Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI

31. децембар 2020. године

На основу члана 59. став (1) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана
71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Градоначелник Града Бијељина, дана 23. децембра
2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о проглашењу Дана жалости
Члан 1.
Дан 23., 24. и 25.12.2020. године проглашава се
Даном жалости на подручју града Бијељина поводом
смрти нашег истакнутог и заслужног суграђанина
града Бијељине Миће Мићића.
Члан 2.
Дан жалости обиљежиће се спуштањем
застава на пола копља - на згради Градске управе Града
Бијељина, и на свим јавним установама и предузећима
чији је оснивач Град.
Све јавне, културне и спортске манифестације
заказане на Дан жалости, одлажу се.
У угоститељским објектима, на Дан жалости,
не може се емитовати музика.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења,
и биће објављена у Службеном гласнику Града
Бијељина.
Број: 02-014-1-2947/20
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23.12.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став (1) тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске („Службени гласник
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Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града
Бијељина, д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену за Новогодишње празнике 01. и
02. јануар 2021. године
Члан 1.
Први дан празника Нове године, 01. јануар
2021. године (петак) је нерадни дан, осим за субјекте
наведене у члану 3. ове Одлуке.
Члан 2.
Другог дана празника Нове године 02. јануара
2021. године (субота) на подручју Града Бијељина
могу да раде објекти у трговинској и занатско предузетничкој дјелатности и продајна мјеста АД
‘’Лутрија Републике Српске’’ Бања Лука на подручју
Града Бијељина најдуже до 13:00 часова.
Члан 3.
За вријеме трајања републичких празника
Нове Године (01. и 02. јануар 2021. године), а
ради задовољења неопходних потреба грађана за
комуналним, здравственим и другим услугама, дужни
су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе
и предузећа за снабдијевање водом, електричном
енергијом и за превоз путника.
Предузећа, установе и организације из става 1.
овог члана обавезна су да организују и обезбиједе рад
и дежурства у обиму који задовољава функционисање
њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга
грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у
својим редовним активностима имају организован рад
за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан
обим рада и дежурства.
Члан 4.
Апотеке, продавнице погребне опреме и
ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно
вријеме за вријеме трајања републичких празника.
Угоститељским објектима, драгсторима и
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приређивачима игара на срећу одобрава се обављање
регистроване дјелатности у радном времену
прописаном Наредбом о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији Града
Бијељина.
Привредни субјекти који се баве производном
дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да
раде у времену који захтијева процес рада.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2951/20
Бијељина
Датум, 28. 12. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града
Бијељина, д о н о с и
ОДЛУКУ
о радном времену за 09. јануар 2021. године – Дан
Републике Српске
Члан 1.
У суботу 09. јануара 2021. године када се
празнује Дан Републике Српске (у даљем тексту:
републички празник), а ради задовољења неопходних
потреба грађана за комуналним, здравственим и другим
услугама, дужне су да раде: здравствене установе
и предузећа за снабдијевање водом, електричном
енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1.
овог члана обавезна су да организују и обезбиједе рад
и дежурства у обиму који задовољава функционисање
њихове основне дјелатности, потребне за пружање
услуга грађанима за вријеме трајања републичког
празника.
Предузећа, установе и организације које у
својим редовним активностима имају организован
рад за нерадни дан, нису обавезне утврђивати повећан
обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.
Члан 2.
За вријеме трајања републичког празника, сви
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објекти у трговинској и занатско - предузетничкој
дјелатности и продајна мјеста АД ‘’Лутрија Републике
Српске’’ Бања Лука, на подручју Града Бијељина могу
радити најдуже до 13:00 часова.
Члан 3.
Апотеке, продавнице погребне опреме и
ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно
вријеме за вријеме трајања републичког празника.
Угоститељским објектима, драгсторима и
приређивачима игара на срећу одобрава се обављање
регистроване дјелатности у радном времену
прописаном Наредбом о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) на територији града
Бијељина.
Привредни субјекти који се баве производном
дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да
раде у времену који захтијева процес рада.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2957/20
Бијељина,
Датум, 29.12.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број:
9/17) и члана 15. Правилника о начину и условима
коришћења подстицајних средстава за развој
занатства кроз самозапошљавање незапослених лица
са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 52/20 и
54/20), Градоначелник Града Бијељина д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се подстицајна
средства за развој занатства кроз самозапошљавање
незапослених лица са евиденције Завода за
запошљавање Биро Бијељина, након спроведеног
Јавног позива за додјелу подстицајних средстава, а на
предлог Комисије за провођење поступка.
Члан 2.
Укупан износ расположивих средстава
предвиђених Правилником о начину и условима
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коришћења подстицајних средстава за развој
занатства кроз самозапошљавање незапослених
лица са евиденције Завода за запошљавање Биро
Бијељина износи 40.000,00 КМ. Програм се финансира
удруживањем средстава партнера, од чега Град
Бијељина учествује у финансирању у износу од
20.000,00 КМ (50%) и Завод за запошљавање у износу
од 20.000,00 КМ (50%).
Члан 3.
Подстицајна средства додјељују се сљедећим
лицима:
Одобрена средства у КМ
1. Мило Брадарић .............................. 5.000,00 КМ
2. Предраг Панић ............................... 5.000,00 КМ
3. Тамара Теодоровић ....................... 5.000,00 КМ
4. Љубо Крсамновић ......................... 5.000,00 КМ
5. Николина Вељовић ....................... 5.000,00 КМ
6. Јасмина Марковић ........................ 5.000,00 КМ
7. Драгана Перишић ......................... 5.000,00 КМ
8. Божидар Ђокић ............................. 5.000,00 КМ
УКУПНО ..................................... 40.000,00 КМ
Члан 4.
Са сваким корисником подстицаја појединачно
закључује се уговор којим се утврђују међусобна права
и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава,
а све у складу са Правилником о начину и условима
коришћења подстицајних средстава за развој
занатства кроз самозапошљавање незапослених лица
са евиденције Завода за запошљавање Биро Бијељина.
Члан 5.
На Одлуку о додјели подстицајних средстава
може се изјавити приговор Градоначелнику у писаној
форми у року од осам дана.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику Града
Бијељина.
Број: 02-014-1-2963/20
Бијељина,
Датум, 30.12.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), а у складу са чланом 101. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 17/18, 19/19),
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Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
ОДЛУКУ
о постављању уличних тезги за божићне празнике
I
На Тргу краља Петра I Карађорђевића на платоу
испред УР „OMCAFE SHOP“ Бијељина одобрава се
постављање покретних објеката – тезги за потребе
обиљежавања божићних празника, а у сврху продаје или
промовисања робе или услуга из божићног асортимана
(пшеница, бадњаци, божићне декорације и сл.).
II
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине може издати одобрења
за коришћење јавне површине за постављање тезги
поводом божићних празника у периоду од 01.01.2021.
године до 06.01.2021. године и то само по захтјевима
регистрованих правних лица и предузетника као
што су: АД, ДОО, угоститељске, занатске, трговинске
радње, агенције, регистрована удружења и слично.
III
Одјељење из члана 2. ове Одлуке својим
одобрењем ће утврдити обавезу плаћања комуналне
таксе за коришћење јавне површине у складу са
важећим Законом о комуналним таксама и Одлуком о
комуналним таксама.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-2973/20
Бијељина,
Датум:31.12.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о
јавним предузећима ( “Службени гласник Републике
Српске” број: 75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о
оснивању ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина ( “Службени гласник општине Бијељина”
број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.став 4. тачка 6.
Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор на наставку 14.
сједнице, одржане дана 30.12.2020. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.грађ. из
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Бијељине разрјешава се дужности директора у ЈП
“Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о Бијељина
са даном 31.12.2020. године, на лични захтјев.
II
Ово рјешење ступа на снагу дана 31.12..2020.
године. а биће објављено у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И-814/20
Бијељина,
Датум: 30.12.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о
јавним предузећима ( “Службени гласник Републике
Српске” број: 75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о
оснивању ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина ( “Службени гласник општине Бијељина”
број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.став 4. тачка
6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор на наставку 14.
сједнице, одржане дана 30.12.2020. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
У ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА”Д.О.О. БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл. инж. грађ. из
Бијељине именује се за вршиоца дужности директора
у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о.
Бијељина.
II
Именовани ће дужност из тачке 1. рјешења
обављати од 01.01.2021.године до окончања конкурсне
процедуре и коначног именовања директора предузећа .
III
Ово рјешење ступа на снагу 31.12.2020 године,
а биће објављено у „ Службеном гласнику Града
Бијељина“.
ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И -816/20
Бијељина,
Датум:: 30.12.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.
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На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о
јавним предузећима ( “Службени гласник Републике
Српске” број: 75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о
оснивању ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина ( “Службени гласник општине Бијељина”
број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.став 4. тачка 6.
Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор на наставку 14.
сједнице, одржане дана 30.12.2020. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ
ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА” ДОО БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН МИЛИЋЕВИЋ, дипл.инж.грађ. из
Бијељине разрјешава се дужности извршног директора
за Технички сектор у ЈП “Дирекција за изградњу и
развој града” д.о.о Бијељина са даном 31.12.2020.
године, због преласка на другу дужност.
II
Ово рјешење ступа на снагу дана 31.12..2020.
године. а биће објављено у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
ДОО БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И-815/20
Бијељина,
Датум: 30.12.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

На основу члана 7. став 1. тачка д. Закона о
јавним предузећима ( “Службени гласник Републике
Српске” број: 75/04 и 78/11), члана 21. Одлуке о
оснивању ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Бијељина ( “Службени гласник општине Бијељина”
број: 9/03, 6/05, 4/08 и 3/11) и члана 23.став 4. тачка
6. Статута ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
д.о.о. .Бијељина, Надзорни одбор на наставку 14.
сједнице, одржане дана 30.12.2020. године д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
У ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА”Д.О.О. БИЈЕЉИНА
I
МЛАДЕН ПЕТРОВИЋ, дипл. инж. грађ. из
Бијељине именује се за вршиоца дужности извршног
директора за Технички сектор у ЈП “Дирекција за
изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина.

31. децембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина

II
Именовани ће дужност из тачке 1. рјешења
обављати од 01.01.2021.године до окончања конкурсне
процедуре и коначног именовања извршног директора
за Технички сектор .
III
Ово рјешење ступа на снагу 31.12.2020 године,
а биће објављено у „ Службеном гласнику Града
Бијељина“.
ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА”
Д.О.О. БИЈЕЉИНА
Надзорни одбор
Број: И -817/20
Бијељина,
Датум::30.12.2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Максимовић, с.р.

Број 57 - Страна 5

Број 57 - Страна 6

Службени гласник Града Бијељина

31. децембар 2020.

31. децембар 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ

2.

ОДЛУКА
О
РАДНОМ
ВРЕМЕНУ
ЗА
НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ 01. И 02. ЈАНУАР
2021. ГОДИНЕ

1

1

3.

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА 09. ЈАНУАР
2021. ГОДИНЕ – ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2

4.

ОДЛУКА О
СРЕДСТАВА

2

5.

ДОДЈЕЛИ

ПОДСТИЦАЈНИХ

ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ УЛИЧНИХ ТЕЗГИ
ЗА БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ
АКТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА

1.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ

ДУЖНОСТИ

3

ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
3
И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО БИЈЕЉИНА
2.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
4
ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

3.

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ
ДУЖНОСТИ
ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ ДОО
4
БИЈЕЉИНА

4.

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ИЗВРШНОГ
ДИРЕКТОРА У ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
4
И РАЗВОЈ ГРАДА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

