.04.2021.године, 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: 01-111-124/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ БИЈЕЉИНА

 1. Драгиша Марјановић бира се за члана Школског 
одбора Основне школе „Свети Сава“ Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 

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

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Свети Сава“ Бијељина. Након проведеног поступка 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања добио већину гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-125/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ, БИЈЕЉИНА

 1. Срђан Љубоја разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Дворови“ Дворови, 
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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
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скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Срђан Љубоја 
именован за члана Школског одбора Основне школе 
„Дворови“ Дворови-Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-127/17 од 
21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора траје 
четири године и да је истекао временски период од четири 
године од дана конституисања школског одбора, те да је 
Основна школа „Дворови“ Дворови-Бијељина доставила 
овом органу захтјев за избор новог члана школског 
одбора број: 618/21 од 23.04.2021.године, 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: 01-111-126/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ, БИЈЕЉИНА

 1. Срђан Љубоја бира се за члана Школског 
одбора Основне школе „Дворови“ Дворови, Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Дворови“ Дворови-Бијељина. Након проведеног 
поступка јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања добио већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-127/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 
39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 
2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ 

ВЕЛИКА ОБАРСКА, БИЈЕЉИНА

 1. Радосав Ђокић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Петар Петровић 
Његош“ Велика Обарска, 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 и чланове сталних и повремених 
радних тијела скупштине, именује и разрјешава 
секретара скупштине и начелника одјељења, односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на 
другим позицијама у складу са законом. Чланом 134. 
став 5. Закона о основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Радосав Ђокић 
именован за члана Школског одбора Основне школе 
„Петар Петровић Његош“ Велика Обарска, Бијељина 
рјешењем Скупштине града Бијељина у претходном 
сазиву број 01-111-128/17 од 21.04.2017. године, да 
мандат чланова школског одбора траје четири године и 
да је истекао временски период од четири године од дана 
конституисања школског одбора, те да је Основна школа 
„Петар Петровић Његош“ Велика Обарска, Бијељина 
доставила овом органу захтјев за избор новог члана 
школског одбора, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

суду у Бијељини у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења.

Број: 01-111-128/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ ВЕЛИКА 

ОБАРСКА, БИЈЕЉИНА

 1. Љубиша Васић бира се за члана Школског одбора 
Основне школе „Петар Петровић Његош“ Велика Обарска, 
Бијељина, као представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
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тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Петар Петровић Његош“ Велика Обарска, Бијељина. 
Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је да 
је приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-129/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“ ЈАЊА, 
БИЈЕЉИНА

 1. Суад Салкић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Меша Селимовић“ Јања, 
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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 

рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Суад Салкић 
именован за члана Школског одбора Основне школе 
„Меша Селимовић“ Јања, Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-275/17 од 
28.12.2017. године, да мандат чланова школског одбора траје 
четири године и да је истекао временски период од четири 
године од дана конституисања школског одбора, одлучено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-130/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“ ЈАЊА, БИЈЕЉИНА

 1. Недим Хаџић бира се за члана Школског одбора 
Основне школе „Меша Селимовић“ Јања, Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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, 
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замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Меша Селимовић“ Јања, Бијељина. Након 
проведеног поступка јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-131/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУВО 

ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

 1. Славица Обреновић разрјешава се дужности 
члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 
Суво Поље, 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Славица Обреновић 
именована за члана Школског одбора Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Суво Поље, Бијељина рјешењем 
Скупштине града Бијељина у претходном сазиву број 01-
111-87/18 од 24.12.2018. године, да мандат чланова школског 
одбора траје четири године и да је истекао временски период 
од четири године од дана конституисања школског одбора, 
те да је Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље, 
Бијељина доставила овом органу захтјев за избор новог 
члана школског одбора број: 414/21 од 25.05.2021. године, 
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: 01-111-132/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  2021. год. 

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУВО ПОЉЕ, 

БИЈЕЉИНА

 1. Биљана Мијатовић бира се за члана Школског 
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље, 
Бијељина, као представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ Суво Поље, Бијељина. Након 
проведеног поступка јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 

Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-133/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ 
ДРАГАЉЕВАЦ, БИЈЕЉИНА

 1. Илија Радић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Стеван Немања“ Горњи 
Драгаљевац, 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац, Бијељина. 
Након проведеног поступка јавног гласања утврђено је да 
је приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-135/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ БРОДАЦ, 
БИЈЕЉИНА

 1. Томо Андрић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Петар Кочић“ Бродац, 
Бијељина.

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

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
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 Имајући у виду чињеницу да је Илија Радић 
именован за члана Школског одбора Основне школе 
„Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац, Бијељина рјешењем 
Скупштине града Бијељина у претходном сазиву број 
01-111-130/17 од 21.04.2017. године, да мандат чланова 
школског одбора траје четири године и да је истекао 
временски период од четири године од дана конституисања 
школског одбора, те да је Основна школа „Стеван Немања“ 
Горњи Драгаљевац, Бијељина доставила овом органу захтјев 
за избор новог члана школског одбора број: 219/21 од 
25.05.2021.године, 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: 01-111-134/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „СТЕВАН НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ, 

БИЈЕЉИНА

 1. Илија Радић бира се за члана Школског одбора 
Основне школе „Стеван Немања“ Горњи Драгаљевац, 
Бијељина, као представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
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ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ БРОДАЦ, 
БИЈЕЉИНА

 1. Небојша Лакетић бира се за члана Школског 
одбора Основне школе „Петар Кочић“ Бродац, Бијељина, 
као представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. Чланом 
134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 
84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) Правилника о 
избору и раду Школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) прописано је да школски одбор 
има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, од којих једног члана на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 5. Правилника о раду и поступку избора 
и рарјешења чланова школског одбора („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 28/18) прописано је да избор једног 
члана школског одбора у име јединице локалне самоуправе, 
односно града врши скупштина јединице локалне самоуправе, 
односно града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) 
Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, 
потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника 
и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине 
Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања 
и разрјешења на другим позицијама у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Петар Кочић“ Бродац - Бијељина. Након проведеног 
поступка јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања добио већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-137/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  2021. год.

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. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Томо Андрић 
именован за члана Школског одбора Основне школе 
„Петар Кочић“ Бродац - Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-131/17 
од 21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора 
траје четири године и да је истекао временски период од 
четири године од дана конституисања школског одбора, 
те да је Основна школа „Петар Кочић“ Бродац - Бијељина 
доставила овом органу захтјев за избор новог члана 
школског одбора број: 157/21 од 21.05.2021.године, 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: 01-111-136/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је
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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.

Број: 01-111-138/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ 
БИЈЕЉИНА

 1. Бранко Сојић бира се за члана Школског одбора 
Основне школе „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ“ 
БИЈЕЉИНА

 1. Бранка Ђелмо разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Кнез Иво од Семберије“ 
Бијељина.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и 
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника 
општине и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Бранка Ђелмо 
именована за члана Школског одбора Основне школе 
„Кнез Иво од Семберије“ Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-132/17 
од 21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора 
траје четири године и да је истекао временски период од 
четири године од дана конституисања школског одбора, 
те да је Основна школа „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина 
доставила овом органу захтјев за избор новог члана школског 
одбора број: 1015/21 од 19.05.2021.године, одлучено је као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина. Након проведеног 
поступка јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања добио већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-139/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ ЦРЊЕЛОВО, 
БИЈЕЉИНА

 1. Љубица Видић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Црњелово, 
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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 

44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Љубица Видић 
именована за члана Школског одбора Основне школе „Свети 
Сава“ Црњелово рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-133/17 од 21.04.2017. године, 
да мандат чланова школског одбора траје четири године и 
да је истекао временски период од четири године од дана 
конституисања школског одбора, те да је Основна школа 
„Свети Сава“ Црњелово доставила овом органу захтјев 
за избор новог члана школског одбора број: 508/21 од 
27.05.2021.године, 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: 01-111-140/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ ЦРЊЕЛОВО, 
БИЈЕЉИНА

 1. Тања Стевановић бира се за члана Школског 
одбора Основне школе ‘’Свети Сава’’ Црњелово, Бијељина, 
као представник локалне заједнице.

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

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА

 1. Дарко Гашевић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бијељина.

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

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. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Дарко Гашевић 
именован за члана Школског одбора Основне школе „Вук 
Караџић“ Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-134/17 од 21.04.2017. године, 
да мандат чланова школског одбора траје четири године и 
да је истекао временски период од четири године од дана 
конституисања школског одбора, те да је Основна школа 
„Вук Караџић“ Бијељина доставила овом органу захтјев 
за избор новог члана школског одбора број: 677/21 од 
24.05.2021. године, 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: 01-111-142/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  2021. год. 

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. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Свети Сава“ Црњелово. Након проведеног поступка 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања добио већину гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-141/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 

  

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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА

 1. Дарко Гашевић бира се за члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић“ Бијељина, као представник 
локалне заједнице.

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

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. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Вук Караџић“ Бијељина. Након проведеног поступка 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања добио већину гласова од укупног броја 

одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-143/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 
39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 
2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ БИЈЕЉИНА

 1. Драгана Чојић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Јован Дучић“ 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Јован Дучић“ Бијељина. Након проведеног поступка 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања добио већину гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

Број: 01-111-145/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 
и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. 
јуна 2021. године, донијела је

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ 
ГЛАВИЧИЦЕ, БИЈЕЉИНА

 1. Милорад Зекић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Ћирило и Методије“ 
Главичице, 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 

 Имајући у виду чињеницу да је Драгана Чојић 
именована за члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Дучић“ Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-135/17 од 21.04.2017. године, 
да мандат чланова школског одбора траје четири године и 
да је истекао временски период од четири године од дана 
конституисања школског одбора, те да је Основна школа 
„Јован Дучић“ Бијељина доставила овом органу захтјев 
за избор новог члана школског одбора број: 331/21 од 
20.04.2021.године, 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: 01-111-144/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ БИЈЕЉИНА

 1. Илијана Андрић бира се за члана Школског 
одбора Основне школе „Јован Дучић“ Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.



Број 16 - Страна 41Службени гласник Града Бијељина18. јун 2021.

скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 134. став 5. Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано је да свим 
члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора 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 чињеницу да је Милорад Зекић 
именован за члана Школског одбора Основне школе „Ћирило 
и Методије“ Главичице, Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-136/17 
од 21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора 
траје четири године и да је истекао временски период од 
четири године од дана конституисања школског одбора, 
те да је Основна школа „Ћирило и Методије“ Главичице, 
Бијељина доставила овом органу захтјев за избор новог 
члана школског одбора број: 133-1/21 од 17.03.2021. године, 
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: 01-111-146/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 134. став 2. тачка 4) Закона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), 
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и рарјешења 
чланова школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 28/18) и члана  39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ 
ГЛАВИЧИЦЕ, БИЈЕЉИНА

 1. Драган Савић бира се за члана Школског одбора 
Основне школе „Ћирило и Методије“ Главичице, Бијељина, 

као представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о основном образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 3. став 1. тачка г) 
Правилника о избору и раду Школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 65/13) 
прописано је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује Министарство, од којих 
једног члана на приједлог локалне заједнице. Чланом 5. 
Правилника о раду и поступку избора и рарјешења чланова 
школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/18) прописано је да избор једног члана школског 
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града 
врши скупштина јединице локалне самоуправе, односно 
града, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и 
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама 
у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Основне 
школе „Ћирило и Методије“ Главичице, Бијељина. Након 
проведеног поступка јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-147/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-148/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 2. тачка 4) 
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 
3. став 1. тачка 4) и члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19) и члана  39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ БИЈЕЉИНА

 1. Игор Нинковић бира се за члана Школског 
одбора Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да школски одбор има 
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, и то један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе. Чланом 3. став 1. тачка 4) Правилника 
о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) 
прописано је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе, у име оснивача, именује Министарство 
просвјете и културе од којих једног члана на приједлог 
јединице локалне самоуправе, а чланом 5. истог Правилника 
је прописано да избор једног члана школског одбора, у име 
јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице 
локалне самоуправе, 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, 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 127. став 5. и 6. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

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

TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ БИЈЕЉИНА

 1. Данијел Перић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Техничке школе „Михајло Пупин“ 
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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 127. став 5. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 6. истог члана је прописано да 
свим члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора, 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 чињеницу да је Данијел Перић 
именован за члана Школског одбора Техничке школе 
„Михајло Пупин“ Бијељина рјешењем Скупштине града 
Бијељина у претходном сазиву број 01-111-144/17 од 
21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора траје 
четири године и да је истекао временски период од четири 
године од дана конституисања школског одбора, те да је 
Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина доставила овом 
органу захтјев за избор новог члана школског одбора број: 
1268/21 од 27.05.2021. године, 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 
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замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Техничке 
школе „Михајло Пупин“ Бијељина. Након проведеног 
поступка јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања добио већину гласова од 
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-149/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 5. и 6. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЈАЊА, БИЈЕЉИНА

 1. Мевлудин Алагић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Средње стручне школе Јања, 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 127. став 5. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 6. истог члана је прописано да 
свим члановима школског одбора престаје мандат истеком 

рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора, 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 чињеницу да је Мевлудин Алагић 
именован за члана Школског одбора Средње стручне школе 
Јања, Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-276/17 од 28.12.2017. године 
да мандат чланова школског одбора траје четири године 
и да је истекао временски период од четири године од 
дана конституисања школског одбора, одлучено је као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-150/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 2. тачка 4) 
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 
3. став 1. тачка 4) и члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19) и члана  39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЈАЊА, БИЈЕЉИНА
 
 1. Фатима Мустафић – Тршић бира се за члана 
Школског одбора Средње стручне школе Јања, Бијељина, 
као представник локалне заједнице.

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

ПОЉОПРИВРЕДНЕ И МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 
БИЈЕЉИНА

 1. Милан Николић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Пољопривредне и медицинске школе 
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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 127. став 5. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 6. истог члана је прописано да 
свим члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора, 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 чињеницу да је Милан Николић 
именован за члана Школског одбора Пољопривредне и 
медицинске школе Бијељина рјешењем Скупштине града 
Бијељина у претходном сазиву број 01-111-145/17 од 
21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора траје 
четири године и да је истекао временски период од четири 
године од дана конституисања школског одбора, те да је 
Пољопривредна и медицинска школа Бијељина доставила 
овом органу захтјев за избор новог члана школског одбора 
број: 1191/21 од 28.05.2021. године, 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: 01-111-152/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  2021. год.      
    

предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, 
замјеника градоначелника, односно начелника општине и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да школски одбор има 
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, и то један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе. Чланом 3. став 1. тачка 4) Правилника 
о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) 
прописано је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе, у име оснивача, именује Министарство 
просвјете и културе од којих једног члана на приједлог 
јединице локалне самоуправе, а чланом 5. истог Правилника 
је прописано да избор једног члана школског одбора, у име 
јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице 
локалне самоуправе, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Средње 
стручне школе Јања, Бијељина. Након проведеног поступка 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања добио већину гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-151/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 5. и 6. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је
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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 127. став 2. тачка 4) 
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 
3. став 1. тачка 4) и члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19) и члана  39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 ПОЉОПРИВРЕДНЕ И МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 
БИЈЕЉИНА

 1. Марија Николић бира се за члана Школског 
одбора Пољопривредне и медицинске школе Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да школски одбор има 
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, и то један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе. Чланом 3. став 1. тачка 4) Правилника 
о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) 
прописано је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе, у име оснивача, именује Министарство 
просвјете и културе од којих једног члана на приједлог 
јединице локалне самоуправе, а чланом 5. истог Правилника 
је прописано да избор једног члана школског одбора, у име 
јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице 
локалне самоуправе, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.
 
 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора 

Пољопривредне и медицинске школе Бијељина. Након 
проведеног поступка јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-153/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 5. и 6. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА

 1. Данко Новаковић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Гимназије „Филип Вишњић“ 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 127. став 5. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 6. истог члана је прописано да 
свим члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора, 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 
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Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да школски одбор има 
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, и то један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе. Чланом 3. став 1. тачка 4) Правилника 
о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) 
прописано је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе, у име оснивача, именује Министарство 
просвјете и културе од којих једног члана на приједлог 
јединице локалне самоуправе, а чланом 5. истог Правилника 
је прописано да избор једног члана школског одбора, у име 
јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице 
локалне самоуправе, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Гимназије 
„Филип Вишњић“ Бијељина. Након проведеног поступка 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања добио већину гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као 
у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број: 01-111-155/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 5. и 6. Закона 
о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

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

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
„СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ – МОКРАЊАЦ“ БИЈЕЉИНА

 1. Дејан Перковић разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Музичке школе „Стеван Стојановић – 

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

 Имајући у виду чињеницу да је Данко Новаковић 
именован за члана Школског одбора Гимназије „Филип 
Вишњић“ Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-146/17 од 21.04.2017. године, 
да мандат чланова школског одбора траје четири године и 
да је истекао временски период од четири године од дана 
конституисања школског одбора, те да је Гимназија „Филип 
Вишњић“ Бијељина доставила овом органу захтјев за 
избор новог члана школског одбора број: 01-111-146/17 од 
21.04.2017. године, 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: 01-111-154/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 2. тачка 4) 
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 
3. став 1. тачка 4) и члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19) и члана  39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ГИМНАЗИЈЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ БИЈЕЉИНА

 1. Маријана Ранковић бира се за члана Школског 
одбора Гимназије „Филип Вишњић“ Бијељина, као 
представник локалне заједнице.

 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 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. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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Мокрањац“ 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 и чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине 
и начелника одјељења, односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са 
законом. Чланом 127. став 5. Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 6. истог члана је прописано да 
свим члановима школског одбора престаје мандат истеком 
рока од четири године од дана конституисања школског 
одбора, 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 чињеницу да је Дејан Перковић 
именован за члана Школског одбора Музичке школе „Стеван 
Стојановић – Мокрањац“ Бијељина рјешењем Скупштине 
града Бијељина у претходном сазиву број 01-111-147/17 
од 21.04.2017. године, да мандат чланова школског одбора 
траје четири године и да је истекао временски период од 
четири године од дана конституисања школског одбора, 
те да је Музичка школа „Стеван Стојановић – Мокрањац“ 
Бијељина доставила овом органу захтјев за избор новог 
члана школског одбора број: 369/21 од 27.05.2021. године, 
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: 01-111-156/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 127. став 2. тачка 4) 
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 

3. став 1. тачка 4) и члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/19) и члана  39. став 
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 2021. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ – 
МОКРАЊАЦ“ БИЈЕЉИНА

 1. Славиша Мастило бира се за члана Школског 
одбора Музичке школе „Стеван Стојановић – Мокрањац“ 
Бијељина, као представник локалне заједнице.

 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 и 
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника 
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и 
разрјешења на другим позицијама у складу са законом. 
Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о средњем образовању 
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20) прописано је да школски одбор има 
седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, и то један члан на приједлог јединице 
локалне самоуправе. Чланом 3. став 1. тачка 4) Правилника 
о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/19) 
прописано је да школски одбор има седам чланова, које 
за јавне школе, у име оснивача, именује Министарство 
просвјете и културе од којих једног члана на приједлог 
јединице локалне самоуправе, а чланом 5. истог Правилника 
је прописано да избор једног члана школског одбора, у име 
јединице локалне самоуправе, врши скупштина јединице 
локалне самоуправе, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
24) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, бира и разрјешава предсједника 
Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, 
замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених 
радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава 
секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно 
службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом.

 Комисија за избор и именовања је доставила 
приједлог кандидата за члана Школског одбора Музичке 
школе „Стеван Стојановић – Мокрањац“ Бијељина. Након 
проведеног поступка јавног гласања утврђено је да је 
приједлог Комисије за избор и именовања добио већину 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини Града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-111-158 /21
Бијељина,
Датум, 15. јун 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 усвојеном Иницијативом број: 01-013-2-1/21 од 
03.03.2021. године од стране Скупштине Града Бијељина, 
Скупштина Града Бијељина на на наставку 5. сједнице 
одржаном дана 15. јуна 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТИЈЕЛА 
ОДБОРА ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ

I
 Образује се повремено радно тијело - Одбор за 
пронаталитетну популациону политику (у даљем тексту: Одбор).

II
 У Одбор се именују:

 1. Данијел Перић - предсједник одбора
 2. Александар Ђурђевић - члан
 3. Младен Петровић- члан
 4. Љубица Млађеновић - члан
 5. Немања Ерак - члан
 6. Славиша Вујановић - члан
 7. Јованак Вуковић - члан

III
 Задатак Одбора је да прати развој становништва, 
предлаже и прати спровођење мјера пронаталитетне 
популационе политике у граду Бијељина. 

IV
 Одбор најмање једном годишње подноси 
Скупштини Града Бијељина извјештај о свом раду са 
приједлогом мјерa пронаталитетне популационе политике у 
граду Бијељина.

V
 За секретара Одбора, именује се Милица Ступар. 
Секретар Одбора ће обављати административне послове за 
Одбор и нема право гласа у Одбору.  

VI
 Мандат Одбора траје до краја мандата Скупштине 
Града Бијељина која га је образовала.

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

Број: 01-111-159/21
Датум, 15. јун 2021. год.

 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: 01-111-157/21
Бијељина,
Датум: 15. јун  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 Закључком Скупштине Града Бијељина 
број: 01-013-4-10/21 од 28.04.2021. године, Скупштина Града 
Бијељина на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 
2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТИЈЕЛА 
ОДБОРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЈУ БАЊА „ДВОРОВИ“ 

ДВОРОВИ

I
 Образује се повремено радно тијело - Одбор за 
ревитализацију ЈУ Бања „Дворови“ Дворови (у даљем 
тексту: Одбор).

II
 У Одбор се именују:

 1. Александар Ђурђевић - предсједник одбора
 2. Младен Петровић- члан
 3. Бобан Јовичевић - члан
 4. Милорад Зекић - члан
 5. Младен Арсеновић - члан

III
 Задатак Одбора је да предложи мјере за 
ревитализацију ЈУ Бања „Дворови“ Дворови.

IV
 Одбор најмање једном годишње подноси 
Скупштини Града Бијељина извјештај о свом раду са 
приједлогом мјерa за ревитализацију ЈУ Бања „Дворови“ 
Дворови.

V
 За секретара Одбора, именује се Мишо Полетан, 
службеник у Градској управи Града Бијељина. Секретар 
Одбора ће обављати административне послове за Одбор и 
нема право гласа у Одбору.  

VI
 Мандат Одбора траје до краја мандата Скупштине 
Града Бијељина која га је образовала.

VII
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
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 На  основу  члана 39. став 2. тачка 13. Закона  о  
локалној  самоуправи (“Службени  гласник Републике  
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона  
о  стварним  правима (“Службени  гласник  Републике  
Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 
107/19), и  члана 39. став 2. тачка 14. Статута  Града  Бијељина 
(“Службени  гласник Града  Бијељина”, број: 9/17), а у вези 
са чланом 11. Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12), Скупштина  Града  
Бијељина  на наставку 5. сједнице  одржаном  дана 15. јуна 
2021. године, д о н и ј е л а   ј е

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
О  ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  
КОМИСИЈЕ ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  
ЗА  ПРОДАЈУ, ОДНОСНО  ОПТЕРЕЋЕЊЕ  ПРАВОМ  
ГРАЂЕЊА  НЕПОКРЕТНОСТИ  У  СВОЈИНИ  ГРАДА  

БИЈЕЉИНА 

I
 У  тачки I Рјешењa о именовању Комисије  за 
спровођење јавног конкурса  за  продају, односно  
оптерећење  правом  грађења  непокретности  у  својини  
Града  Бијељина, број: 01-111-79/21 од 31. марта 2021. године 
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 08/21), тачке 1) и 
2) мијењају се и гласе: 

 “1) Душан Савић, предсједник 
  2) Зорица Микић, замјеник предсједника,”.
                                                                 

II
 Ступањем на снагу овог Рјешења Оливија 
Јаковљевић - Текић се разрјешава дужности предсједника, 
а Душан Савић дужности замјеника предсједника Комисије  
за спровођење јавног конкурса  за  продају, односно  
оптерећење  правом  грађења  непокретности  у  својини  
Града  Бијељина.

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

Број: 01-111-160/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 15. јун 2021. год.

 Предсједник Скупштине Града Бијељина, на 
основу члана 1. став 2. Рјешења о именовању комисије 
за примопредају дужности између именованих, односно 
постављених лица у јавним предузећима, јавним установама 
и другим организацијама чији је оснивач Град Бијељина број 
01-111-271/16 од 29.12.2016.године, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана и његовог замјеника из реда запослених
у Комисију за примопредају дужности између именованих, 
односно постављених лица у Јавној установи дјечији вртић 

„Чика Јова Змај“ Бијељина

I
 У Комисију за примопредају дужности између 
именованих, односно постављених лица у Јавној установи 
дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина, из реда запослених 
у Јавној установи дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина 
именују се: 

 1. ВЕРА РАШИНАЦ, члан 
 2. ДИЈАНА ИВАНОВИЋ, замјеник члана. 

II
  Задатак Комисије је да у складу са одредбама 
чланова 46. - 49. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) изврши 
примопредају дужности у законом прописаним случајевима 
и роковима и о томе сачини записник. 

III
 Претходно Рјешење о именовању члана и његовог 
замјеника из реда запослених у Комисију за примопредају 
дужности између именованих, односно постављених лица 
у Јавној установи дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина 
престаје да важи.

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

Број: 01-013-1-289/21
Б и ј е љ и н а,
Датум: 17. јун 2021. год.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града 
Бијељина на наставку 5. сједнице одржаној дана 15. јуна 
2021. године, расписала је

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

 I ДИРЕКТОР  ЈИП “СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“  БИЈЕЉИНА 

 II ОПИС ПОСЛОВА 

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

 III М А Н Д А Т

          Директор из тачке I именује се на период од 4 
(четири) године.
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седам дана од дана обавјештења о избору.
          Са свим кандидатима који уђу у ужи избор 
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавијештени.

 IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

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

          Пријаве се могу доставити лично или путем поште 
на адресу:

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

 X     ОБЈАВЉИВАЊЕ 

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

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

Број: 01-111-111/21
Бијељина,
Датум, 15. јун 2021. год.

 На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана 
39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града 
Бијељина  на наставку 5. сједнице одржаном дана 15. јуна 
2021. године, расписала је

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

 I ДИРЕКТОР  АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА  БИЈЕЉИНА 

 II  ОПИС ПОСЛОВА 

         Директор представља и заступа Агенцију, одговара 
за законитост рада Агенције, организује и руководи 
радом Агенције, доноси Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста, предлаже акте које доноси 
Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и 
предузима мјере за њихово спровођење, припрема Програм 
рада са финансијским планом и годишњи извјештај о 
пословању и обавља и друге послове утврђене Законом и 
Статутом.

 IV С Т А Т У С

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

 V ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

 VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 • висока стручна спрема (VII степен)
 • потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект
 • најмање пет година радног искуства у струци
 • посједовање руководних и оранизационих 
способности
 • доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова
 • програм рада

 VII СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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 одјељка V тачка 3., 4. и 
5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању услова из одјељка VII конкурса, диплому, доказ 
о траженом радном искуству у струци (потврда/увјерење) и 
Програм рада. 
         Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење 
да није осуђиван (да није старије од три мјесеца) у року од 
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 III      М А Н Д А Т

          Директор из тачке I именује се на период од 4 
(четири) године.

 IV     С Т А Т У С

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

 V      ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

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

 VI     ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА 
КАНДИДАТЕ 

 • висока стручна спрема, завршен факултет 
економског или правног смјера образовања
 • потребно стручно знање из дјелатности којом се 
бави правни субјект
 • најмање три године радног искуства у струци,
 • посједовање руководних и оранизационих 
способности,
 • доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова,
 • програм рада. 

 VII   СУКОБ  ИНТЕРЕСА 

 Кандидати не могу обављати дужности нити 
активности или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса у складу са Законом о министарским, владиним 
или другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), Законом о 
спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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 одјељка V тачка 3., 4. и 

5. конкурса, својеручно потписану и овјерену изјаву о 
испуњавању услова из одјељка VII конкурса, диплому, доказ 
о траженом радном искуству у струци (потврда/увјерење) и 
Програм рада. 
         Изабрани кандидат је дужан доставити увјерење 
да није осуђиван (да није старије од три мјесеца) у року од 
седам дана од дана обавјештења о избору.
          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: 01-111-115/21
Бијељина,
Датум, 15. јун 2021. год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси:

НАРЕДБУ
o измјенама и  допунама Наредбе о провођењу ванредних 
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те 

заштите и спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ПР-02/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ПР-
02/21

II
 За потребе Одјељење за привреду, вршиће се 
набавка следећих услуга :

ВРШЕЊЕ ОПШТЕ СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 

2021.ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) 
односно 70.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена 
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке „Трошкови 
дератизације“, потрошачка јединица 0005150; економски 
код 412 200. 
                                                                                

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног  
поступка уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања уговора до 31.12.2021.године.

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

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

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

Број: 02-404-89/21
Бијељина, 
Датум: 08.06.2021. 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 88  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-30/21

спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од 
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године, 
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од 
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године, 
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године, 02-014-1-989/20 од 
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године, 
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од 
03.06.2020. године, 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године, 
02-014-1-1249/20 од 07.07.2020. године, 02-014-1-1369/20 од 
22.07.2020. године, 02-014-1-1442/20 од 27.07.2020. године, 
02-014-1-1566/20 од 07.08.2020. године, 02-014-1-1616/20 од 
18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године, 
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године, 02-014-1-1867/20 од 
24.09.2020. године, 02-014-1-1985/20 од 05.10.2020. године, 
02-014-1-2096/20 од 15.10.2020. године, 02-014-1-2168/20 од 
21.10.2020. године, 02-014-1-2315/20 од 30.10.2020. године, 
02-014-1-2342/20 од 03.11.2020.године, 02-014-1-2678/20 од 
11.11.2020. године,02-014-1-2813/20 од 20.11.2020.године, 
02-014-1-2857/20 од 01.12.2020.године, 02-014-1-2931/20 од 
22.12.2020.године, 02-014-1-226/21 од 05.02.2021.године, 
02-014-1-439/21 од 24.02.2021.године, 02-014-1-547/21 од 
15.03.2021.године,  02-014-1-574/21 од 22.03.2021.године,  
02-014-1-593/21 од 22.03.2021.године и 02-014-1-077/21 од 
25.05.2021.године   у тачки 3. након става  85.  додаје се став 
86.који  гласи:

 „Налаже се Градској управи- Одсјеку заједничких 
послова да поступи по захтјеву ЈУ Бања „Дворови“ Дворови 
за споровођење дезинфекције Хотела „Свети Стефан“ 
након изласка из ковид система, по приложеној понуди 
предузећа ДОО „Еко заштита“ Бијељина за спровођење 
мјера санитарне заштите у износу од 1.345,50КМ са ПДВ-ом.

 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
            
Број: 02-014-1-1193/21
Бијељина,   
Датум: 09.06.2021. 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 25 Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: 
ОЗП-30/21

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

УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА MICROSOFT 365 BUSINESS 
STANDARD ЗА 2021. ГОДИНУ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 4.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 4.680,00КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбјеђена 
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке “Трошкови 
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови 
одржавања лиценци“ економски код 412700 , потрошачка 
јединица 0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда  уз провођење Е аукције . 

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 10 
(десет) дана од  дана потписивања уговора. 

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

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

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

Број: 02-404-90/21 
Бијељина, 
Датум: 10.06.2021. год.

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16  и 36/19) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-29/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-29/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих РАДОВА:

ИЗГРАДЊА И УГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ-
ИЗРАДА И УГРАДЊА КУЋНИХ БРОЈЕВА, ОГЛАСНИХ 
ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ПУТОКАЗА, ЗАШТИТНИХ 

СТУБИЋА И САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке “Финансирање 
комуналне потрошње, јавна хигијена, и одржавање зелених 
површина“ економски код 412800; потрошачка јединица 
0005170.
 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције.

V
 Рок за реализацију предметних радова је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2021. године.

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

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

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

Број: 02-404-91/21                 
Бијељина,                                  
Датум: 10.06.2021. 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  25 Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА:КГН-10/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци радова под шифром: КГН-10/21

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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реализацију јавне набавке је 13.675,21 КМ (без ПДВ-а) 
односно 16.000,00КМ (са ПДВ-ом). Средства  у износу од 
6.837,61 КМ (без ПДВ-а) односно 8.000,00 КМ ( са ПДВ-
ом) су  обезбијеђена  из буџета за 2021. годину и средства 
у износу од 6.837,60 КМ (без ПДВ-а) односно 8.000,00 КМ 
( са ПДВ-ом) биће обезбијеђена из буџета за 2022. годину. 
Буџетска ставка са које се обезбјеђују средства је “Трошкови 
енергије“ економски код 412 200; потрошачка јединица 
0005240.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева  за достављање понуда са закључивањем оквирног 
споразума уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 
од дана потписивања  Оквирног споразума   до 31.03.2022.  
године . 

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

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

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

Број: 02-404-95/21
Бијељина, 
Датум: 11.06.2021. 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 88  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-19/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-
19/21

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

НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ РАЧУНАРСКЕ 
МРЕЖЕ, СЕРВЕР ДИСКОВА, РУЧНИХ СКЕНЕРА И 

БАТЕРИЈА ЗА УПС УРЕЂАЈЕ

набавка следећих радова:

ИЗРАДА 10 ПАРКИНГ ПОСТОЉА ЗА БИЦИКЛЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 3.300,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 3.861,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  су  обезбијеђена 
из буџета за 2021. годину са рачуна “Рачун посебних намјена-
Град Будућности-пројекти“.
                                                                        

  IV
 Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка  
уз провођење е-аукције. 

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
радова је 60 (шездесет) дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-94/21
Бијељина, 
Датум: 10.06.2021. 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, 88  и  32. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА:ОЗП-10/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-10/21

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба :
НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ  ГРИЈАЊА  
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ  ЈЕДИНИЦЕ  БИЈЕЉИНА  

ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ  2021/2022 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.500,00 КМ (без ПДВ-а)  
односно 6.435,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су  обезбијеђена 
из буџета за 2021. годину  са буџетске ставке “Набавка 
опреме за Градску управу и Скупштину“ економски код 511 
300; потрошачка јединица 0005240 .

 IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева  за достављање понуда уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од 
дана потписивања  уговора   до 31.08.2021.  године . 

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

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

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

Број: 02-404-96/21
Бијељина, 
Датум: 11.06.2021. 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  25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-20(2 Лота)/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-20 (2 Лота)/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО 
ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН 

ОБИЉЕЖЈА

 ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
 ЛОТ 2: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, 
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 51.282,04 КМ (без ПДВ-а) 
односно 60.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено је  
25.641,02 КМ (без ПДВ-а) односно 30.000,00КМ (са ПДВ-ом) 
и за ЛОТ 2 25.641,02 КМ (без ПДВ-а) односно 30.000,00КМ 
(са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена  из буџета за 2021. 
годину са буџетске ставке: “Финансирање комуналне 
потрошње, јавна хигијена, и одржавање зелених површина“ 
економски код 412800; потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за  оба Лот-а 
је од дана потписивања Уговора до 31.12.2021.године. 

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

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

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

Број: 02-404-97/21               
Бијељина,                                           
Датум: 11.06.2021. 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  25  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-10/21
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-10/21

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 
вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 
РАДИОНИЦА   ЗА ПОТРЕБЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЈУ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 ЛОТ 2: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ 
ИСПРАВНОСТИ
 
 ЛОТ 3: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА АДИТИВЕ
 
 ЛОТ 4: ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ФТАЛАТЕ
 
 ЛОТ 6: УЗОРКОВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
СЈЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА И МИНЕРАЛНИХ 
ЂУБРИВА
                                                                    

 III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 13.350,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 15.619,50 КМ ( са ПДВ-ом). 
 
 За  ЛОТ 1 предвиђено је  1.050,00 КМ (без ПДВ-а) 
односно 1.228,50 КМ (са ПДВ-ом),  за ЛОТ 2 предвиђено је 
4.850,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 5.674,50 КМ (са ПДВ-ом), 
за ЛОТ 3 предвиђено је 1.850,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 
2.164,50 КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 4 предвиђено је  2.450,00 
КМ (без ПДВ-а) односно 2.866,50 КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 5 
предвиђено је  3.150,00 КМ (без ПДВ-а) односно 3.685,50 КМ 
(са ПДВ-ом).
 
 Средства су обезбјеђена из буџета за 2021. годину 
са буџетске ставке: „Трошкови инспекцијских узорака, 
извршење рјешења контролних органа“ економски код 412 
900; потрошачка јединица 0005220.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкурентски 
захтјев за достављање понуда уз провођење Е-аукције. 

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке за 
све Лот-ове је од дана потписивања уговора до 31.12.2021. 
године . 

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

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

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

Број: 02-404-102/21
Бијељина, 
Датум: 16.06.2021. 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 21. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН” У БИЈЕЉИНИ 
- II ФАЗА

III
 Предвиђени максимални износ  средстава 
за реализацију јавне набавке је  170.940,18 КМ (без 
ПДВ-а) односно 200.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су 
обезбијеђена из буџета за 2021. године са буџетске ставке 
„Набавка грађевинских објеката-инвестиције у образовању“ 
економски код: 511100, потрошачка јединица 0005210. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Отвореног 
поступка уз провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију уговора је 60 дана од дана 
увођења у посао, а извођач ће бити уведен у посао у року од 
10 дана од дана потписивања уговора. 
                

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

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

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

Број: 02-404-99/21       
Бијељина,                                                                                     
Датум: 14.06.2021. 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 88 Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ИП-01 (5 Лотова)/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ИП-
01 (5 Лотова)/21

II
 За потребе Одјељења за инспекцијске послове 
вршиће се набавка следећих услуга :

 ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ УЗОРАКА 

 ЛОТ 1: АНАЛИЗА ХРАНЕ  НА МИКОТОКСИНЕ И 
МЕТАЛЕ

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ИП-02/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ИП-02/21

II
 За потребе Одјељења за инспекцијске послове 
вршиће се набавка следећих услуга :
ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ЧИСТОЋЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 1.600,00 КМ (без ПДВ-а) односно 
1.872,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена из буџета 
за 2021. годину са буџетске ставке: „Трошкови инспекцијских 
узорака, извршење Рјешења контролних органа“ економски 
код 412 900; потрошачка јединица 0005220.
                                                                                                                     

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења у складу са чланом 
21. Закона о јавним набавкама.

V
 Рок за реализацију предметних услуга   је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2021.године.

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

VII

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

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

Број: 02-404-103/21                
Бијељина,                               
Датум: 16.06.2021. 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 25  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ИП – 03/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ИП-03/21

II
 За потребе Одјељења за инспекцијске послове, 
вршиће се јавна набавка следећих РАДОВА :

ИЗВРШЕЊЕ  РЈЕШЕЊА УРБАНИСТИЧКО-
ГРАЂЕВИНСКЕ  ИНСПЕКЦИЈЕ 

  
III

 Предвиђени максимални износ средстава је 
34.188,00 КМ (без ПДВ-а) односно 39.999,96 КМ (са ПДВ-
ом).  Средства су обезбјеђена  из буџета  за 2021. годину 
са буџетске ставке   ‘’Извршење Рјешења  по налогу  
урбанистичко – грађевинске инспекције  о уклањању 
гаража’’ потрошачка јединица  0005220; економски код 412 
900. 

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење ‘’Е-аукције’’.

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке 
радова је од дана закључивања уговора  до 31.12.2021. 
године.

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

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

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

Број: 02-404-104/21      
Бијељина,                       
Датум: 16.06.2021. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ОЗП-06/21

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке: ДД-15-п3-у2/19

 Најповољнији понуђач за јавну набавку 
УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА  И УГОВАРАЊЕ 
НЕПРЕДВИЂЕНИХ  И НАКНАДНИХ РАДОВА НА 
ИЗГРАДЊИ  ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У СКЛОПУ  ОШ 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, ДОДАТНИ  УГОВОР 
НА УГОВОР  БРОЈ: 02-404-230/19 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ, 
je  ДОО ‘’CSP’’, Дворови, Бијељина  са понуђеном цијеном у 
износу: 117.060,94 (без ПДВ-а).
 

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 11.05.2021. године, објавом на веб страници 
Града Бијељина, покренут је поступак набавке – ДД-
15-п3-у2/19: УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА  И УГОВАРАЊЕ 
НЕПРЕДВИЂЕНИХ  И НАКНАДНИХ РАДОВА НА 
ИЗГРАДЊИ  ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У СКЛОПУ  ОШ 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, ДОДАТНИ  УГОВОР 
НА УГОВОР  БРОЈ: 02-404-230/19 ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ. 
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан 
чланом 24. Закона о јавним набавкама.
 У фази претквалификације понуђач ДОО ‘’CSP’’, 
Дворови, Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
18.05.2021. године доставио  је захтјев за учешће у складу са 
позивом на преговарање.
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-43/21 од 24.05.2021. године утврђено је да је 
понуђач  ДОО ‘’CSP’’, Дворови, Бијељина  испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте. 
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно 
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси 
у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, 
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или 
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
           
Број:  02-404-43/21 
Бијељина: 
Датум: 11.06.2021. год.

           На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу 
средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), 
Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 8/21), Градоначелник Града 
Бијељина, доноси:

О Д Л У К У
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
            Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава 

са закључивањем Оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
04.03.2021. године и у Сл.гласнику БиХ бр. 15/21 од 12.03.2021. 
године и  Исправка обавјештења о набавци од 28.05.2021. 
године , Сл.гласнику БиХ бр. 34/21 од 04.06.2021. године која 
се односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА 
РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕКУЋЕ И ПРЕВЕНТИВНО 
ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И 
ФОТОКОПИР АПАРАТА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ понуду  
је  доставио следећи понуђач:
 1 . ДОО  „COPITRADE“ Бијељина;

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача  ДОО  „COPITRADE“ Бијељина 
износи 30.900,00 КМ (без ПДВ-а). Како је за предметну јавну 
набавку процијењена вриједност 27.350,42 КМ (без ПДВ-а), 
утврђено је да понуда понуђача превазилази планирана 
средства у износу  од  3.549,58 КМ (без ПДВ-а), те  иста неће 
бити узета у разматрање.
 

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка е) Закона о јавним набавкама, из разлога 
што су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од 
обезбјеђених средстава за предметну набавку.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-24/21 од 
14.06.2021. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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

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

Број:02-404-24/21
Бијељина, 
Датум: 17.06.2021. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о 
набавци, предмет јавне набавке УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА  
И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ  И НАКНАДНИХ 
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У 
СКЛОПУ  ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ У ПАТКОВАЧИ, 
ДОДАТНИ  УГОВОР НА УГОВОР  БРОЈ: 02-404-230/19 
ОД 12.02.2020. ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града 
Бијељина дана 11.05.2021. године, Градоначелник доноси:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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из буџета Града Бијељина намијењених за финансирање 
пројеката удружења грађана у 2021. години, а на основу 
расписаног Јавног огласа објављеног у Службеном гласнику 
Града Бијељина, број: 11/21 од 23. априла 2021. године.

Члан 2.
 Средства планирана у буџету Града Бијељина 

за финансирање пројеката расподјељују се у складу са 
Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима 
грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), сљедећим удружењима:

            На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 
36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. 
годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21), Градоначелник Града Бијељина, доноси: 

 
 
 

О Д Л У К У 
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
 

 
 

Члан 1. 
 

            Овом Одлуком се утврђује расподјела средстава из буџета Града Бијељина намијењених за 
финансирање пројеката удружења грађана у 2021. години, а на основу расписаног Јавног огласа 
објављеног у Службеном гласнику Града Бијељина, број: 11/21 од 23. априла 2021. године. 

 
 

Члан 2. 
 

Средства планирана у буџету Града Бијељина за финансирање пројеката расподјељују се у 
складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), сљедећим удружењима: 

 
Редни 
број 

Назив 
удружења 

 

Назив 
пројекта 

Укупан 
број 

бодова 

Просјечна 
оцјена 

Одобрена 
средства у 

КМ 
1. СПД „СРБАДИЈА“ „Нови живот Соколског 

дома“ 
488 97,60 4.000,00 

 
2. 

 
КУД „ДВОРОВИ“ 

Међународна смотра 
фолклора „Дворови 2021. 

године“ 

 
471 

 
94,20 

 
2.900,00 

3. УГ „АРТИСТ“ Међународни фестивал 
„Дани хармонике 2021.“ 

458 91,60 2.800,00 

4. „OLDTIMER KLUB“ „Бијељинска бубијада – 
Бијељина 2021.“ 

457 91,40 2.800,00 

 
5. 

 
Фондација „ЛАРА“ 

„Заслужне жене Семберије 
– изложба за развој 

грађанског активизма“ 

 
445 

 
89,00 

 
2.700,00 

6. Удружење жена 
„БЕЛИ АНЂЕО“ 

„Оживимо и очувајмо 
обичаје Семберије“ 

433 86,60 2.600,00 

7. Удружење 
 „ОДЕУМ“ 

„Етно џез“ 422 84,40 2.500,00 

8. Еколошко удружење 
„ЕКО ПУТ“ 

„Маску за лице не бацај на 
улице“ 

422 84,40 2.500,00 

9. КУСЕУ 
 „COOL“ 

„Логика и забава“ 409 81,80 2.400,00 

 
10. 

Удружење за помоћ 
ментално заосталим 
лицима „НАДА“ 

 
„Учимо кроз игру“ 

 
400 

 

 
80,00 

 
2.200,00 

11. Удружење иноватора 
регије Бијељина 

„Млади иноватори 2021“ 384 76,80 2.000,00 

 
12. 

Центар за едукацију 
и истраживање 

„ЦЕР“ 

 
„Урбана пољопривреда“ 

 
382 

 
76,40 

 
2.000,00 

 
13. 

Удружење 
афористичара „1. 

април“ 

18. међународни фестивал 
хумора и сатире „Бијељина 

2021“ 

 
374 

 
74,80 

 
1.900,00 

 
14. 

Удружење ликовних 
умјетника „СВЕТИ 

ЛУКА“ 

„Ликовни умјетници своме 
граду“ 

 
372 

 
74,40 

 
1.900,00 

 
15. 

Удружење 
„ДЈЕЧИЈИ ХОР“ 

 

„Музичка маштаоница“  
359 

 
71,80 

 
1.850,00 

 
16. 

Регионално 
удружење 
ампутираца 
Бијељина 

 
„Ампутирци покрените се“ 

 
348 

 
69,60 

 
1.800,00 

 
17. 

Удружење глувих и 
наглувих регије 

Бијељина 

„За боље образовање наше 
дјеце“ 

 
347 

 
69,40 

 
1.800,00 

 
18. 

Удружење жена са 
инвалидитетом 

„ИМПУЛС“ 

 
„Прозор у свијет“ 

 
346 

 
69,20 

 
1.800,00 

 
19. 

Удружење жена 
обољелих од 

карцинома дојке 
„ГЕА“ 

„СОС телефон за жене 
обољеле од карцинома 

дојке“ 

 
346 

 
69,20 

 
1.800,00 

 
 

20. 

 
Удружење 
дијабетичара 
„ДИАБЕТА“ 

Помозимо старим особама, 
омладини социјално 
угроженим у вријеме 
пандемије Ковид-19 

„Спријечимо дијабетес“ 

 
 

334 

 
 

66,80 

 
 

1.700,00 

21. Организација за рад 
са омладином 

„ПАНДА“ 

„Спортом до знања“ 334 66,80 1.700,00 

 
22. 

Удружење 
хранитељских 

породица „ДЈЕЧИЈА 
РАДОСТ“ 

 
„И у кризи спас је у 

породици“ 

 
333 

 
66,60 

 
1.700,00 

23. Удружење 
„ОКСИГЕН – ЈАЊА“ 

„Мала школа музике“ 333 66,60 1.700,00 

 
 

24. 

 
Удружење грађана 

„ВИДИК“ 

„Дрога и насиље као 
фактор урушавања 

друштвене заједнице – 
мултидисциплинарни 
приступ проблему“ 

 
 

333 

 
 

66,60 

 
 

1.700,00 

25. ОО „КИНЕСИС“ „Здрави и сретни 
малишани“ 

323 64,60 1.600,00 

 
26. 

Удружење Словака 
Семберије „ЈУРАЈ 

ЈАНОШИК“ 

„Љетна школа словачког 
језика“ 

 
309 

 
61,80 

 
1.500,00 

 
27. 

УГ „Прва европска 
зелена ренесанса“ 

„Пођимо од себе – 
сачувајмо природу за 
будућност наше дјеце“ 

 
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

28. Удружење грађана 
„ЈАЊА“ 

„За наше боље сутра“ 308 61,60 1.500,00 
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12. 

Центар за едукацију 
и истраживање 

„ЦЕР“ 

 
„Урбана пољопривреда“ 

 
382 

 
76,40 

 
2.000,00 

 
13. 

Удружење 
афористичара „1. 

април“ 

18. међународни фестивал 
хумора и сатире „Бијељина 

2021“ 

 
374 

 
74,80 

 
1.900,00 

 
14. 

Удружење ликовних 
умјетника „СВЕТИ 

ЛУКА“ 

„Ликовни умјетници своме 
граду“ 

 
372 

 
74,40 

 
1.900,00 

 
15. 

Удружење 
„ДЈЕЧИЈИ ХОР“ 

 

„Музичка маштаоница“  
359 

 
71,80 

 
1.850,00 

 
16. 

Регионално 
удружење 
ампутираца 
Бијељина 

 
„Ампутирци покрените се“ 

 
348 

 
69,60 

 
1.800,00 

 
17. 

Удружење глувих и 
наглувих регије 

Бијељина 

„За боље образовање наше 
дјеце“ 

 
347 

 
69,40 

 
1.800,00 

 
18. 

Удружење жена са 
инвалидитетом 

„ИМПУЛС“ 

 
„Прозор у свијет“ 

 
346 

 
69,20 

 
1.800,00 

 
19. 

Удружење жена 
обољелих од 

карцинома дојке 
„ГЕА“ 

„СОС телефон за жене 
обољеле од карцинома 

дојке“ 

 
346 

 
69,20 

 
1.800,00 

 
 

20. 

 
Удружење 
дијабетичара 
„ДИАБЕТА“ 

Помозимо старим особама, 
омладини социјално 
угроженим у вријеме 
пандемије Ковид-19 

„Спријечимо дијабетес“ 

 
 

334 

 
 

66,80 

 
 

1.700,00 

21. Организација за рад 
са омладином 

„ПАНДА“ 

„Спортом до знања“ 334 66,80 1.700,00 

 
22. 

Удружење 
хранитељских 

породица „ДЈЕЧИЈА 
РАДОСТ“ 

 
„И у кризи спас је у 

породици“ 

 
333 

 
66,60 

 
1.700,00 

23. Удружење 
„ОКСИГЕН – ЈАЊА“ 

„Мала школа музике“ 333 66,60 1.700,00 

 
 

24. 

 
Удружење грађана 

„ВИДИК“ 

„Дрога и насиље као 
фактор урушавања 

друштвене заједнице – 
мултидисциплинарни 
приступ проблему“ 

 
 

333 

 
 

66,60 

 
 

1.700,00 

25. ОО „КИНЕСИС“ „Здрави и сретни 
малишани“ 

323 64,60 1.600,00 

 
26. 

Удружење Словака 
Семберије „ЈУРАЈ 

ЈАНОШИК“ 

„Љетна школа словачког 
језика“ 

 
309 

 
61,80 

 
1.500,00 

 
27. 

УГ „Прва европска 
зелена ренесанса“ 

„Пођимо од себе – 
сачувајмо природу за 
будућност наше дјеце“ 

 
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

28. Удружење грађана 
„ЈАЊА“ 

„За наше боље сутра“ 308 61,60 1.500,00 

 
 
 

Члан 3. 
 

(1) На основу Одлуке о додјели средстава Градоначелник закључује уговор са удружењима    
грађана којима су додијељена средства. 

 
(2) Уговором из става (1) овог члана уређују се међусобна права и обавезе, у складу са законом и 

Одлукoм о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина, а 
посебно право надлежног органа Града je да прати ток реализације пројекта који се 
су/финансира као и обавезу удружења грађана у погледу извјештавања о утрошку додијељених 
средстава и ефектима реализованог пројекта. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
29. 

Удружење грађана 
„ЗМАЈЕВАЦ“ 

 

„Наша оаза“  
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

 
30. 

Центар за образовну 
технологију РС 

„Програм подршке дјеци са 
тешкоћама у учењу – 
Савршено памћење“ 

 
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

 
31. 

УГ „СИНЕРГИЈА 
ПЛУС“ 

 

„Путологија V“  
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

 
32. 

Удружење обољелих 
од мултипле 

склерозе „Семберија, 
Мајевица, Посавина“ 

 
„Обољели од МС-а морају 
имати већу подршку“ 

 
298 

 
59,60 

 
1.400,00 

 
 

33. 

 
Удружење грађана 
„СРПСКО РУСКА 
ЗАЈЕДНИЦА“ 

„Неформално образовање 
младих са подручја 

Општине Бијељина у циљу 
стицања компетенција за 
развој личних потенцијала“ 

 
 

285 

 
 

57,00 

 
 

1.300,00 

 
34. 

УРЕМ „СИГУРАН 
КОРАК“ 

 

„Буди добар модел 
понашања“ 

 
274 

 
54,80 

 
1.200,00 

 
35. 

Удружење жена 
„ИСКРА“ 

 

„Превенција алергије на 
амброзију“ 

 
272 

 
54,40 

 
1.200,00 

36. УГ „ИМПАКТ“ „Све што треба да знате о 
квалитету ваздуха“ 

271 54,20 1.200,00 

37. Књижевни клуб 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ 

„19 година Семберске лире 
у Бијељини“ 

260 52,00 1.100,00 

 
38. 

Хуманитарно 
удружење жена 

„АРТА“ 

 
„СЈАЈ МИРА“ 

 
255 

 
51,00 

 
1.000,00 

39. Сликарска радионица 
„СФУМАТО“ 

„Млади умјетници 
Бијељине“ 

255 51,00 1.000,00 

Укупно 72.750,00 
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Члан 3.
 (1) На основу Одлуке о додјели средстава 
Градоначелник закључује уговор са удружењима    грађана 
којима су додијељена средства.

 (2) Уговором из става (1) овог члана уређују се 
међусобна права и обавезе, у складу са законом и Одлукoм 
о поступку за додјелу средстава удружењима грађана 
на подручју Града Бијељина, а посебно право надлежног 
органа Града je да прати ток реализације пројекта који се 
су/финансира као и обавезу удружења грађана у погледу 
извјештавања о утрошку додијељених средстава и ефектима 
реализованог пројекта.

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

Број: 02-014-1-2042/21
Бијељина,                
Датум: 15.06.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),  
члана 2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 
52/14), Градоначелник  Града Бијељина  д о н и о   ј е 

О Д Л У К У
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Члан 1.
 Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве 
у износу од 2.900,00 КМ  на име помоћи за санацију штете 
настале услед пожара на стамбеном објекту у власништву 
Јакшић Ненада из Бијељине.

Члан 2.
 Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се 
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску 
ставку 416 100  „Текуће помоћи-ванредне помоћи“на ПЈ 
Кабинет Градоначелника.
         Наведена средства уплатиће се на рачун Јакшић Ненада.
        

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном  гласнику Града Бијељина “. 

Број: 02-014-1-2048/21   
Б и ј е љ и н а,                                                                             
Датум, 15.6.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина  
д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 За реализацију Споразума о суфинансирању 
пројеката број: ГФМ БОС2104-008 именују се координатори:

 1. Розалија Галац- Аграрни фонд Града Бијељина,
 2. Александар Буњевац - ЈУ Центар за социјални 
рад Бијељина.
            

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1179/21
Бијељина,
Датум; 7.6.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина  
д о н о с и 

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

ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА
( ВАНРЕДНИ ДЈЕЛИМИЧНИ ПОПИС ИМОВИНЕ У 

2021. ГОДИНИ)

I
 У Комисију за попис залиха материјала и ситног 
инвентара именују се се следећа лица: 

 1. Дејана Савић, предсједник,
     Вања Икић, замјеник предсједника,

 
 
 

Члан 3. 
 

(1) На основу Одлуке о додјели средстава Градоначелник закључује уговор са удружењима    
грађана којима су додијељена средства. 

 
(2) Уговором из става (1) овог члана уређују се међусобна права и обавезе, у складу са законом и 

Одлукoм о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина, а 
посебно право надлежног органа Града je да прати ток реализације пројекта који се 
су/финансира као и обавезу удружења грађана у погледу извјештавања о утрошку додијељених 
средстава и ефектима реализованог пројекта. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
29. 

Удружење грађана 
„ЗМАЈЕВАЦ“ 

 

„Наша оаза“  
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

 
30. 

Центар за образовну 
технологију РС 

„Програм подршке дјеци са 
тешкоћама у учењу – 
Савршено памћење“ 

 
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

 
31. 

УГ „СИНЕРГИЈА 
ПЛУС“ 

 

„Путологија V“  
308 

 
61,60 

 
1.500,00 

 
32. 

Удружење обољелих 
од мултипле 

склерозе „Семберија, 
Мајевица, Посавина“ 

 
„Обољели од МС-а морају 
имати већу подршку“ 

 
298 

 
59,60 

 
1.400,00 

 
 

33. 

 
Удружење грађана 
„СРПСКО РУСКА 
ЗАЈЕДНИЦА“ 

„Неформално образовање 
младих са подручја 

Општине Бијељина у циљу 
стицања компетенција за 
развој личних потенцијала“ 

 
 

285 

 
 

57,00 

 
 

1.300,00 

 
34. 

УРЕМ „СИГУРАН 
КОРАК“ 

 

„Буди добар модел 
понашања“ 

 
274 

 
54,80 

 
1.200,00 

 
35. 

Удружење жена 
„ИСКРА“ 

 

„Превенција алергије на 
амброзију“ 

 
272 

 
54,40 

 
1.200,00 

36. УГ „ИМПАКТ“ „Све што треба да знате о 
квалитету ваздуха“ 

271 54,20 1.200,00 

37. Књижевни клуб 
„ЈОВАН ДУЧИЋ“ 

„19 година Семберске лире 
у Бијељини“ 

260 52,00 1.100,00 

 
38. 

Хуманитарно 
удружење жена 

„АРТА“ 

 
„СЈАЈ МИРА“ 

 
255 

 
51,00 

 
1.000,00 

39. Сликарска радионица 
„СФУМАТО“ 

„Млади умјетници 
Бијељине“ 

255 51,00 1.000,00 

Укупно 72.750,00 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина  
д о н о с и 

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

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ И 
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

( ВАНРЕДНИ ДЈЕЛИМИЧНИ ПОПИС ИМОВИНЕ У 
2021. ГОДИНИ)

I
 У Комисију за попис постројења и опреме, 
драгоцјености и нематеријалне произведене имовине 
именују се се следећа лица: 

 1. Александра Миљановић, предсједник,
     Драган Гојковић, замјеник предсједника,
 2. Борис Вуковић, члан,
     Игор Тодоровић, замјеник члана, постројења 
и опреме, драгоцјености и нематеријалне произведене 
имовине 3. Наташа Мастило, члан, Горан Спасојевић, 
замјеник члана.

II
 Задатак Комисије је да изврши ванредни дјелимични 
попис имовине у 2021. години (постројења и опреме, 
драгоцјености и нематеријалне произведене имовине), о 
томе сачини Извјештај и исти достави Централној пописној 
комисији најкасније до 10.7.2021. године.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1182/21
Бијељина,
Датум; 7.6.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 21. а у вези с 
чланом 54. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19) и члана 
71. став 1. тачка 25 а у вези са чланом 62. Статута Града 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, бр. 9/17), 
Градоначелник Града Бијељина дана 15.06. 2021. године 
донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА 
У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА КОЈИ СЛУЖЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

I
 У циљу утврђивања чињеничног стања о објектима 
и коришћењу објеката у својини Града Бијељина који служе 
за потребе мјесних заједница, образује се комисија у саставу:
 - Станко Бајић, предјесник
 - Дејана Стајић, члан и 
 - Милена Марјановић, члан.

 2. Вукица Лукић, члан,
     Биљана Љотић Марковић, замјеник члана,
 3. Сања Јоцић, члан,
     Саво Симић, замјеник члана.

II
 Задатак Комисије је да изврши ванредни дјелимични 
попис имовине у 2021. години (залихе материјала и ситног 
инвентара), о томе сачини Извјештај и исти достави 
Централној пописној комисији најкасније до 10.7.2021. 
године.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1180/21
Бијељина,          
Датум; 7.6.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина  
д о н о с и 

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

ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ 
ПРИБАВЉАЊА ( ВАНРЕДНИ ДЈЕЛИМИЧНИ ПОПИС 

ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ)

I
 У Комисију за попис објеката и сталних средстава у 
фази прибављања  именују се се следећа лица: 

 1. Зорица Беновић, предсједник,
     Зорица Тешановић, замјеник предсједника,
 2. Бојан Тамбур, члан,
         Жељко Југовић, замјеник члана,
 3. Стеван Остојић, члан,
         Драган Стакић, замјеник члана.

II
 Задатак Комисије је да изврши ванредни 
дјелимични попис имовине у 2021. години (објеката и 
сталних средстава у фази прибављања), о томе сачини 
Извјештај и исти достави Централној пописној комисији 
најкасније до 10.7.2021. године.

III
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1181/21
Бијељина,
Датум; 7.6.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II
 Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да 
непосредним увидом на терену изврши попис објеката који 
су у својини Града Бијељина а служе за потребе мјесних 
заједница, укључујући податке о величини објекта и 
земљишту на коме се налази, општем стању објекта, начину 
коришћења, кориснике објеката и правним основима 
коришћења као и обвезницима плаћања текућих и трошкова 
одржавања објекта.
 Извјештај о утврђеном чињеничном стању, 
Комисија ће доставити Градоначелнику у року од мјесец 
дана од дана доношења овог рјешења.
 

III
 Задужују се организационе јединице Градске 
управе Града Бијељина да, по захтјеву, Комисији пруже 
сву потребну помоћ, свака из свог дјелокруга рада, како би 
Комисија свој задатак ефикасно и у потпуности извршила.

IV
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1- 2041/21
Бијељина,
Датум: 15.06.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. став 1. тачка 
25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 14. став 1. Закона о систему 
интерних контрола у јавном сектору Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ КООРДИНАТОРА УСПОСТАВЉАЊА, 
СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈА СИСТЕМА ИНТЕРНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 ДУШАН ТРИФКОВИЋ, разрјешава се дужности 
координатора успостављања, спровођења и развоја система 
интерне финансијске контроле у Градској управи Града 
Бијељина.

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

Број: 02-014-1-2030/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 14. јун 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. став 1. тачка 
25. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) и члана 14. став 1. Закона о систему 
интерних контрола у јавном сектору Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА УСПОСТАВЉАЊА, 
СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈА СИСТЕМА ИНТЕРНЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 За координатора успостављања, спровођења и 
развоја система интерне финансијске контроле у Градској 
управи Града Бијељина, у складу са Законом и другим 
приписима именује се 

 - ГОРДАНА КОЈИЋ,  шеф Одсјека за трезор у 
Одјељењу за финансије

II
 Именовано лице из претходног члана овог Рјешења  
оперативно проводи активности координације у вези 
са системом интерних финансијских контрола, израђује 
приједлог Плана, саставља извјештаје о функционисању 
система интерних финансијских контрола и обавља 
остале послове у складу са Законом o систему интерних  
контрола у јавном сектору Републике Српске, Упутством о 
начину успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле („Службени гласник Републике  
Српске“, број: 99/17) и Правилником о садржају извјештаја 
и начину извјештавања о систему финансијског управљања 
и контроле („Службени гласник Републике Српске“, број: 
112/17) као и другим подзаконским актима из ове области.

III
 Именовано лице је дужно да: припрема и прати 
спровођење Плана за успостављање и развој финансијског 
управљања и контроле, координира активности 
руководилаца организационих јединица Градске управе 
које се односе на успостављање и развој финансијског 
управљања и контроле, помаже Градоначелнику у развоју 
и утврђивању стратегије управљања ризицима, припрема и 
прати провођење плана за отклањање недостатака интерних 
контрола у Градској управи, припрема полугодишњи и 
годишњи извјештај о финансијском управљању и контроли, 
извјештава Градоначелника о стању и развоју финансијског 
управљања и контрола и сарађује са Централном јединицом 
за хармонизацију Министраства финансија Републике 
Српскe.

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

Број: 02-014-1-2031/21
Б и ј е љ и н а,
Датум, 14. јун 2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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економисте из Бијељине.

 3. „Утицај дигиталне трансформације на 
интегрисане маркетиншке   комуникације“

 - Мастер рад Бојане Максимовић, дипломираног 
економисте из Бијељине.

 4. „Значај SQL језика у релационим базама података“

 - Мастер рад Марије Тошић, дипломираног 
професора из Бијељине.

 5. „Критеријуми употребљивости – контрола 
вибрација спрегнуте конструкције  
             јавне гараже спратности Подр.+приз.+3 у Бијељини“

 - Мастер рад Живана Докнића, дипл. Инжињера 
грађевине из Бијељине

 II
 Израда научноистраживачког рада из тачке I овог 
Рјешења под редним бројем 1 и 2 финансираће се  једнократним 
новчаним износом од 2.000,00 КМ, а под редним бројем 3, 4 и 5  
једнократним новчаним износима од 1.500,00 КМ

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

Број: 02-431-9/21
Бијељина,  
Датум, 16. јун 2021. год.

 На основу  члана 71. став 1. тачка 25) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17),  и 
члана 4. Плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина, 
број 02-120-19/21 од 10.05.2021. године, Градоначелник Града 
Бијељина дана 11. јуна 2021. године, донио је

И З М ЈЕ Н У  И  Д О П У Н У  П Л А НА
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
 Овом Измјеном плана запошљавања у Градској управи 
Града Бијељина за 2021. годину   (у даљем тексту: Измјена 
плана) утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, 
број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
бр. 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20, 42/20 и 14/21) те потребан 
број службеника, намјештеника на неодређено вријеме и 
приправника са потребном стручном спремом.
 

II
 Утврђује се се стварно стање попуњености 
радних мјеста и број непопуњених радних мјеста на дан 
10.06.2021.године, те планира потребан број службеника 
и намјештеника за пријем у радни однос на неодређено 
вријеме у 2021. години како слиједи:

 На основу члана 59. Закона о локалној  самоуправи 
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник 
Града Бијељина’’, број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина  
д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
                      

I
 Именује се ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл. инжењер 
грађевине, за надзорно лице над услугама по Оквирном 
споразуму број: 02/404-32/21 од 20.5.2021. године 
закљученим са ДОО “Алфа & Омега” Бијељина, чији је 
предмет “Текуће одржавање канцеларија Градске управе 
Града Бијељина” .

II
 Задатак Именованог лица је да изврши надзор над 
извршеним услугама из  Оквирног споразума број: 02/404-
32/21 од 20.5.2021. године и о томе сачини Извјештај који је 
обавезан доставити Градоначелнику и Одсјеку заједничких 
послова.
     

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

Број: 02-014-1-2062/21
Бијељина,
Датум; 16.6.2021. год.

 На основу члана 71. став 1. тачка 25. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), члана 
10. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број 14/06) и члана 
36. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање 
студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада 
и награђивање ученика и наставника („Службени гласник 
општине Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13 и 20/18), 
Градоначелник Града  Бијељина д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ  СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ

I
 У академској 2020/2021. години из буџета 
Града Бијељина финансираће се израда следећих 
научностраживачких радова:

 1. „ Социо-демографске детерминате фертилитета у 
Семберији “     

 -  Докторска теза Раде Голуб, магистра географије 
из Бијељине.

 2. „ Утицај монетарне стратегије инфлације на привредни 
раст земаља централне, источне и југоисточне Европе “  
 
 - Докторска теза Сузане Стевановић , мастер 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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III
 У погледу приправника планиран је пријем 30 
(тридесет) приправника са високом и вишом стручном 
спремом, од тога 80 % са завршеним друштвеним смјером и 
20 % са завршеним природним и техничким смјером.

IV
 У измјењеним околностима и потребама за 
пријем у радни однос нових службеника, намјештеника 
и приправника, а на основу Правилника о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина, донијет ће се измјене и допуне Плана. 
 

V
 Измјена плана ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:02-120-25/21    
Б и ј е љ и н а,      
Датум, 11.06.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-61/21 од 07.06.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 286 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „НУШИЋЕВА БРОЈ 2“ улица 
Нушићева број 2,  Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„НУШИЋЕВА БРОЈ 2“ улица Нушићева број 2,  Бијељина, 
Регистарски лист број: 286.
 
 Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  
 
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

 На основу  члана 71. став 1. тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, бр. 9/17),  и члана 4. Плана запошљавања у Градској управи Града 
Бијељина, број 02-120-19/21 од 10.05.2021. године, Градоначелник Града Бијељина дана 11. 
јуна 2021. године, донио је 
 
 

И З М ЈЕ Н У  И  Д О П У Н У  П Л А НА 
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

I 
 

 Овом Измјеном плана запошљавања у Градској управи Града Бијељина за 2021. 
годину   (у даљем тексту: Измјена плана) утврђује се стварно стање попуњености радних 
мјеста, број непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, бр. 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20, 42/20 и 14/21) те потребан број службеника, 
намјештеника на неодређено вријеме и приправника са потребном стручном спремом. 
  

II 
 
 Утврђује се се стварно стање попуњености радних мјеста и број непопуњених радних 
мјеста на дан 10.06.2021.године, те планира потребан број службеника и намјештеника за 
пријем у радни однос на неодређено вријеме у 2021. години како слиједи: 
  
Организациона јединица Стварно стање 

попуњености 
радних мјеста  

Непопуњена 
радна мјеста 

Планиран 
број 
службеника и 
намјештеника 
на 
неодређено 
вријеме 

Одјељење за привреду 5 3 2 
Одјељење за пољопривреду 6 2 2 
Одјељење за просторно уређење 17 8 5 
Одјељење за стамбено комуналне 
послове и заштиту животне средине 

 
30 

 
10 

 
7 

Одјељење за финансије 21 6 4 
Одјељење за друштвене дјелатности 18 3 3 
Одјељење за инспекцијске послове 31 4 3 
Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту 

 
17 

 
5 

 
4 

Одјељење за општу управу 51 2 2 
Одјељење комуналне полиције 15 4 3 
Кабинет Градоначелника 8 5 5 
Стручна служба Скупштине Града 6 1 1 
Територијална ватрогасна јединица 55 9 6 

 2

Одсјек за информационе технологије 5 1 1 
Одсјек за послове мјесних заједница                12 1 1 
Одсјек заједничких послова 42 4 2 
Одсјек за јавне набавке, инвестиције 
и надзор 

 
               10 

 
2 

 
2 

Одсјек за локални економски развој и 
европске интеграције 

 
10 

 
1 

 
1 

Одсјек за управљање људским 
ресурсима 

 
2 

 
2 

 
2 

Јединица за интерну ревизију 1 1 1 
УКУПНО 362 74 57 
 
 

III 
 

У погледу приправника планиран је пријем 30 (тридесет) приправника са високом и 
вишом стручном спремом, од тога 80 % са завршеним друштвеним смјером и 20 % са 
завршеним природним и техничким смјером. 
 

IV 
 

 У измјењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових службеника, 
намјештеника и приправника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, донијет ће се измјене и допуне Плана.  
  
 

V 
 

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 
 
 
 

Број:02-120-25/21                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК    
Б и ј е љ и н а,       
Датум, 11.06.2021. године                                                                     Љубиша Петровић, с.р. 
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оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 
 Заступник: Мирослав Николић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице је Миљан Видовић.

Број:  02/3-372-64/21
Б и ј е љ и н а,
Дана:  14.06.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-94/21 од 14.06.2021. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском 
листу број 229 упис промјене лица овлашћеног за заступање  
Заједнице етажних власника „Жртава фашистичког терора 
19 и Атинска 10“ Бијељина, улица Жртава фашистичког 
терора 19 и Атинска 10, Бијељина, са сљедећим подацима:                  

 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„Жртава фашистичког терора 19 и Атинска 10“ Бијељина, 
улица Жртава фашистичког терора 19 и Атинска 10, 
Бијељина,  Регистарски лист број: 229.

 Оснивачи: 8 етажних  власника зграде.  

 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.

 Заступник: Радомир Алексић, предсједник 
Скупштине заједнице етажних власника, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Златко Вићановић.

Број:  02/3-372-94/21  
Б и ј е љ и н а,
Дана:  14.06.2021. год.

 Заступник: Бранкица Цвијановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-61/21 
Б и ј е љ и н а,
Дана: 07.06.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-62/21 од 04.06.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 287 упис регистрације Заједнице 
етажних власника „КРУШЕВАЧКА 4/В“ улица Крушевачка 
бр. 4/В Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„КРУШЕВАЧКА 4/В“ улица Крушевачка бр. 4/В  Бијељина, 
Регистарски лист број: 287.
 
 Оснивачи: 35 етажних  власника зграде.  
 
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 
 Заступник: Павловић Небојша, предсједник 
управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-62/21 
Б и ј е љ и н а,
Дана: 07.06.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-64/21 од 14.06.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број: 48 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „Рачанска 90 
ламела А и Б“ Бијељина, улица Рачанска број 90 ламела А и Б  
Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: „Рачанска 90 ламела А и Б“ 
Бијељина, улица Рачанска број 90 ламела А и Б, Регистарски 
лист број: 48
 
 Оснивачи: 37  етажних  власника зграде.  
 
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 

  

П.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 Богдан Тадић, с.р.

  

П.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 Богдан Тадић, с.р.

  

П.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 Богдан Тадић, с.р.

  

П.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
 Богдан Тадић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ 
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ 
ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА „ПОСЛОВНИ 
КОМЕРЦИЈА ЛНО-А ДМИНИС ТРАТИВНИ 
ЦЕНТАР“ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА 1“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГАЛАЦ“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ 
У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У 
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ РАДИ 
ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 
НА К.П. БРОЈ 4271/1 И 4271/2 К.О. БИЈЕЉИНА 2 
У СКЛОПУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ НАКНАДЕ У 
УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 4 У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ГРАДА БИЈЕЉИНА И СРПСКО 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ЈАЊА

ОДЛУКА О РАЗВРГНУЋУ СУВЛАСНИЧКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 
ОЗНАЧЕНИМ КАО К.П. БРОЈ 1837/1, 1837/14 И 
1837/15 К.О. ЧЕНГИЋ

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

ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА 
И СТУДЕНАТА, ФИНАНСИРАЊУ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА И 
НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ЛИЦА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНИ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА-
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ 
БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

САДРЖАЈ
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УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ 
СЕМБЕРИЈЕ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ“ 
БИЈЕЉИНА

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДВОРОВИ“ 
ДВОРОВИ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДВОРОВИ“ 
ДВОРОВИ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 
ЊЕГОШ“ ВЕЛИКА ОБАРСКА, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ 
ЊЕГОШ“ ВЕЛИКА ОБАРСКА, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЕША 
СЕЛИМОВИЋ“ ЈАЊА, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЕША 
СЕЛИМОВИЋ“ ЈАЊА, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“ СУВО ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“ СУВО ПОЉЕ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 
НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 
НЕМАЊА“ ГОРЊИ ДРАГАЉЕВАЦ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 
БРОДАЦ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 
БРОДАЦ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ИВО ОД 
СЕМБЕРИЈЕ“, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ИВО ОД 
СЕМБЕРИЈЕ“, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВО“ 
ЦРЊЕЛОВО, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВО“ 
ЦРЊЕЛОВО, БИЈЕЉИНА

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

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

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И 
МЕТОДИЈЕ“ ГЛАВИЧИЦЕ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И 
МЕТОДИЈЕ“ ГЛАВИЧИЦЕ, БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО 
ПУПИН“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО 
ПУПИН“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЈАЊА, 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЈАЊА, 
БИЈЕЉИНА
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РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И МЕДИЦИНСКЕ 
ШКОЛЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И МЕДИЦИНСКЕ 
ШКОЛЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 
СТОЈАНОВИЋ – МОКРАЊАЦ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН 
СТОЈАНОВИЋ – МОКРАЊАЦ“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 
РАДНОГ ТИЈЕЛА ОДБОРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 
ЈУ БАЊА „ДВОРОВИ“ ДВОРОВИ

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 
РАДНОГ ТИЈЕЛА ОДБОРА ЗА 
ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ 
ПОЛИТИКУ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРОДАЈУ, ОДНОСНО 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРАВОМ ГРАЂЕЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЊЕГОВОГ 
ЗАМЈЕНИКА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У 
КОМИСИЈУ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ИМЕНОВАНИХ, ОДНОСНО 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ 
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
РАДНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ 
БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ 
РАДНОГ МЈЕСТА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  
БИЈЕЉИНА

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
НАРЕДБЕ О ПРОВОЂЕЊУ ВАНРЕДНИХ МЈЕРА 

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ, ТЕ  ЗАШТИТЕ И СПАСВАЊА 
СТАНОВНИШТВА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПР-02/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-30/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-29/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: КГН-10/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-10/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-19/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-20 (2 ЛОТА)/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-10/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-01 (5 
ЛОТОВА)/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ИП-02/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ИП-03/21

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-06/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
ДД-15-П3-У2/19

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ ЗА 
САНАЦИЈУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПОЖАРА 
НА СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ У ВЛАСНИШТВУ 
ЈАКШИЋ НЕНАДА ИЗ БИЈЕЉИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СПОРАЗУМА О 
СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА БРОЈ ГФМ 
БОС2104-008

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ 
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ИНВЕНТАРА (ВАНРЕДНИ ДЈЕЛИМИЧНИ 
ПОПИС ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ)

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 
У ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА (ВАНРЕДНИ 
ДЈЕЛИМИЧНИ ПОПИС ИМОВИНЕ У 2021. 
ГОДИНИ)

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, 
ДРАГОЦЈЕНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ (ВАНРЕДНИ 
ДЈЕЛИМИЧНИ ПОПИС ИМОВИНЕ У 2021. 
ГОДИНИ)

РЈЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ КОРДИНАТОРА 
УСПОСТАВЉАЊА, СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈА 
СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
КОНТРОЛЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОРДИНАТОРА 
УСПОСТАВЉАЊА, СПРОВОЂЕЊА И РАЗВОЈА 
СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
КОНТРОЛЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДРГАНА 
ЈОВАНОВИЋА ЗА НАДХЗОРНО ЛИЦЕ НАД 
УСЛУГАМА ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
БРОЈ: 02/404-32/21 ОД 20.05.2021. ГОДИНЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ СА ДОО „АЛФА И ОМЕГА“

РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2020//2021. ГОДИНИ

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
2021. ГОДИНУ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„НУШИЋЕВА БРОЈ 2“ УЛИЦА НУШИЋЕВА 
БРОЈ 2 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КРУШЕВАЧКА 4/В“ 
УЛИЦА КРУШЕВАЧКА БР. 4/В БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 90 ЛАМЕЛА 
А И Б“ БИЈЕЉИНА, УЛИЦА РАЧАНСКА БРОЈ 90 

ЛАМЕЛА А И Б БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЖРТАВА 
ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА 19 И АТИНСКА 10” 
БИЈЕЉИНА
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