Службени гласник
Града Бијељина
Година LVI

13. октобар 2020. године

На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним
дјелатностима ( ‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 11) Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16 и 36/19), члана 2. став 1. тачка ђ) и члана 5. став 3. Уредбе
о давању сагласности на цијене одређених производа и услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 11/11) и члана 39.
став 2. тачка 12) Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 40.
сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦИЈЕНА ВОДЕ
И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању цијена воде и канализације
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 12/09, 6/11,
23/12 и ‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 27/13,
27/14), члан 1. мијења се и гласи:
‘’ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ А.Д. ‘’Водовод и
канализација’’ Бијељина на нове цијене воде и канализације,
тако да се утврђују у сљедећим износима:
(1) ВОДА
- за домаћинства ....................................... 1,17 КМ/м3
- за привреду и остале кориснике ......... 1,17 КМ/м3
- за установе (здравства,образовања,спорта,култу
ре, социјалне и дјечије заштите и друго)............. 1,17 КМ/м3
(2) КАНАЛИЗАЦИЈА
-за домаћинства......................................... 1,17 КМ/м3
- за привреду и остале кориснике ......... 1,17 КМ/м3
- за установе (здравства,образовања,спорта,култу
ре, социјалне и дјечије заштите и друго)................ 1,17 КМ/м3
Цијене из тачке 1. и 2. су без урачунатог ПДВ-а.
Наведене цијене за канализацију примјењиваће се
од дана прикључења корисника на изграђени канализациони
систем Бијељине, а корисници који су до сада плаћали
накнаду за канализацију и даље ће плаћати 50% од утврђене
цијене воде из става 1. тачка (1) овог члана.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 01-022-72/20
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

БРОЈ 49 / 2020

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 и
36/19), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, донијела је
О Д Л У К У
О СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ
НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ ПЕРЕ СТАНИЋА БРОЈ 13 У
БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
У складу са
Одлуком
о
суфинансирању
извођења радова на изради фасаде на зградама на
подручју општине Бијељина („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 19/08), Град Бијељина ће суфинансирати
извођење радова на изради фасаде на стамбеној згради у
Бијељини у улици Пере Станића број 13, Заједница етажних
власника „Ламела 1 бр.13“ Пере Станића број 13.
Члан 2.
Ради
обезбјеђења дијела
новчаних
средстава за израду фасаде на згради, Заједница етажних
власника стамбене зграде из тачке I ове Одлуке дужна је
Граду Бијељина доставити:
1. Програм одржавања зграде и Одлуку Скупштине
Заједнице етажних власника о извођењу радова на
фасади,
2. Документацију о спроведеном поступку јавне
набавке за избор извођача радова
3. Доказ о обезбјеђењу средстава (које обезбјеђује
ЗЕВ-а)
Члан 3.
Цијена укупне инвестиције извођења радова на
израду фасаде на стамбеној згради у улици Пере Станића
број 13, ЗЕВ „Ламела 1 бр.13“ у Бијељини, износи 27.480,00
КМ, а Град Бијељина ће уплатити 30% од укупне цијене што
износи 8.244,00 КМ.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-73/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Број 49 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 25. став 1. тачка 5. Закона о
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и
79/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана
39. став 2. тачка 28) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на својој 40. сједници одржаној дана 12. октобра
2020. године, донијела је
ОДЛУКА
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
РАДИ САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА
“СОКОЛСКИ ДОМ”
Члан 1.
Град Бијељина обезбиједиће Гаранцију од Нове банке
а.д. Бања Лука у износу од 35.100,00КМ, ради провођења
експропријације, у поступку санације и реконструкције
пословног објекта јавне намјене “Соколски дом” и изградње
саобраћајнице у складу са Регулационим планом “Центар
града” у Бијељини. Инвестиција се проводи складу са
Одлуком о основаности утврђивања општег интереса број:
04/1-012-2-2610/20 од 24.9.2020. године, Одлуком Скупштине
Града 01-022-56/20 од 29.07.2020. године и Процјеном ЈП
“Дирекција за развој и изградњу града” д.о.о.Бијељина број:
И-522/20 године од 11.08.2020. године.
Члан 2.
Нова банка а.д. Бања Лука ће издати гаранцију по
следећим условима:
-.накнада 0,50% једнократно што износи 175,5КМ
и 0,50% по кварталу,што износи 702,00КМ, укупно
877,5,00КМ.
Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа
Рок важења Гаранције: 1 година
Члан 3.
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављиваља у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-74/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15
18/16 и 107/19), члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
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 40. сједници одржаној дана
12. октобра 2020. године, донијела је

13. октобар 2020.

ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
К.П. БРОЈ 2448/2 К.О. ЈАЊА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 2448/2, звн. „Кућиште“, њива 4. класе,
површине 231 м2, уписане у Лист непокретности број 402
к.о. Јања 1 у коме је Ћехајић Салиха Мевлудин уписан као
корисник са дијелом 1/1, и у зк улошку број 390 к.о. Јања 1 у
коме је Ћехајић Салиха Мевлудин уписан са правом својине
и дијелом 1/1, без терета.
Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се у
сврху реализације пројекта приступне саобраћајнице за
мост преко ријеке Јање на ST + 895,15 који је изграђен у
Јањи, у склопу регулације корита ријеке Јање, а на захтјев
Јединице за координацију пољопривредних пројеката која
дјелује у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена налазом о извршеном утврђивању оквирне
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, број I-638/20 од
05.10.2020. године.
У Налазу Дирекције дато је Мишљење да тржишна
вриједност земљишта износи 18,00 КМ/м2, што за к.п. број
2448/2 к.о. Јања 1 површине 231 м2 износи 4.158 КМ, накнада
за засаде воће у износу од 720 КМ, накнада за пластеник у
износу од 600 КМ и накнада за ограду у износу од 600 КМ, а
што укупно износи 6.078 КМ, који износ ће Град Бијељина
исплатити Ћехајић Салиха Мевлудину из Јање.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности описаног у члану 1. ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде уговора и провођење
истог у јавним евиденцијама о непокретности, сносиће Град
Бијељина.
Члан 4.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се промјена
уписа у корист Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 01-022-75/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

13. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19), члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
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 40. сједници одржаној дана
12. октобра 2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
К.П. БРОЈ 501/2, 501/3 и 501/23 К.О. БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 501/2, Крушевље, некатегорисани пут,
површине 1333 м2, уписане у Лист непокретности број 3838
к.о. Бијељина 2 и у зк.ул. број 3693 к.о. Бијељина 2 у коме
је као посједник и власник уписана Гонџић Алије Фадила и
дијелом 1/1, без терета,
- к.п.број 501/3, Крушевље, некат.пут, површине
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Накнада за непокретност к.п. број 501/2, површине 1333 м2
износи 6.665 КМ, који износ ће Град Бијељина исплатити
Гонџић Фадили из Кладња на жиро рачун пуномоћника
Зорана Симеуновића из Бијељине.
Накнада за непокретности к.п. број 501/3, површине
523 м2 и к.п. број 501/23, површине 211 м2, обје укупне
површине 734 м2, износи 3.670 КМ.
Град Бијељина накнаду ће исплатити у износима од
по 1.835 КМ Гонџић Фадили из Кладња и Узунић Нермину
из Тузле, а у укупном износу од 3.670 КМ на жиро рачун
пуномоћника Симеуновић Зорана из Бијељине.
Укупна накнада коју ће Град Бијељина исплатити
власницима за некретнине из члана 1. Одлуке износи 10.335 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности описаног у члану 1. ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкове нотарске обраде уговора и провођење
истог у јавним евиденцијама о непокретности, сносиће Град
Бијељина.

523 м2 и
- к.п. број 501/23, Крушевље, некат.пут, површине
211 м2, обје непокретности уписане у Лист непокретности
број 3837 к.о. Бијељина 2, у коме су као сукорисници
уписани Гонџић Алије Фадила и Узунић Асима Нермин, са
дијелом од по ½.
Предметне некретнине уписане су у зк.ул. број 3692
к.о. Бијељина 2.
Укупна површина непокретности из става 1 Одлуке
је 2.067 м2.
Непокретности из става 1. ове Одлуке стичу се
ради привођења намјени Урбанистичког плана Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 43/20),
које у нарави представљају приступне саобраћајнице за
индивидуалну изградњу.
Члан 2.
Пуномоћник продаваца Симеуновић Зоран из
Бијељине понудио је Граду Бијељина на записник Одјељења
за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
број 02/3-37-1344/2020 од 03.09.2020. године износ од 5,00
КМ/м2 за предметне парцеле.
Према налазу ЈП „Дирекције за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина у броју I-521/20 од 11.08.2020. године
процјењена вриједност наведених грађевинских парцела
је 42,50 КМ/м2, на овој локацији, а с обзиром да се ради о
приступним саобраћајницама, прихвата се понуда продавца.
Према налазу ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ д.о.о.
Бијељина у броју I-191/19 од 09.04.2019. године процјењена
вриједност парцеле к.п. број 524/24 к.о. Бијељина 2, која је
у непосредној близини парцела из члана 1. одлуке, и која
такође представља пут-саобраћајницу је 10,00 КМ/м2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду у износу
од 5,00КМ/м2.

Члан 4.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се промјена
уписа у корист Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 01-022-76/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1.
и 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19), члана 39. став 2. тачка 13) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
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 40. сједници одржаној дана
12. октобра 2020. године, донијела је

О

О Д Л У К У
СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОЗНАЧЕНОЈ КАО K.П. БРОЈ 159/12 К.О. ПУЧИЛЕ

Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 159/12 , Пухаре, неплодно, површине
7101 м2,
уписане у Лист непокретности број 481 к.о. Пучиле
у коме су као сукорисници уписани Тодоровић Боре Жико
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са дијелом 4/15, Тодоровић Боре Бошко са дијелом 4/15 и
Тодоровић Боре Раде са дијелом 7/15.
Парцела к.п. број 159/12 к.о. Пучиле према Увјерењу
о извршеној идентификацији одговара дијеловима старих
грунтовних парцела број 408 уписане у зк уложак број 183
к.о. Пухаре Пучиле и парцела број 409 и 410 уписаних у зк.
уложак број 241 к.о. Пухаре Пучиле, у којима су са правом
сусвојине уписани Тодоровић Боре Жико са дијелом 4/15,
Тодоровић Боре Бошко са дијелом 4/15 и Тодоровић Боре
Раде са дијелом 7/15, без терета.
Непокретност из става 1. овог члана стиче се
ради проширења мјесног гробља у Пучилама, у засеоку
Пухаре.
Члан 2.
Према Налазу ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина број И-440/20 од 03.07.2020. године,
предметна катастарска парцела је у обухвату спроведбеног
документа просторног уређења, Плана парцелације „Ново
градско гробље“ („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 13/12) и налази се у ванстамбено-пословној зони 2
града Бијељина.
У наведеном Налазу, дато је мишљење да је
просјечна тржишна вриједност катастарске парцеле
означене као к.п. број 159/12 к.о. Пучиле износи 5,00 КМ/
м2, што за к.п. број 159/12 површине 7101 м2 износи 35.505
КМ, а који износ ће Град Бијељина исплатити власницима
према њиховим уписаним удијелима, и то Тодоровић Боре
Жики и Тодоровић Боре Бошку износе од по 9.468 КМ, а
Тодоровић Боре Радету износ од 16.569 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште
замјеника у Бијељини.
Трошкове
нотарске
обраде
Уговора
о
купопродаји и књижења истог у јавним евиденцијама о
непокретностима, сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке, у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права својине и посједа у корист Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-77/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 1. и
став 4., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став
2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
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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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ
ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Мићо Тодоровић, дипл. економиста из Бијељине,
разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Градске управе Града Бијељина, због истека времена на које
је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина са даном
12.10.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе.
Чланом 55. став 3. тачка 1. истог Закона прописано
је да начелника одјељења разрјешава скупштина у
случају истека времена на који је именован, а ставом 4.
истог члана прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања
поступка именовања начелника одјељења или службе,
у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до
90 дана. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је да
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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 начелника
одјељења или службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Мићо Тодоровић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе
Града Бијељина на сједници скупштине одржаној дана
29.07.2020. године, да у међувремену није објављен Јавни
конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Градској
управи Града Бијељина, те да ће истећи временски период
на који је именован прије одржавања наредне сједнице
скупштине, то је примјеном одредби члана 50. став 1. и
члана 55. став 3. тачка 1. и став 4. 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: 01-111-78/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ
ЗАШТИТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Мићо Тодоровић, дипл. економиста из Бијељине,
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту Градске управе
Града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења
или службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе,
а најдуже за период до 90 дана.
Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
Миће Тодоровића са мјеста вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Градске управе Града Бијељина због истека времена на које
је именован. Сходно горе наведеном, Скупштина Града, на
приједлог градоначелника, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила 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: 01-111-79/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став 1., члана 55. став
3. тачка 1. и став 4., 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 40.
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сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л
а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Младен Савић, дипломирани економиста из
Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије Градске управе Града
Бијељина, због истека времена на који је именована.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије Градске управе
Града Бијељина са даном 12.10.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе. Чланом 55.
став 3. тачка 1. истог Закона прописано је да начелника
одјељења разрјешава скупштина у случају истека времена
на који је именован, а ставом 4. истог члана прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана. 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
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да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Младен Савић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије Градске управе Града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 29.07.2020. године, да у
међувремену није објављен Јавни конкурс за попуну
упражњеног радног мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да ће истећи временски период на који је
именован прије одржавања наредне сједнице скупштине, то
је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4. 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: 01-111-80/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Младен Савић, дипломирани економиста из
Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе Града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за финансије.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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
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чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења
или службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе,
а најдуже за период до 90 дана.
Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
Младена Савића са мјеста вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина због
истека времена на које је именован. Сходно горе наведеном,
Скупштина Града, на приједлог Градоначелника, а у складу
са горе наведеним одредбама, одлучила је као у диспозитиву.

Број 49- Страна 7

наука из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за пољопривреду Градске
управе Града Бијељина, због истека времена на које је
именован.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за пољопривреду Градске
управе Града Бијељина са даном 12.10.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.

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: 01-111-81/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 1. и
став 4., 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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Стеван Тривковић, магистар пољопривредних

Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе. Чланом 55.
став 3. тачка 1. истог Закона прописано је да начелника
одјељења разрјешава скупштина у случају истека времена
на који је именован, а ставом 4. истог члана прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана. 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 начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Стеван Тривковић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења
за пољопривреду Градске управе Града Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 29.07.2020. године,
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да у међувремену није објављен Јавни конкурс за попуну
упражњеног радног мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да ће истећи временски период на који је
именован прије одржавања наредне сједнице скупштине, то
је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4. 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: 01-111-82/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања
поступка именовања начелника одјељења или службе,
у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90
дана.

Александар Ђурђевић,с.р.

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), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Стеван Тривковић, магистар пољопривредних
наука из Бијељине, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за пољопривреду Градске управе Града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за пољопривреду.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и

Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
Стевана Тривковића са мјеста вршиоца дужности начелника
Одјељења за пољопривреду Градске управе Града Бијељина
због истека времена на које је именован. Сходно горе
наведеном, Скупштина Града, на приједлог Градоначелника,
а у складу са горе наведеним одредбама, одлучила 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: 01-111-83/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 1. и
став 4., 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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Жељко Гребић, дипл. инжењер – мастер
саобраћаја из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе
Града Бијељина, због истека времена на које је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
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Службени гласник Града Бијељина

дужности начелника Одјељења за привреду Градске управе
Града Бијељина са даном 12.10.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе. Чланом 55.
став 3. тачка 1. истог Закона прописано је да начелника
одјељења разрјешава скупштина у случају истека времена
на који је именован, а ставом 4. истог члана прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана. 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 начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Жељко Гребић
именован за вршиоца дужности начелника Одјељења
за привреду Градске управе Града Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 29.07.2020. године, да у
међувремену није објављен Јавни конкурс за попуну
упражњеног радног мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да ће истећи временски период на који је
именован прије одржавања наредне сједнице скупштине, то
је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4. Закона о службеницима и намјештеницима
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у органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), одлучено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе Града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-84/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Жељко Гребић, дипл. инжењер – мастер саобраћаја
из Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду Градске управе Града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за привреду.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
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Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања
поступка именовања начелника одјељења или службе,
у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до
90 дана.
Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
Жељка Гребића са мјеста вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду Градске управе Града Бијељина због
истека времена на које је именован. Сходно горе наведеном,
Скупштина Града, на приједлог градоначелника, а у складу
са горе наведеним одредбама, одлучила је као у диспозитиву.
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника
општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине
и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17) прописано да Скупштина града, у оквиру свог
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних
тијела Скупштине Града., секретара Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине Града и
начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са
законом.

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: 01-111-85/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 50. став 1., члана 55. став 3. тачка 1. и
став 4., 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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Доц. др Драган Станимировић, дипл. инжењер,
из Бијељине, разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење Градске управе
Града Бијељина, због истека времена на које је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење
Градске управе Града Бијељина са даном 12.10.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе. Чланом 55.
став 3. тачка 1. истог Закона прописано је да начелника
одјељења разрјешава скупштина у случају истека времена
на који је именован, а ставом 4. истог члана прописано
је да након престанка мандата начелнику одјељења или
службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или
службе, а најдуже за период до 90 дана. 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 начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Драган
Станимировић именован за вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење Градске управе Града
Бијељина на сједници скупштине одржаној дана 29.07.2020.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
попуну упражњеног радног мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да ће истећи временски период на који је
именован прије одржавања наредне сједнице скупштине,
то је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4. 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:

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

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

13. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

достављања рјешења.
Број: 01-111-86/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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поступка именовања начелника одјељења или службе,
у складу са овим законом, именује вршиоца дужности
начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90
дана.

Александар Ђурђевић,с.р.

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), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Доц. др Драган Станимировић, дипл. инжењер
из Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење Градске управе Града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за просторно уређење.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) прописано је да након престанка мандата
начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог
градоначелника, односно начелника општине до окончања

Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
Драгана Станимировића са мјеста вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење Градске управе
Града Бијељина због истека времена на које је именован.
Сходно горе наведеном, Скупштина Града, на приједлог
градоначелника, а у складу са горе наведеним одредбама,
одлучила 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: 01-111-87/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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 3. тачка 2., и члана 56. став 1.
и 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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Ратомир Драганић, официр пјешадије из
Бијељине разрјешава се дужности начелника Одјељења
комуналне полиције Градске управе Града Бијељина, због
подношења оставке у писаној форми.
2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења комуналне полиције Градске управе Града
Бијељина са даном 12.10.2020. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени 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
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одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 3. тачка 2. 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 подношења оставке у писаној
форми, док је чланом 56. став 1. истог закона прописано 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, а ставом 2. истог члана прописано да рјешење
садржи разлоге за разрјешење са руководећег радног мјеста
и датум разрјешења.
Ратомир Драганић поднио је оставку на мјесто
начелника Одјељења комуналне полиције Градске управе
Града Бијељина. Сходно горе наведеном, Скупштина Града,
на приједлог градоначелника, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе Града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-88/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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), Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној
дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Борис Вуковић, професор физичке културе из
Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења комуналне полиције Градске управе Града
Бијељина.

13. октобар 2020.

2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења комуналне полиције.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 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 Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења
или службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе,
а најдуже за период до 90 дана.
Скупштина Града Бијељина, на сједници одржаној
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о разрјешењу
начелника Одјељења комуналне полиције због подношења
оставке у писаној форми. Сходно горе наведеном,
Скупштина Града, на приједлог градоначелника, а у складу
са горе наведеним одредбама, одлучила 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: 01-111-89/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 50. став 1., члана 52. став 3. тачка 1. и
став 4., и члана 56. став 1. и 2., а у вези са чланом 49. став

13. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Дејан Благојевић, дипл. правник из Бијељине,
разрјешава се дужности секретара Скупштине Града, због
истека времена на које је именован.
2. Именовани се разрјешава дужности вршиоца
дужности секретара Скупштине Града са даном 12.10.2020.
године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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да су руководећа радна мјеста, у смислу тог закона, радна
мјеста секретара скупштине и начелника одјељења или
службе градске, односно општинске управе.
Имајући у виду чињеницу да је Дејан Благојевић
именован за секретара Скупштине Града Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 29.07.2020. године,
да у међувремену није објављен Јавни конкурс за попуну
упражњеног радног мјеста у Градској управи Града
Бијељина, те да ће истећи временски период на који је
именован прије одржавања наредне сједнице скупштине, то
је примјеном одредби члана 50. став 1. и члана 55. став 3.
тачка 1. и став 4. 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.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина бира и разрјешава
предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине и
чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
именује и разрјешава секретара скупштине и начелника
одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе. Чланом 52.
став 3. тачка 1. истог Закона прописано је да секретара
скупштине разрјешава скупштина у случају истека времена
на који је именован, а ставом 4. истог члана прописано је да
након престанка мандата секретара скупштине, скупштина
до окончања поступка именовања секретара скупштине
у складу са овим законом именује вршиоца дужности
секретара, а најдуже за период до 90 дана. Чланом 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

Број: 01-111-90/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. став 1. и члана 52. став
4. Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Дејан Благојевић, дипл. правник из Бијељине,
именује се за вршиоца дужности секретара Скупштине
Града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања секретара Скупштине Града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени 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
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одјељења, односно службе и врши избор, именовања и
разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
док је чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, 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,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
прописано је да скупштина именује и разрјешава секретара
скупштине и начелника одјељења или службе, а чланом
52. став 4. истог закона је прописано је да након престанка
мандата секретара скупштине, скупштина до окончања
поступка именовања секретара скупштине у складу са овим
законом именује вршиоца дужности секретара, а најдуже за
период до 90 дана.
Како је Предсједник Скупштине Града Бијељина
предложио да се Дејан Благојевић из Бијељине, именује за
вршиоца дужности секретара Скупштине Града Бијељина,
Скупштина Града Бијељина је, након проведеног поступка
гласања утврдила да је приједлог усвојен већином од
укупног броја одборника Скупштине Града Бијељина, те је
рјешено као у диспозитиву.
Имајући у виду горе наведено, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-91/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

13. октобар 2020.

мјесеца од дана именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 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 38. сједници
одржаној дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење
о именовању Раденка Тешића за вршиоца дужности
директора Туристичке организације Града Бијељина број
01-111-40/20. Основ за доношење рјешења број 01-111-40/20
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 Раденко Тешић
именован за вршиоца дужности директора дана 29.07.2020.
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 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:

Александар Ђурђевић,с.р.

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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Раденко Тешић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Туристичке
организације Града Бијељина, због истека периода од 2

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-92/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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 40. сједници одржаној дана

13. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
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АГРАРНОГ ФОНДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

1. Златан Лазаревић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора Аграрног фонда
Града Бијељина, због истека периода од 2 мјесеца од дана
именовања на дужност.

1. Раденко Тешић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Туристичке организације
Града Бијељина.

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење

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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) 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: 01-111-93/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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 38. сједници одржаној
дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о именовању
Златана Лазаревића за вршиоца дужности директора
Аграрног фонда Града Бијељина број 01-111-42/20. Основ за
доношење рјешења број 01-111-42/20 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 Златан Лазаревић
именован за вршиоца дужности директора дана 29.07.2020.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
избор директора Аграрног фонда Града 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:

Александар Ђурђевић,с.р.

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 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-94/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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.
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Службени гласник Града Бијељина

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 40. сједници одржаној дана
12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Златан Лазаревић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности директора Аграрног фонда Града
Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Аграрног фонда Града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) 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: 01-111-95/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

13. октобар 2020.

сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е л
а је
РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА’’ БИЈЕЉИНА
1. Тања Којић из Бијељине, разрјешава се 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“.
Образложење
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 38. сједници
одржаној дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о
именовању Тање Којић за вршиоца дужности директора
Јавног информативног и издавачког предузећа „Семберија
и Мајевица” Бијељина број 01-111-44/20. Основ за
доношење рјешења број 01-111-44/20 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 Којић Тања
именована за вршиоца дужности директора дана 29.07.2020.
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 именована (члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03)),у складу са горе наведеним одредбама, одлучено
је као у диспозитиву.

Александар Ђурђевић,с.р.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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 40.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-96/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

13. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

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 40. сједници одржаној дана
12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ
И
ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“‘ БИЈЕЉИНА
1. Тања Којић 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“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) 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.
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97/16 и 36/19), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД БИЈЕЉИНА
1. Данијел Перић из Бијељине, разрјешава се
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Бијељина, због подношења оставке.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је Данијел Перић
именован за члана Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Бијељина на сједници скупштине одржаној
дана 29.07.2020. године, те да је поднио оставко на мјесто
члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Бијељина, то је примјеном горе наведених одредби
одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-97/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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: 01-111-98/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:

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.
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Службени гласник Града Бијељина

Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12. октобра
2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
1. Младен Малешевић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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: 01-111-99/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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 6. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка
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36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 40.
сједници одржаној дана 12. октобра 2020. године, д о н и ј е
л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. Свјетлан Илић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Градско позориште „Семберија“ Бијељина, због
истека периода од 2 мјесеца од дана именовања на дужност.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина на 38. сједници
одржаној дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о
именовању Свјетлана Илића за вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе Градско позориште
„Семберија“ Бијељина број 01-111-49/20. Основ за
доношење рјешења број 01-111-49/20 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 Свјетлан Илић
именован за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Градско позориште „Семберија“ Бијељина
дана 29.07.2020. године, да у међувремену није објављен
Јавни конкурс за избор члана Управног одбора Јавне
установе Градско позориште „Семберија“ Бијељина, те да је
истекао рок од 2 мјесеца на који је именована (члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама,
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
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Службени гласник Града Бијељина

против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-100/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-101/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Александар Ђурђевић,с.р.

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 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12. октобра
2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ “СЕМБЕРИЈА” БИЈЕЉИНА
1. Свјетлан Илић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе
Градско позориште „Семберија“ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања члана Управног одбора Јавне установе Градско
позориште „Семберија“ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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.

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 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12.
октобра 2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Цвијана Кнежевић из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Туристичке организaције 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“.
Образложење
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 16. став 6. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина на 38. сједници
одржаној дана 29.07.2020. године донијела је Рјешење о
именовању Цвијане Кнежевић за вршиоца дужности члана
Управног одбора Туристичке организaције Града Бијељина
број 01-111-51/20. Основ за доношење рјешења број 01-11151/20 био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03).

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

Имајући у виду чињеницу да је Цвијана Кнежевић
именована за вршиоца дужности члана Управног одбора
Туристичке организaције Града Бијељина дана 29.07.2020.
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за
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Службени гласник Града Бијељина

избор члана Управног одбора Туристичке организaције
Града Бијељина, те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је
именована (члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03)),у складу са горе
наведеним одредбама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-102/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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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: 01-111-103/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

Александар Ђурђевић,с.р.

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 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12. октобра
2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Цвијана Кнежевић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке
организације Града Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања члана Управног одбора Туристичке организације
Града Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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

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), члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске’’, број: 106/09
и 44/15), и члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана 12. октобра
2020. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА
1. Прим. др Данијела Ђукин из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Дома здравља
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за
избор директора.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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. Чланом
73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15) прописано
је да Управни одбор и директора установе из става 1. тог
члана именује и разрјешава оснивач јавне здравствене
установе, у складу са законом и статутом.
Одредбом члана 39. став 2. тачка 24) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17)
прописано да Скупштина Града, у оквиру свог дјелокруга,
бира и разјешава предсједника Скупштине Града,

13. октобар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

предсједника 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 прим. др Данијела
Ђукин именована за вршиоца дужности директора Дома
здравља Бијељина на сједници скупштине одржаној дана
10.09.2020. године, да је у међувремену објављен Јавни
конкурс за попуну упражњеног мјеста директора Дом
здравља Бијељина, те да је окончана процедура у вези
са поступком избора директора, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
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конкуренције, док је ставом 3а. истог члана прописано да
директора установе чији је оснивач или суоснивач јединица
локалне самоуправе именује скупштина општине, односно
скупштина града.
Чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 106/09 и
44/15) прописано је да Управни одбор и директора установе
из става 1. тог члана именује и разрјешава оснивач јавне
здравствене установе, у складу са законом и статутом, док
је ставом 4. истог члана прописано да се изузетно од става
2. тог члана, именовање и разрјешење директора јавне
здравствене установе, чији је оснивач локална самоуправа,
врши уз сагласност министра, a на приједлог комисије за
избор и именовање директора здравствене установе.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-104/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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 3а. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. и
4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15) и члана 39. став
2. тачка 24) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, бр. 9/17), а након разматрања Извјештаја
Комисије за избор директора Дом здравља Бијељина,
Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној дана
12. октобра 2020. године, д о н и ј е л а је

О

ИМЕНОВАЊУ

РЈЕШЕЊЕ
ДИРЕКТОРА ДОМА
БИЈЕЉИНА

ЗДРАВЉА

1. Прим. др Данијела Ђукин именује се за директора
Дома здравља Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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

Чланом 39. став 2. тачка 24) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 9/17)
прописано да Скупштина Града, у оквиру свог дјелокруга,
бира и разјешава предсједника Скупштине Града,
предсједника 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.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 10.09.200. године донијела је Рјешење о именовању
прим. др Данијеле Ђукин за вршиоца дужности директора
Дом здравља Бијељина број 01-111-68/20 од 10.09.200.
године. Тачком 2. диспозитива рјешења од 10.09.2020.
године одређено је да ће функцију из тачке 1. тог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Дом здравља Бијељина.
На сједници одржаној дана 10.09.2020. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњеног мјеста директора Дом здравља
Бијељина број 01-111-69/20 од 10.09.2020. године, те
донијела рјешење о именовању комисије за избор директора
Дом здравља Бијељина број 01-111-70/20 од 10.09.2020.
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 07.10.2020.
године у којем је предложено да се за директора Дом
здравља Бијељина именује прим. др Данијела Ђукин и исти
доставила Градоначелнику, који је након тога Скупштини
Града Бијељина упутио допис којим је предложио да се
за директора Дом здравља Бијељина именује прим. др
Данијела Ђукин.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за
директора Дома здравља Бијељина именује прим. др
Данијела Ђукин 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
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Службени гласник Града Бијељина

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: 01-111-105/20
Бијељинa,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина града Бијељина на својој 40. сједници
одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА
ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ДАШНИЦА 1“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Савјета за израду измјене
Регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини број: 01022-33/19 од 28.05.2019. године („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 11/19) у члану 1. став 1. тачка 2. ријечи
„Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење“ замјењују се ријечима „Драган Станимировић, в.д.
начелника Одјељења за просторно уређење“.
Члан 2.
У осталом дијелу рјешење се не мијења.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 01-111-106/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 43. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина града Бијељина на својој 40. сједници
одржаној дана 12. октобра 2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА
ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ГВОЗДЕВИЋИ“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
У Рјешењу о именовању Савјета за израду измјене
Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини број: 01-

13. октобар 2020.

022-32/19 од 28.05.2019. године („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 11/19) у члану 1. став 1. тачка 2. ријечи
„Миладин Ракић, начелник Одјељења за просторно
уређење“ замјењују се ријечима „Драган Станимировић, в.д.
начелника Одјељења за просторно уређење“.
Члан 2.
У осталом дијелу рјешење се не мијења.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
Број: 01-111-107/20
Бијељина,
Датум, 12. октобар 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

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), 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 допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
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
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18.08.2020. године, 02-014-1-1671/20 од 27.08.2020. године,
02-014-1-1737/20 од 07.09.2020. године и 02-014-1-1867/20 од
24.09.2020. године у тачки 3. послије става 61. додаје се став
62. који гласи:

52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е

„Налаже се да се из буџета Града Бијељина исплате
Коњичком клубу Танасић Бијељина новчана средства у
износу од 2.000,00 КМ.“

Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 2.000,00 КМ на име помоћи Чортума Бранку из
Бијељине за санацију штете настале од пада стабла на ауто у
покрету.

2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1985/20
Бијељина,
Датум, 05.10.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), 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

ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску
ставку на ПЈ Кабинет Градоначелника буџетска ставка 416
100 „Текуће помоћи-ванредне помоћи“
Наведена средства уплатиће се на текући рачун
Чортума Бранка.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-1931/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 29. септембар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 5.646,00 КМ на име помоћи Рајки Кунешевић из
Модрана за изградњу породичне куће.
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“ ПЈ
Кабинет Градоначелника.
Наведена средства уплатиће се на жиро рачун
ДОО“Микан-Пром“ Модран број: 562-003-00000747-47.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-1914/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 28. септембар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), 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

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), 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
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске
резерве у износу од 3.000,00 КМ на име помоћи Микић
Милану пољопривредном произвођачу из Велике Обарске
за санацију штете изазване корона вирусом, а у складу са
Закључком Штаба за ванредне ситуације Града Бијељина
број: 02-014-1-1867/20 од 24.9.2020. године
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се
са буџетске ставке 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску
ставку на ПЈ Одјељење за пољопривреду буџетска ставка
415 200 „Подстицај за пољопривредну производњу“
Наведена средства уплатиће се на жиро рачун
Пољопривредни произвођач Милан Микић, Велика Обарска
број: 554-402-00123301-81.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.

“Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-1943/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 29. септембар 2020. год.

Број: 02-404-183/20
Бијељина,
Датум: 02. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 :

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и
члана 18. и члана 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;02/18), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-26/20

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: БиЗ-02-п1/20

О

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-26/20

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих РАДОВА:
ПОПЛОЧАВАЊЕ
ТРГА
КРАЉА
ПЕТРА
I
КАРАЂОРЂЕВИЋА
СА
УРЕЂЕЊЕМ
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА, КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА И УРБАНОГ
МОБИЛИЈАРА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 294.871,79 КМ (без ПДВ-а)
односно 345.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
“Изградња комуналне инфраструктуре -путна, водоводна,
електро, канализација, гасификација, Дирекција за
изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних 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

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци РОБА
под шифром: БиЗ-02-п1/20
II
За потребе Одјељења за борачко инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:
НАБАВКА ЛИЧНЕ ОПРЕМЕ
ЗА СПАСИОЦЕ ( 2
КОМПЛЕТА И 3 МОКРА ОДИЈЕЛА)
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 7.692,31 КМ (без ПДВ-а)
односно 9.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2020. годину са буџетске ставке “Издаци за
залихе материјала, робе, ситног инвентара“ економски код
516 100; потрошачка јединица 0005180
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење е-Аукције.
V
Предвиђени крајњи рок реализације је 30 (тридесет)
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: 02-404-181/20
Бијељина,
Датум: 28. септембар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и
члана 18. и члана 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;02/18), Градоначелник д о н о с и :

Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: БиЗ-01-П1/20

I
У поступку јавне набавке путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 21.08.2020.
године, а која се односи на набавку роба: ИЗРАДА И
УГРАДЊА ГАРАЖНИХ РОЛО ВРАТА У ВАТРОГАСНОМ
ДОМУ ЈАЊА, није достављена ниједна понуда.

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци РОБА
под шифром: БиЗ-01-п1/20
II
За потребе Одјељења за борачко инвалидску и
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих роба:

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ТВЈ-07/20

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

НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 9.401,71 КМ (без ПДВ-а)
односно 11.000,00
КМ (са ПДВ-ом). Средства
су
обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске ставке
“Набавка опреме -ЦЗ“ економски код 511 300; потрошачка
јединица 0005180
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење е-Аукције.
V
Предвиђени крајњи рок реализације је 30 (тридесет)
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: 02-404-182/20
Бијељина,
Датум: 30. септембар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-160/20
Бијељина,
Датум: 28. септембар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр.
70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број:13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-01/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 30.07.2020. године, и у „Сл. гласнику
БиХ“, бр.48/20 од 07.08.2020. године, а која се односи на
набавку роба: НАБАВКА РАЧУНАРА И ОПРЕМЕ ЗА
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ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР У МЗ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ“/“THE INOVATION CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT“, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Copitrade“ Бијељина
2. ДОО „Infocomp“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом. На основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа
понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО „Infocomp“ Бијељина ..........................................
.................................................................. 20.150,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Copitrade“ Бијељина ........................................
................................................................. 25.313 ,00 КМ без ПДВ-а

13. октобар 2020.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-н-03/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 31.08.2020. године, и у „Сл. гласнику
БиХ“, бр.55/20 од 04.09.2020. године а која се односи на
набавку услуга: ИЗРАДА ПРОМОТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА “ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО”
понуду је доставио следећи понуђач:

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
- Графички студио „Пиксел“ Бијељина
ДОО „Infocomp“ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: ................................. 20.150,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-147/20 од
30.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати
у складу са ЗЈН.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-147/20
Бијељина,
Датум: 02. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
Графички студио
„Пиксел“, Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од .... 5.065,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-168/20 од
30.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије документа којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ тј. неопходно је да достави:
- Потврду Суда према сједишту правног лица
односно кандидата/понуђача из које је видљиво да му
у кривичном поступку није изречена правоснажна
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45.
Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична
дјела организованог криминала, корупцију, превару или
прање новца)
Такође, изабрани понуђач дужан је да у року од 5
(пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерене копије документа којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.
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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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-168/20
Бијељина,
Датум: 05. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-18/20
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ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево која је благовремена,
допуштена и изјављена од овлаштеног лица. По рјешењу
Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-18767/20 од 27.08.2020. године, Одлука о избору најповољнијег
понуђача јавне набавке број: 02-404-103/20 од 13.07.2020.
године и Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404103/20 од 06.07.2020. године се поништава те се предмет
враћа на поновни поступак.
Kомисија је у поновном поступку оцјене понуда
а по препорукама наведеним у Рјешењима Канцеларије за
разматрање жалби приступила разматрању приспјелих
понуда и установила да понуда понуђача ДД „ Сарајево
осигурање“ Сарајево се одбија као неприхватљива односно
понуђач није доставио Доказ за обје врсте осигурања које су
предмет набавке.
Такође, Kомисија је у поновном поступку
оцјене понуда а по препорукама наведеним у Рјешењима
Канцеларије за разматрање жалби приступила разматрању
приспјелих понуда и установила да понуда АД „Дрина
осигурање“ Милићи, испуњава услове предвиђене
тендерском документацијом. Понуде понуђача АД
„Осигурање Аура“ Бања Лука и понуђача АД „GRAWE
OSIGURANJE“ Бијељина
су у потпуности испуниле
услове предвиђене тендерском документацијом. На
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде и након примјене преференцијалног
третмана домаћег, проведене е-аукције, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина ....................
...................................................................................... 19.268,93 КМ
2. АД „Дрина осигурање“ Милићи ....... 19.535,07 КМ
3. АД „Осигурање Аура“ Бања Лука .... 25.350,12 КМ
оцијењено да је најповољнији понуђач:

I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 20.05.2020. године и у Сл.гласнику Бих
бр. 28/20 од 22.05.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: “Oсигурање и регистрација службених аутомобила
Градске управе Града Бијељина“, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. АД „Осигурање Аура“ Бања Лука
2. АД „Дрина осигурање“ Милићи
3. ДД „Сарајево осигурање“ Сарајево
4. АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина
II
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне
набавке број: 02-404-103/20 од 13.07.2020. године уложена
је жалба понуђача АД „Дрина осигурање“ Милићи која је
благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица.
По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН202-07-1-1877-7/20 од 27.08.2020. године, Одлука о избору
најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-103/20 од
13.07.2020. године и Записник о прегледу и оцјени понуда
број: 02-404-103/20 од 06.07.2020. године се поништава те се
предмет враћа на поновни поступак. Такође, на Одлуку о
избору најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404103/20 од 13.07.2020. године уложена је жалба понуђача

АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од: 19.268,93 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-103/2020
од 28.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
број: 02-404-103/20 од 13.07.2020.године.
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
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објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-103/20
Бијељина,
Датум: 01. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

13. октобар 2020.

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

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), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 11.08.2020. године и у Сл. Гласнику
БиХ бр.50/20 од 14.08.2020. године, а која се односи на
набавку роба: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА И
ПРЕРАЂЕВИНА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА”, понуде су доставили следећи
понуђачи:
1. ДОО „Vizion“ Рогатица
2. ДОО „Глобус“ Дворови, Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, примјене преференцијалног третмана домаћег и
након проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа
понуђача који су учествовали на е-аукцији:
1. ДОО „Vizion“ Рогатица .... 11.225,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Глобус“ Бијељина .. 11.238,90 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Vizion“ Рогатица са понуђеном цијеном у
износу од ...................................... 11.225,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-156/2020
од 28.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

Број:02-404-156/20
Бијељина,
Датум: 01. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-н-01/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног поступка
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 25.08.2020. године, и у „Сл. гласнику БиХ“,
бр.53/20 од 28.08.2020. године а која се односи на набавку
услуга: ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНЕ
БРОШУРЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА понуду је доставио следећи
понуђач:
- Графички студио „Пиксел“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
Графички студио
„Пиксел“, Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од .... 5.510,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-163/20 од
28.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије документа којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ тј. неопходно је да достави:
- Потврду Суда према сједишту правног лица
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односно кандидата/понуђача из које је видљиво да му
у кривичном поступку није изречена правоснажна
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45.
Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична
дјела организованог криминала, корупцију, превару или
прање новца)
Такође, изабрани понуђач дужан је да у року
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије документа којима потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. Закона о
јавним набавкама БиХ
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је доставио следећи понуђач:
1. АД „МТЕЛ“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
АД „МТЕЛ“ Бања Лука са понуђеном цијеном у
износу од: ................................... 119.988,00 КМ (без ПДВ-а)

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-172/20 од
29.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

Жалба се 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.

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.

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

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

Број:02-404-163/20
Бијељина,
Датум: 01. октобар 2020. год.

Број:02-404-172/20
Бијељина,
Датум: 01. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-32/20
I
У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 10.09.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр.
57/20 од 18.09.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: УСЛУГА ЗАКУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
КАПАЦИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ВИДЕО НАДЗОРА, понуду

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ
РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ
СЕ ОДНОСИ НА“ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
И АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА БРЧАНСКА, ДУШАНА
РАДОВИЋА, МАЧВАНСКА, РАЈЕ БАНИЧИЋА БЛОК
1, СЕМБЕРСКИХ РАТАРА, СТАРИНЕ НОВАКА,
СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 1 ОД БРОЈА 34 ДО
БРОЈА 50), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 2 ОД
БРОЈА 193 ДО БРОЈА 201), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА
(КРАК 3 ОД БРОЈА 237 ДО БРОЈА 223) НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2500 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ
ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУЛОТ 1 „
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-232/19
лот 1 ОД 04.06.2020.ГОДИНЕ, објављеног на веб страници
Града Бијељина дана 03.09.2020. године, Градоначелник
доноси:

Број 49 - Страна 30

Службени гласник Града Бијељина

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке:
СКП-26 (2 Лота) –п1–Лот 1– у1/19
Најповољнији понуђач за јавну набавку радова: УГОВАРАЊЕ
НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА“ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ И АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА БРЧАНСКА,
ДУШАНА РАДОВИЋА, МАЧВАНСКА, РАЈЕ БАНИЧИЋА
БЛОК 1, СЕМБЕРСКИХ РАТАРА, СТАРИНЕ НОВАКА,
СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 1 ОД БРОЈА 34 ДО БРОЈА
50), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 2 ОД БРОЈА 193 ДО
БРОЈА 201), СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА (КРАК 3 ОД БРОЈА
237 ДО БРОЈА 223) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Л=2500 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ
УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА
НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ-ЛОТ 1 „ ДОДАТНИ УГОВОР НА
УГОВОР БРОЈ: 02-404-232/19 лот 1 ОД 04.06.2020.ГОДИНЕ,
je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко са понуђеном цијеном у
износу: 9.234,72 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 03.09.2020. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке под
шифром: СКП-26 (2 Лота) –п1–Лот 1– у1/19. Основ за
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24.
Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко, као једини учесник у поступку, дана
01.10.2020. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-165/20 од 02.10.2020. године утврђено је да је
понуђач ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко 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: 02-404-165/20
Бијељина,
Датум: 07. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
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Бијељина’’, број:13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-н-06/20
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка са закључивањем Oквирног споразума са више
понуђача-Мини тендерисање, објављеном на Порталу
јавних набавки дана од 15.09.2020. године, и у Сл.гласнику
Бих бр.57/20 од 18.09.2020.године, а која се односи на
набавку радова: МОДЕРНИЗАЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ
ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ПРОСТОРУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Бук промет“ Бијељина
2. ДОО “Бијељина пут“Бијељина
3. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су понуде испуниле услове предвиђене тендерском
документацијом.
III
Комисија је извршила оцјену понуда, на основу
критеријума економски најповољније понуде са следећим
подкритеријума:
1. Удаљеност асфалтне базе – 55 бодова
2. Начин плаћања – 20 бодова
3. Гарантни рок на изведене радове – 25 бодова
и сачинила следећу збирну табелу бодовања по задатим
критеријумима :
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IV
На основу наведеног, Оквирни споразум за
МОДЕРНИЗАЦИЈА – АСФАЛТИРАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ
НА ПРОСТОРУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ће се закључити са
сва три понуђача и то:
1. ДОО „Бук промет“Бијељина
2. ДОО „Бијељина пут“Бијељина
3. ДД „Galax-niskogradnja“ Брчко
Након закључења оквирних споразума са три
понуђача, уговорни орган ће за вријеме трајања оквирних
споразума позивати све понуђаче са којима је закључен
оквирни споразум да достављају понуде, у складу са
потребама Уговорног органа.
V
Записник о оцјени понуда број 02-404-173/20 од
07. 10.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
VI
Понуђач ДОО „Бијељина пут“ Бијељина дужан је
да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђују
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама.

Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе тражену
документацију уговорни орган ће у складу са чланом 69.
став (2) под ц) Закона о јавним набавкама поништити
поступак јавне набавке, из разлога што није достављен број
понуда одређен у члану 32. Став (4) овог закона, уколико је
било предвиђено закључење оквирног споразума.
VII
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.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404- 173/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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 УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ
РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ
СЕ ОДНОСИ НА “ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
И АСФАЛТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У
МЗ БАТКОВИЋ, МЗ ДВОРОВИ РУДИНЕ), МЗ ГРАДАЦСТУПАЊ, МЗ КОЈЧИНОВАЦ, МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 1 НА
ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 202 ДО 196), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 2
НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 204 ДО 210), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК
3 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 242 ДО 248) НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2885 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ
ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУЛОТ 2
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-232/19 ЛОТ 2
ОД 04.06.2020 ГОДИНЕ, објављеног на веб страници Града
Бијељина дана 14.09.2020. године, Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-26 (2 Лота) –п1–Лот 2– у1/19
Најповољнији понуђач за јавну набавку радова:
УГОВАРАЊЕ НАКНАДНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ
НА “ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И
АСФАЛТИРАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У МЗ
БАТКОВИЋ, МЗ ДВОРОВИ РУДИНЕ), МЗ ГРАДАЦСТУПАЊ, МЗ КОЈЧИНОВАЦ, МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 1 НА
ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 202 ДО 196), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК 2
НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 204 ДО 210), МЗ ПУЧИЛЕ (КРАК
3 НА ПОТЕЗУ ОД БРОЈА 242 ДО 248) НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА Л=2885 М, У ЦИЉУ СТВАРАЊА
ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА ОДРЖИВИ
ПОВРАТАК СТАНОВНИШТВА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУЛОТ 2
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-232/19 ЛОТ
2 ОД 04.06.2020 ГОДИНЕ, je ДД ‘’Galax-niskogradnja“
Брчко са понуђеном цијеном у износу: 5.511,55 КМ (без
ПДВ-а).
Образложење
Дана 14.09.2020. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке под
шифром: СКП-26 (2 Лота) –п1–Лот 2– у1/19. Основ за
вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24.
Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач je ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко, као једини учесник у поступку, дана
01.10.2020. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-169/20 од 05.10.2020. године утврђено је да је
понуђач ДД ‘’Galax-niskogradnja“ Брчко 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.
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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: 02-404-169/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-н-04/20
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 17.09.2020. године, и у „Сл. гласнику
БиХ“, бр.59/20 од 25.09.2020. године а која се односи на
набавку роба: НАБАВКА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА У
СКЛОПУ ПРОЈЕКТА “ВРТИЋ ЈЕ И МОЈЕ ПРАВО” понуду
је доставио следећи понуђач:
- ДОО „Топ спорт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Топ спорт“ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од ..................................... 7.394,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-171/20 од
09.10.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије документа којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
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поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-171/20
Бијељина,
Датум: 13. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-22/20
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз
провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 27.07.2020. године и у Сл.гласнику БиХ бр.
46/20 од 31.07.2020. године, и Исправке за обавјештења о
набавци дана 21.09.2020. године, Сл. Гласник БиХ број: 59/20
од 25.09.2020. године а која се односи на набавку радова:
ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКИХ
И СЕОСКИХ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА БИЈЕЉИНА,
понуду је доставио следећи понуђач:
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-145/20 од
09.10.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке доставе оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган ће у складу са
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна
од примљених понуда није прихватљива.
Такође, изабрани понуђач је у обавези да до дана
потписивања Уговора достави Лиценце тражене тендерском
документацијом, уколико не достави тражене Лиценце у
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.
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.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-145/20
Бијељина,
Датум: 13. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17), Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА

1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да достављена понуда испуњава у потпуности услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, и оцијењено је да је најповољнији
понуђач:

I
Именује се Комисија за примопредају радова по
Уговору број: 02-404-216/19 од 27.1.2020. године и Уговору
1 број: 02-404-216/19-у1 од 2.9.2020. године „Набавка и
уградња полица и остале опреме за потребе архивског депоа
Градске управе Града Бијељина“ у улици Браће Гаврића у
Бијељини – извођач радова ДОО „Салон банкарске опреме“
Сарајево (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:

ДОО „Телефонија Видаковић“, Добој са
понуђеном цијеном у износу од 59.827,60 КМ (без ПДВ-а)

1. Драган Јовановић,дипл. инжењер грађевине,
предсједник,
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2. Нада Стјепановић, дипл.правник, члан,
3. Драган Гојковић, дипл.економиста, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају
радова са извођачем радова у складу са Уговорима број: 02404-216/19 од 27.1.2020. године и број: 02-404-216/19-у1 од
2.9.2020. године, о томе сачини Извјештај и исти достави
Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1926/20
Бијељина,
Датум; 28.9.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РАДОВА
I
Именује се Комисија за примопредају радова по
Уговору број: 02-404-142/19 од 9.9.2020. године „ Изградња
темеља за заједничке просторије корисника у Амајлијама”
– извођач радова ДОО „Призма” Бијељина (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Огњен Гаврић ,дипл. инж. арх. мастер,
предсједник,
2. Жељка Грујичић, дипл.економиста, члан,
3. Младен Марић, дипл.економиста, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају
радова са извођачем радова у складу са Уговором број: 02404-142/19 од 9.9.2020. године и о томе сачини Извјештај и
исти достави Градоначелнику.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1988/20
Бијељина,
Датум; 6.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, дипл.инж.
грађевине, за вршење стручног надзора над радовима по
Уговору број:02-404-141/20 од 2.10.2020. године – Санирање
стамбених јединица породицама погинулих бораца, РВИ,
демобилисаним борвцима БИЗ-05/20.
II
Задатак именованог је да изврши надзор над
радовима у складу са Уговором број: 02-404-141/20 од
2.10.2020. године, о томе сачини Извјештај и исти достави
Градоначелнику и Одјељењу за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2021/20
Бијељина,
Датум; 8.10.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), одредби Стратегије за реинтеграцију повратника по
Споразума о реадмисији, а у вези са пројектом „Интегрисани
програм подршке
за реинтеграцију повратника по
споразуму о реадмисији„ - фаза 3 и члана 90. став 3 Статута
Града Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о додјели стамбене јединице на кориштење
Mилошевић Јерку из Вишње Горње, општина
Живинице, а по последњем мјесту пребивалишта у
Бијељини улица 27. Марта бр.167, додјељује се на кориштење
стамбена јединица на територији Града Бијељина, стан број
6, I спрат, површине 25м2 у насељу Амајлије изграђене на
земљишту означеном као к.ч. број 2144/39, уписане у лист
непокретности број: 1/30, к.о. Амајлије. Стамбена јединица
се додјељује на период од шест мјесеци.
Образложење
У складу са одредбама Стратегије за реинтеграцију
повратника по Споразума о реадмисији, а у вези са
пројектом „Интегрисани програм подршке за реинтеграцију
повратника по споразуму о реадмисији„ - фаза 3 који је
закључен између Града Бијељина и Министарства за људска
права и избјеглице Босне и Херцеговине, као јединице за
имплементацију, именовани Локални реадмисиони тим
поступио је налогу Министарства и наведеном лицу које је
у статусу реадмисираног лица додјелио стамбену јединицу
у насељу Амајлије.
На основу проведеног поступка утврђено је да
Милошевић ( Душана) Јерко испуњава прописане услове за
додјелу стамбене јединице.
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На основу наведеног ријешено је као у диспозитиву
рјешења.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службeном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-533-2/20
Бијељина,
Датум: 12. октобар 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу чланова 4. и 8. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената („Службени гласник
општине Бијељина“, број 14/06) и чланова 9. став 1, 19. став 2.
и 3, и 25. став 3. и 4. 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, 23/13 и 20/18) Градоначелник Града
Бијељина д o н о с и
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СТУДЕНТСКИХ И
УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА И СТИПЕНДИЈА ЗА
ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У НАСТАВНОЈ
2020/2021. ГОДИНИ
I
У наставној 2020/2021. години утврђују се следеће
износи стипендија :

Број 49- Страна 35

1. Основна студентска стипендија износи мјесечно
............................................................................................ 200,00 КМ
2. Стипендије за ученике генерације основних
школа износи мјесечно................................................ 100,00 КМ
3. Стипендије за дјецу са посебним потребама који
су ученици основних и средњих школа на подручју Града
Бијељина износи мјесечно .......................................... 100,00 КМ
4. Стипендија за дјецу са посебним потребама
који су ученици специјализованих установа у Босни и
Херцеговини и иностранству износи мјесечно ..... 150,00 КМ
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-67-20/20
Бијељина,
Датум, 28. септембар 2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 49 - Страна 36
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ЦИЈЕНА ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА
ИЗРАДИ ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ ПЕРЕ
СТАНИЋА БРОЈ 13 У БИЈЕЉИНИ

1

1

ОДЛУКА О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ
ОД БАНКЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ САНАЦИЈЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА „СОКОЛСКИ
ДОМ“

2

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ К.П. БРОЈ 2448/2 К.О. ЈАЊА 1

2

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ К.П. БРОЈ 501/2, 501/3 И
501/23 К.О. БИЈЕЉИНА 2

3

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕЛНОЈ КАО
БРОЈ 159/12 К.О. ПУЧИЛЕ

3

НА
К.П.

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

4

5

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

5

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

15. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
10
ГРАДА БИЈЕЉИНА
16. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
11
ГРАДА БИЈЕЉИНА
17. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
11
ГРАДА БИЈЕЉИНА
18. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА
КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА
12
БИЈЕЉИНА
19. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
12
БИЈЕЉИНА
20. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА
13
БИЈЕЉИНА
21. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ
14
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

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

14. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
9
БИЈЕЉИНА

6

7

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

8

13. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА

8

22. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ
14
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
23. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА
15
ГРАДА БИЈЕЉИНА
24. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГРАРНОГ ФОНДА
15
ГРАДА БИЈЕЉИНА
25. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ
И
ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“
16
БИЈЕЉИНА
26. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
ИНФОРМАТИВНОГ
И
ИЗДАВАЧКОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“
17
БИЈЕЉИНА
27. РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА

13. октобар 2020.
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17

4.

28. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
17
РАД БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА
О
КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ
МИКИЋ МИЛАНУ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТЕ
23
ИЗАЗВАНЕ КОРОНА ВИРУСОМ

5.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
24
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-26/20

6.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:
24
БИЗ-02-П1/20

7.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:
25
БИЗ-01-П1/20

8.

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
25
НАБАВКЕ ТВЈ-07/20

9.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
25
КГН-01/20

СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА

29. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ
18
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
30. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ
19
„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА
31. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА
19
БИЈЕЉИНА
32. РЈЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА
20
БИЈЕЉИНА

10. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26
КГН-Н-03/20

33. РЈЕШЕЊЕ
О
РАЗРЈЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
20
БИЈЕЉИНА

11. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
27
ОЗП-18/20

34. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ
21
ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА

12. ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
28
ОЗП-Н-01-П1/20

35. РЈЕШЕЊЕ
О
ИЗМЈЕНИ
РЈЕШЕЊА
О
ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА 1“ У
22
БИЈЕЉИНИ
36. РЈЕШЕЊЕ
О
ИЗМЈЕНИ
РЈЕШЕЊА
О
ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ГВОЗДЕВИЋИ“ У
22
БИЈЕЉИНИ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПРОВОЂЕЊУ
ВАНРЕДНИХ
МЈЕРА
ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ
И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, ТЕ
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА СТАНОВНИШТВА 22

2.

ОДЛУКА
О
КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ИМЕ ПОМОЋИ РАЈКИ
КУНЕШЕВИЋ ИЗ МОДРАНА ЗА ИЗГРАДЊУ
23
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

3.

ОДЛУКА
О
КОРИШЋЕЊУ
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