
Службени гласник
Града Бијељина

Година L 15. мај 2014. године  БРОЈ 09 / 2014

 На основу члана 41. став 1., а у вези члана 22. став 
1. тачка б) Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12) и члана 62. став 1. тачка ј) подтачка 7. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:  8/13 и 
27/13), а на приједлог Градског штаба за  ванредне  ситуације   
Градоначелник  Града  Бијељина  дана  14. маја 2014.  године  
д о н и о   ј е 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан  1.
 Овом Одлуком се проглашава ванредна ситуација 
на подручју Града Бијељина услед повећања нивоа водотока.

Члан  2.
 До укидања ванредне ситуације обавезно је 
поступање по Плану заштите и спасавања од елементарне 
непогоде.

Члан 3.
 За реализацију ове Одлуке одговоран је Градски 
штаб за ванредне ситуације Града Бијељина, директори 
предузећа и установа, Нечелници Одјељења Градске управе 
Града Бијељина и органи мјесних заједница.

Члан 4.
 Средства за реализацију ове Одлуке обезбјеђују се 
из буџета Града Бијељина.

Члан  5.
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
на снази је до проглашења Одлуке о укидању ванредне 
ситуације, а објавиће се у “Службеном гласнику Града 
Бијељина”.

Број: 02-85-4/14                                                                
Бијељина,                                                                     
Датум, 14. мај 2014. године

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 

62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:08/13;27/13) и члана 12 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине 
Бијељина’’, број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-06/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром: 
ДД-06/14

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

 Стамбено збрињавање рома у граду Бијељина 
у 2014.години – Изградња пожаром уништене стамбене 
јединице Суљић Субе

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава је 
38.500,00 КМ. Министарство за људска права и избјеглице 
БиХ Сарајево су субвенционери у износу од 35.000,00 КМ, 
док средства у износу од 3.500,00 КМ су обезбијеђена из 
буџета за 2014.годину са буџетске ставке ‘’Националне 
мањине’’ – економски код:415 200, потрошачка јединица 
0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци.

V
 Крајњи рок завршетка радова има се обавити у 
року од 60 дана од дана увођења извођача у посао. Уговорни 
орган ће изабраног понуђача увести у посао у року од 10 
дана од дана правоснажности 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.

 

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

Број: 02-404-75/14
Бијељина,
Датум: 06. мај 2014. године

 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: 101/04 и 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 08/06,70/06,12/09,60/10 и 87/13) и члана 13 Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник 
општине Бијељина’’, број: 13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-20-п1/14

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-20-п1/14

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих 
радова :
 Израда и одржавање  вертикалне саобрћајне 
сигнализације на подручју Града Бијељина:

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава за 
реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ. Средства у износу 
од 17.000,00 КМ су обезбјеђена  са буџетске ставке „Одржавање  
хоризонталне и вертикалне  сигнализације , одржавање  
локалних  и некатегорисаних путева , крпљење ударних рупа 
– економски код 412500, потрошачка јединица 0005170“ и 
то   12.000,00 КМ из буџета за 2014. годину  и 5.000,00 КМ из 
буџета  за 2015. годину . Средства  у износу од 13.000,00 КМ  
су обезбјеђена са буџетске ставке „Издаци за инвестиционо 
одржавање , реконструкцију и адаптацију  путева  - економски 
код 511 200 , потрошачка јединица 0005170“ и то 10.000,00 КМ 
из буџета за 2014 годину  и 3.000, 00 КМ  из буџета  за 2015. 
годину . 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева са објављивањем обавјештења о набавци .

V
 Предвиђени почетак реализације набавке је од 
момента потписивања уговора, односно од момента увођења 
изабраног понуђача у посао који ће се обавити у року од 
најкасније 10 дана од дана од дана потписивања уговора, па све 
до 31.05.2015. године . 

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

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
    
Број: 02-404-74/14
Бијељина, 
Датум: 6. мај 2014. годин

 На основу члана  43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 46. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 
60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/13;27/13) 
и члана 12 Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-04/14

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром: 
ДД-04/14

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

 Набавка опреме за бебе поводом манифестације 
‘’Конференција беба 2014.година’’

III
 Предвиђени максимални износ бруто средстава 
је 3.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за 
2014. годину са буџетске ставке: ‘’Пројекти подршке 
очувања пораста породице, помоћ породицама које 
лијече стерилитет’’ економски код: 416 100 потрошачка 
јединица 0005210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем 
Конкурентског захтјева са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци.

V
 Крајњи рок завршетка за реализацију јавне 
набавке има се обавити до 20.06.2014.године.

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

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

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 02-404-78/14
Бијељина                                                                                   
Датум, 13. мај 2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 12. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 
и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВА СКП-25(ц1,1 лот)/14

I
 У поступку јавне набавке радова путем  отвореног 
поступка : „Изградња и асфалтирање путева, улица, 
пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју 
града Бијељина”, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Радиша“ Бијељина
 2. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
 3. ДОО „Бук промет“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да ниједна од примљених понуда није прихватљива из 
следећих разлога:
 Понуда  ДОО „Радиша“ Бијељина није испунила 
услове предвиђене  тендерском документацијом из разлога 
што понуђач није доставио овјерену фотокопију употребне 
дозволе за средства која не учествују у саобраћају-асфалтна 
база(у рдијусу макс.од 70 км од мјеста уградње асфалта)
како је предвиђено тачком 6.7. подтачка 2.2.тендерске 
документације.
 За тражену маханизацију  и опрему из тачке 6.7. 
подтачка 2.1.тендерске документације коју  не посједује 
у сталном власништву,понуђач је приложио уговор о 
изнајмљивању у коме није наведено да се изнајмљивање 
врши за потребе предметне јавне набавке и на период 
реализације уговора.
 Понуде ДОО „Бијељина пут“ Бијељина и ДОО 
„Бук промет“ Бијељина нису прихватљиве из разлога што 
укупне цијене понуда прелазе максимални износ бруто 
средстава предвиђен за реализацију предметне јавне 
набавке.

III
 Поступак  се ОБУСТАВЉА, сходно члану 12. став 
1. тачка б) подтачка 2. Закона о јавним набавкама БиХ, јер 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

IV
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Број: 02-404-56/14
Бијељина,
Датум: 08. мај 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О   ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 у поступку јавне набавке СКП-11/14

I
 У поступку јавне набавке путем  Отвореног 
поступка, а која се односи на набавку услуга: ‘’Објава огласа 
и информисање путем електронских медија’’, понуде су 
доставили следећи понуђачи:
 1. ДОО ‘’РТВ БН’’ Бијељина

II 
 Након разматрања достваљене понуде установљено је 
да иста испуњава услове, али понуђена цијена у бруто износу 
од 58.500,00 КМ превазилази средства уговорног органа 
предвиђена за реализацију јавне набавке.
 

III
 Обуставља се поступак јавне набавке, у складу 
са чланом 12. став 1. тачка б) подтачка 3. Закона о јавним 
набавкама БиХ из разлога што су цијене свих прихватљивих 
понуда значајно веће од буџета уговорног органа.

IV
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 
и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке СЗП-н-01/14

I
 У поступку јавне набавке путем  конкурентског 
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о 
набавци , а која се односи на набавку радова: “Санација и 
реконструкција канцеларије број 1 у главној згради Градске 
управе за потребе Одјељења за општу управу’’, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Призма“ 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 ,прихваћена понуда  

 ДОО“Призма“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 13.922,56 КМ
 

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор 
у року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити 
и на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-62/14
Бијељина,
Датум: 30. април 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени 
гласник РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, 
број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 
и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 39 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-37/14
Бијељина, 
Датум: 08. мај 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-05/14

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на јавну набавку услуга: Уређење излазно улазних 
путних праваца и обале канала ‘’Дашница’’ на подручју града 
Бијељина (кошење и чишћење дна канала),на основу члана 51. 
Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и 
запошљавању инвалида(„Службени гласник РС“ број:37/12 
позван је понуђач:  

 ДОО„ Патриот“ Бијељина

II
 Након разматрања достављене понуде, установљено 
је да иста испуњава услове из тендерске документације,те је 
након извршених преговора  прихваћена понуда:

 ДОО„ Патриот“ Бијељина са понуђеном цијеном у 
бруто износу од: 22.998,83 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику града Бијељина”.
                 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-40/14
Бијељина 
Датум: 29. април 2014. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 За Лот 2 – Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју града Бијељина, на основу критеријума 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено 
је да је најповољнији понуђач:

 ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’, Бијељина са понуђеном 
цијеном у бруто износу од:  24.888,83 КМ

IV
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-65/14
Бијељина,
Датум: 08. мај 2014. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  
и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник 
РС“, бр. 70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 
52/05, 08/06, 24/06, 70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. 
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:08/013;27/13) и члана 39 Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 
број:01/07;13/11), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-34(ц1,15 лотова)-лот 7-У2/13

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која 
се односи на јавну набавку радова:Уговарање накнадних 
радова приликом реализације  пројекта асфалтирања дијела 
некатегорисаног пута М.З. Суво Поље (засеок Пејчић)-
одвојак десно са магистралног пута , укупне дужине 690,00 
м, Додатни Уговор на Уговор број: 02-404-148/13 , ЛОТ  7  од 
03.12.2013.године,  позван је понуђач:  

 ДОО„ Бук промет“ Бијељина

II
 Након разматрања достављене понуде, установљено 
је да иста испуњава услове из тендерске документације,те је 
након извршених преговора  прихваћена понуда:

 ДОО„ Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од: 15.998,80 КМ

(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке СКП-21 (2Лот-а)-п1/14

I
 У поступку јавне набавке путем поновљеног 
конкурентског захтјева са додатним објављивањем 
обавјештења о набавци , а која се односи на набавку 
услуга: Израда и одржавање хоризонталнe саобраћајне 
сигнализације на подручју града Бијељина:
 За Лот 1 – Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подрчју 
града Бијељина, понуде су доставили следећи понуђачи:
 - ДОО ‘’Градеко’’ , Грабовица – Добој
 - ДОО ‘’Бијељина пут’’, Бијељина
 - ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина

 Лот 2 – Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју града Бијељина понуде су доставили 
следећи понуђачи:
 - ДОО ‘’Градеко’’ , Грабовица – Добој
 - ДОО ‘’Бијељина пут’’, Бијељина
 - ДОО ‘’Бук промет’’, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да исте испуњавају све услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу задатог критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено 
вредновање  на следећи начин:

 За Лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подрчју 
града Бијељина

 За Лот 2 – Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним 
путевима на подручју града Бијељина

III
 За Лот 1 - Израда и одржавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације на градским улицама на 
подрчју града Бијељина, на основу критеријума најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено је да је 
најповољнији понуђач:

 ДОО ‘’ГРАДЕКО’’, Грабовица - Добој са понуђеном 
цијеном у бруто износу од:  21.975,47 КМ

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

 

 

    
(  - ) 

1.  '' ''  –  21.975,47  
2.  ''  ''  24.874,79  
3.  ''  ''  25.552,80  

 
    

(  - ) 
1.  ''  ''  24.888,83  
2.  ''  ''  24.953,99  
3.  '' ''  –  31.738,62  
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III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и 
на записник код овог органа.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику града Бијељина”.
                 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-69/14 
Бијељина 
Датум: 13. мај 2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  и 
члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 
70/12) и члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 
70/06,12/09, 60/10 и 87/13) члана 62. Статута Града Бијељина 
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и 
члана 39 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:01/07;13/11), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-29/14

I
 У поступку јавне набавке путем преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења о набавци, а која се 
односи на јавну набавку услуга: Утврђивање новосаграђених 
и порушених објеката, утврђивање спратности и намјене 
коришћења објеката за потребе ажурирања базе података 
информационог система за наплату комуналне накнаде за пету 
и шесту грађевинску зону, позван је понуђач:  

 ДОО„ Гис софт“ Брчко

II
 Након разматрања достављене понуде, установљено је 
да иста испуњава услове из тендерске документације,те је након 
извршених преговора  прихваћена понуда:

 ДОО„Гис софт“ Брчко са понуђеном цијеном у бруто 
износу од: 9.800,00 КМ

III
 Против ове одлуке дозвољен је писмени приговор у 
року од пет дана од дана пријемa исте.
 Приговор се подноси писмено, а може се изјавити и на 
записник код овог органа.

IV
 Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења а биће 
објављена  у “Службеном гласнику града Бијељина”.
                 
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-404-70/14
Бијељина 
Датум: 13. мај 2014. године 

 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) , члана  19.  став 1. тачка 2., а у 
складу са ставом 3. члана 19. Закона  о  систему  јавних  служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 62. став 1. тачка м) Статута Града Бијељина (‘’Службени 
гласник Града Бијељина, број: 8/13 и 27/13) Градоначелник Града 
Бијељина д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА

 „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног информативног 
и издавачког предузећа„Семберија и Мајевица“ Бијељина, број: 
33/2014 од 28.марта 2014.године.

 2. Статут из тачке 1. овог Рјешења, Одлука Управног 
одбора Јавног информативног и издавачког предузећа„Семберија 
и Мајевица“ Бијељина 33-1/2014 од 28.марта 2014.године и 
Мишљење Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе 
Бијељина, број: 02/5-62-1-85/14 од 15.априла 2014. године налазе 
се у прилогу овог Рјешења и чине његов саставни дио.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-014-1-415/14                                                      
Бијељина,                                                                              
Датум: 17.април 2014. године          

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске” број: 101/04 , 42/05 
и 118/05) и члана 9. Уредбе о канцеларијском пословању 
републичких органа управе (“ Службени гласник Републике 
Српске”, број: 1/04) и на основу Одлуке Скупштине Града 
Бијељина , Градоначелник Града Бијељина    д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
O ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈЧАНИХ 

ОЗНАКА ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
 У Рјешењу о  утврђивању  бројчаних ознака за 
Скупштину Града, Градоначелника и Градску управу Града 
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Бијељина, (“Службени гласник Града Бијељина “ број: 8/13)   у 
ставу један иза редног броја 19. додаје се нови редни  број: 20. 
који гласи : 

 20. Одбор за жалбе ................................................................. 03                   

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02 - 052 -31/14                                                       
Бијељина, 
Датум, 28. април 2014 године      

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13), 
члана 10. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика 
и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 
14/06) и члана 36. Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика, финансирање 
научноистраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника („Службени гласник општине Бијељина“, број 
21/06, 27/07, 22/09 и 23/13), Градоначелник Града  Бијељина  
д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ  СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
У АКАДЕМСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

I
 У академској 2013/2014. години из буџета 
Града Бијељина финансираће се израда следећих 
научностраживачких радова:

 1. „ Утицај конјугативне линолне киселине на 
производне  резултате, квалитет меса и производе од меса 
товних свиња “ докторска теза  Срђана Пантића , мастер 
доктор ветеринарске медицине из Дворова,

 2. „ Управљање ризиком пласмана средстава 
осигуравајућих  компанија “,  мастер рад Наташе Тешић, 
дипломираног економисте  из Бијељине,

 3. „ Примена факторијалних огледа “, мастер 
рад Владана Тодића, дипломираног математичара из 
Бијељине и

 4. „Изазови развоја позоришних дјелатности у 
Бијељини у  контексту друштвено-економских промјена 
с краја 20. и почетка 21. вијека“ мастер рад Данке Жугић, 
, дипломираног драмског и аудиовизуелног умјетника, 
смјер глума из Бијељине.

II
 Израда научноистраживачког рада из тачке 
I овог Рјешења под редним бројем 1. финансираће се  

једнократним новчаним износом од  2.000,00 КМ, а под 
редним бројевима 2, 3. и 4. једнократним новчаним 
износима од по1.000,00 КМ

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-431- 8/14 
Бијељина,  
Датум, 5. мај 2014. године

 На основу члана 62. Статута Града Бијељина ( „ 
Службени гласник Града Бијељина ”, број: 8/13 и 27/13 ), 
Градоначелник Града Бијељина, донио је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИОНОГ ТИМА ПРОЈЕКТА
„СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА ( SHS ) – 
РАЗВОЈ ИНТЕГРИРАНОГ МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ

И ПРАКСИ” У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

I
 За чланове Пројектног имплементационог тима ( 
PIT ) пројекта „ Систем социјалног становања   ( SHS ) – 
Развој интегрираног модела у теорији и пракси ” у Граду 
Бијељина, именују се :

 1. Драган Божић   
 - представник Градске управе Града Бијељина, 
 2. Љубиша Танацковић
 - представник Градске управе Града Бијељина и
 3. Горан Марковић
 - представник  ЈУ Центар за социјални рад 
Бијељина.
                                                                                                

II
 Према методологији пројекта, чланови PIT-a су 
носиоци имплементације пројекта на нивоу града Бијељина 
и директно сарађују са представницима Hilfswerk Austria 
International у складу са одредбама Уговора о реализацији 
пројекта.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-53-27/14
Бијељина,
Датум: 05. мај  2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
( „Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута  Града Бијељина ( 
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ДЕП“ ДОО, испред Града Бијељина као једног од оснивача 
ЈП“ЕКО-ДЕП“ ДОО. 

II
 Задатак именоване је да, у складу са Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 
Статутом ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо број: 11-6/2006 од 16.1.2006. 
године, као члан Комисије проведе поступак избора 
Директора и Надзорном одбору  ЈП“ЕКО-ДЕП“ доо достави 
Извјештај о проведеном поступку на разматрање и усвајање. 
Извјештај је потребно доставити и Градоначелнику Града 
Бијељина.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-111-33/14                                                
Бијељина                                                                         
Датум, 14. мај 2014 године  

 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број:101/04,42/05 
и 118/05), а у вези са  чланом 1. Уредбе о канцеларијском 
пословању републичких органа управе (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 1/04), Закона о Граду 
Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
70/12), Члана 62.Статута  Града Бијељина (“Службени 
гласник Града Бијељина” број: 8/13), Градоначелник Града 
Бијељина   д о  н о с и

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 У Правилнику о канцеларијском пословњу 
Адмиистративне службе Града Бијељина  (“Службени 
гласник Општине Бијељина” број:02/07,) и (“Службени 
гласник Града” број:20/13) врше се следеће измјене и гласе:

 - ријечи “ Административна служба Града Бијељина” 
у ријечи “ Градска управа Града Бијељина” у одговарајућем 
падежу,

Члан 2.
 Овај Правилник  ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у “ Службеном гласнику Града Бијељина”

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 02-052- 30/14
Бијељина,                                                                                        
Датум, 24.04.2014 године

„ Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13,  и 27/13 ),  
Градоначелник Града Бијељина   д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за  помоћ  подстицају повратка 
и стамбено збрињавање социјално угрожених лица на 

територији Града Бијељина

I
 У Комисију  за помоћ подстицају повратка именују се:

 1. Драган Божић, службеник Градске управе Града  
Бијељина, предсједавајући;
 2. Амира Воденчаревић, службеница  Градске управе 
Града Бијељина, члан;
 3. Амира Ганић, службеница Градске управе Града 
Бијељина, члан;
 4. Мухамед Бегановић, представник Удружења 
грађана „ Повратак и одрживи опстанак “  Бијељина, члан и
 5. Енес Хаџић, представник Удружења  грађана  „ 
Јања“ Јања.

II
 Задатак Комисије из става I овог рјешења је:
 - да прими на увид документацију  подносилаца 
захтјева,
 - да обиђе стамбене некретнине и изврши увиђај 
истих,
 - да на основу приложене документације и стања 
стамбених објеката изради бод листу потенцијалних 
корисника донације,
 - да предложи појединачне износе новчане помоћи,
 - да прими материјални доказ корисника о 
извршеним радовима,
 - да изврши контролу  утрошка донације.

III
 Мандат Комисије траје до окончања задатака из 
претходног члана.

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

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  БИЈЕЉИНА

Број: 02-07-34/14
Бијељина,
Датум, 05. мај 2014. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске “, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 62. став 1. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13) 
Градоначелник Града Бијељина  д о н и о   ј е :

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

ДИРЕКТОРА  ЈП „ЕКО-ДЕП“ ДОО ИСПРЕД ГРАДА 
БИЈЕЉИНА КАО ЈЕДНОГ ОД ОСНИВАЧА

ЈП“ЕКО-ДЕП“ ДОО

I
 Именује се БИЉАНА ДЕСПОТОВИЋ, дипл.
правник, за члана Комисије за избор Директора ЈП“ЕКО-
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Члан 6.
 (1) Одбор по питањима из своје надлежности 
одлучује на сједници којој присуствују сви чланови 
Одбора.
 (2) Сједница Одбора може се изузетно одржати 
ако су присутна два члана Одбора и у том случају одлука 
донесена на тој сједници је пуноважна ако су за њу гласала 
оба присутна члана.

Члан 7.
 Уколико члан Одбора постане трајно неспособан да 
обавља своје послове, добровољно се повуче са дужности, 
или прије истека мандата буде разријешен дужности у 
складу са одредбама Рјешења о оснивању Одбора, или на 
други начин буде трајно спријечен за рад, Одбор ће радити 
до именовања новог члана под условом из члана 6. став 2. 
овог пословника.

Члан 8.
 Сједница Одбора одржава се по потреби, а најмање 
једанпут мјесечно.

Члан 9.
 (1) Сједницу Одбора сазива и истом руководи 
предсједник Одбора.
 (2) Предсједник Одбора сједницу може сазвати 
писменим, усменим, телефонским  или електронским 
позивом упућеним члановима Одбора.
 (3) Предсједник Одбора утврђује дневни ред 
сједнице и одређује предмете о којима ће се расправљати и 
доносити одлука на сједници.

Члан 10.
 Позив за сједницу Одбора упућује се члановима 
Одбора најкасније осам дана прије дана одржавања 
сједнице, а изузетно, у хитним случајевима и у краћем 
року.

Члан 11.
 (1) У току сједнице Одбора води се записник који 
потписују присутни чланови Одбора.
 (2) Записник води техничко лице из члана члан 4. 
став 3. овог Пословника или неко од чланова Одбора.
 (3) Записник са сједнице Одбора садржи дан и час 
одржавања сједнице, имена присутних чланова Одбора, 
имена других лица присутних на сједници, предмет 
расправљања и одлучивања, израду донесене одлуке, као и 
друге закључке који су донесени на сједници.

 III - ПРАВИЛА ПОСТУПКА

Члан 12.
 Посупак по жалби Одбор води по одредбама  
Закона о локалној самоуправи и Закона о општем управном 
поступку.

Члан 13.
 Жалба се доставља Одбору путем органа који је 
рјешавао у првом степену. Уколико је жалба достављена 
Одбору непосредно или путем поште, исти ће жалбу 
доставити првостепеном органу ради испитивања да ли је 
жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног 
лица.

 На основу члана 148а. став 5. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одбор за жалбе града 
Бијељина доноси:

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 (1) Овим пословником уређују се правила, 
поступак рада и одлучивања Одбора за жалбе града 
Бијељина  (у даљем тексту: Одбор), као и остала питања 
везана за рад Одбора.
 (2) Одбор чине три члана од којих је један 
истовремено и предсједник Одбора.
 (3) Чланови Одбора су самостални у свом раду.

Члан 2.

 (1) Одбор има печат.
 (2) Печат Одбора је округлог облика, пречника 
35 мм, са амблемом Републике Српске у средини, 
текстом исписаним ћириличним и латиничним писмом: 
“РЕПУБЛИКА СРПСКА, ГРАД БИЈЕЉИНА, ОДБОР ЗА 
ЖАЛБЕ, БИЈЕЉИНА”.

Члан 3.
 Одбор одлучује по жалбама службеника и 
техничких и помоћних радника у другом степену на рјешења 
којима се одлучује о њиховима правима и дужностима, 
као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном 
конкурсу.

Члан 4.
 (1) Одбор о свом раду подноси извјештај 
Скупштини града Бијељина најмање једном годишње.
 (2) Извјештај се подноси у писаној форми, 
потписују га сви чланови Одбора, а по потреби извјештај 
скупштини и усмено на сједници подноси предсједник 
Одбора на којој сједници је обавезно присуство свих 
чланова Одбора.
 (3) Стручно-техничке послове за потребе Одбора 
обавља унутрашња организациона јединица градске 
управе Бијељина надлежна за опште послове, односно 
један службеник који ће одлуком Градоначелника бити 
задужен за обављање ових послова.
 (4) Стручно – технички послови су послови који се 
тичу  вођења евиденција, вођења записника, чувања печата, 
пријем и отпрему списа, пријем и отпрему одлука Одбора, 
као и сви други административно-технички послови које 
одреди предсједник Одбора.

 II - КОНСТИТУИСАЊЕ И НАЧИН РАДА 
ОДБОРА

Члан 5.
 Предсједника и чланове Одбора именује скупштина 
јединице локалне самоуправе након спроведеног јавног 
конкурса, на период од четири године, са могућношћу 
поновног избора.
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Члан 14.
 (1) Првостепени орган који је донио рјешење, а 
након што је испитао да ли је жалба допуштена, благовремена 
и изјављена од овлашћеног лица, доставља Одбору жалбу са 
свим списима који се односе на предмет, са изјашњењем на 
жалбу, након чега започиње поступак пред Одбором.
 (2) Уколико првостепени орган не достави 
изјашњење на жалбу, Одбор ће затражити да се исто достави 
у року од осам дана. 

Члан 15.
 Изјашњење који се доставља Одбору уз жалбу 
садржи: назив органа који је донио првостепено рјешење, 
број и датум рјешења, правни основ за доношење рјешења 
на које је изјављена жалба, датум уручења рјешења на које 
је изјављена жалба, датум изјављене жалбе, оцјену да ли је 
жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног 
лица, одговор на жалбу, име и презиме подносиоца жалбе, 
назив радног мјеста подносиоца жалбе према Правилнику 
о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина, датум почетка рада у Градској 
управи Града Бијељина, разлог подношења жалбе и име 
контакт личности у Градској управи Града Бијељина у вези 
са жалбом. 

Члан 16.
 (1) Када спис по жалби стигне Одбору  одређује се 
члан Одбора који ће бити извјестилац и који уз евидентирање 
преузима спис са жалбом.
 (2) Предсједник Одбора је дужен да се стара 
о равномјерном ангажовању чланова Одбора као 
извјестилаца.
 (3) Рјешавајући по жалби, Одбор може жалбу 
одбацити због недопуштености, неблаговремености и ако је 
изјављена од неовлашћеног лица, уколико је то пропустио 
да учини првостепени орган. Уколико жалбу не одбаци, 
Одбор ће предмет узети у рад.

Члан 17.
 Рјешавајући по жалби, Одбор може донијети 
рјешење којим се жалба одбија и потврђује првостепено 
рјешење, уважити жалбу, поништити првостепено рјешење 
у цјелости или дјелимично и вратити предмет првостепеном 
органу на поновни поступак или уважити жалбу и сам 
измјенити првостепено рјешење.

Члан 18.
 Одбор ће одбити жалбу и потврдити првостепено 
рјешење ако нађе да је првостепени поступак правилно 
спроведен и да је донесено рјешење правилно и на закону 
засновано, а жалба неоснована, односно да су недостаци у 
првостепеном поступку такве природе да не могу утицати 
на коначно рјешење.

Члан 19.
 Одбор ће уважити жалбу, поништити првостепено 
рјешење и сам рјешити ствар ако утврди да су у 
првостепеном поступку погрешно оцијењени докази, да 
је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у 
погледу чињеничног стања, да је погрешно примијењен 
материјални пропис или ако нађе да је на основу слободне 
оцјене доказа требало донијети другачије рјешење.

Члан 20.
 Одбор ће уважити жалбу и поништити 
првостепено рјешење и предмет вратити првостепеном 
органу на поновни поступак ако утврди да због погрешно 
и непотпуно утврђеног чињеничног стања треба спровести 
поновни поступак, да се у току поступка није водило 
рачуна о правилима поступка која би била од утицаја на 
рјешење, да је диспозитив побијаног рјешења нејасан или је 
у противрјечности са образложењем.

Члан 21.
 Одбор може, изузетно, сам спровести поступак 
усмене расправе, саслушати подносиоца жалбе, позвати 
свједоке и вјештаке, када сматра то неопходним за правилно 
утврђивање битних чињеница и правилно рјешење 
поступка, у циљу бржег и економичнијег отклањања 
недостатака у првостепеном поступку.

Члан 22.
 (1) Ако Одбор одлучи да сам спроводи поступак из 
претходног члана, заказаће расправу у сједишту Одбора и 
писмено позвати странке или свједоке на расправу.
 2) Позив се доставља најкасније осам дана прије 
одржавања расправе. Позвано лице дужно је да се одазове 
позиву.

Члан 23.
 О усменој расправи или другој важној радњи у 
постуку, изјавама странака, свједока, вјештака, експерата и 
осталих лица који се могу појавити као учесници у поступку 
води се записник.

Члан 24.
 Одбор може одлучити да у предмету у којем је 
донио рјешење, а прије достављања рјешења странкама, 
поново отвори расправу и донесе другачију одлуку.

Члан 25.
 Одбор, рјешавајући у предметима из своје 
надлежности, одлучује у форми рјешења и закључка.

Члан 26.
 (1) Рјешење по жалби Одбор доноси у року од 30 
дана од дана подношења жалбе.
 (2) Рјешење се доноси у писменој форми већином 
гласова чланова Одбора, о чему се води посебан записник, 
који потписују сви чланови Одбора, а који се улаже у спис 
предмета.
 (3) Рјешење Одбора потписује предсједник, а у 
његовом одсуству члан Одбора кога предсједник овласти.

Члан 27.
 Рјешење са списом предмета се одмах по доношењу 
доставља првостепеном органу, који има обавезу да 
рјешење достави подносиоцу жалбе у року од 8 дана од дана 
доношења. 

Члан 28.
 Одлуке Одбора су коначне, а може их преиспитивати 
надлежни суд у радном спору.

Члан 29.
 Ако подносилац жалбе у току поступка по жалби 
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све до доношења рјешења одустане од жалбе, Одбор доноси 
закључак о обустави поступка.

Члан 30.
 О питањима поступка која нису уређена овим 
пословником примјењиваће се одредбе Закона о општем 
управном поступку.

 IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
 Пословник о раду Одбора доноси Одбор већином 
гласова чланова Одбора.

Члан 32.
 Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 03-020-9/14                                             
Бијељина,                                                       
Датум: 30. април 2014. године

 в.д.Предсједник Одбора за жалбе
Милорад Јанковић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-34(ц1,15 лотова)-лот 
7-У2/13

ОДЛУКА О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СКП-29/14
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РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
СТАТУТ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И 
ИЗДАВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О 
УТВРЂИВАЊУ БРОЈЧАНИХ ОЗНАКА ЗА 
СКУПШТИНУ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИОНОГ ТИМА ПРОЈЕКТА 
„СИСТЕМ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА (SHS) – 
РАЗВОЈ ИНТЕГРИРАНОГ МОДЕЛА У ТЕОРИЈИ 
И ПРАКСИ“ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОМОЋ ПОДСТИЦАЈУ ПОВРАТКА И 
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „ЕКО-ДЕП“ ДОО 
ИСПРЕД ГРАДА БИЈЕЉИНА КАО ЈЕДНОГ ОД 
ОСНИВАЧА ЈП „ЕКО-ДЕП“ ДОО

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ 
ПОСЛОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

АКТА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ:

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ

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: 120 примјерака
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