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ГОДИНА XLIII     15. јун 2007. ГОДИНЕ БРОЈ 15/2007

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 
72.3акона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 
РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 13. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“СЛ.
гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник 
општине д о н о с и:

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА бр. СКП-41/07

I 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци под редним 
бројем: СКП-41/07

II

За потребе Одјељења за Стамбено-комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова:

Уређење водотока (потока) у селу Горња 
Буковица

III

Предвиђени максимални износ БРУТО 
средстава за реализацију јавне набавке је 40.000,00 
КМ.

Планирано је субвенционирање општине у 
износу од 50% односно 20.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
финансијска средства је: Изградња путне мреже и 
инвестиције у водоводну и електро мрежу: 0005170 
, економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће 
се КОНКУРЕНТСКИ ПОСТУПАК СА 
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ОБАВЈЕШТЕЊА.

V

Крајњи рок завршетка реализације уговора је 
01.09. 2007.године.

VI

Критеријум који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је најнижа цијена 
одговарајуће понуде.

VII

Комисија за отварање и вредновање понуда 
ће се формирати накнадно, доношењем посебног 
ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-173/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 05.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“СЛ.гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВ РАДОВА бр.СКП- 49-2/07

I

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под редним 
бројем: СКП-49-2/07

II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка радова:

Геомеханичко истраживање терена на траси 
изградње секундарног фекалног колектора

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.
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Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: Изградња канализације,број потрошачке 
јединице: 0005170, економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
ОБАВЈЕШТЕЊА.

V

Предвиђени почетак реализације уговора је јули 
2007.године, а крајњи рок завршетка је до краја 2007.
године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-176/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72.3акона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона 
о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Сл. гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и 
члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број:01/07), 
Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА бр.СКП- 49а/07

I 

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под редним 
бројем: СКП-49а/07

II

За потребе Одјељења за стамбено - комуналне 
послове, вршиће се јавна набавка услуга: Изградња 
трафо-станица у Мјесним заједницама на подручју 
општине Бијељина

Лот 1 - Изградња трафо-станице СТСБ 10/04, 250 (160) 
КВА “Горња Чађавица-4” са прикључком 10КВ 
надземним далеководом у Мјесној заједници 
“Горња Чађавица” Суфинансирање : 50% 
Општина Бијељина и 50% МЗ-е

Лот 2 - Изградња трафо-станице СТСБ 10/04, 250 
(160) КВА “Пољана-2” са прикључком 10 КВ 
надземним далеководом у Мјесној заједници 
“Велика Обарска” Суфинансирање : 50% 
Општина Бијељина и 50% МЗ-е

Лот 3 - Изградња трафо-станице ЖТС  10/04 КВ, 250 
(160) КВА “Бријесница” са прикључком 10 КВ 
надземним далеководом у Мјесној заједници 
“Бријесница” Инвестира 100% Општина 
Бијељина према закључку Скупштине

III

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 82.000,00 КМ од тог 
износа 59.000,00 КМ се обезбјеђује из буџетске ставке: 
Изградња путне мреже и инвестиције у водоводну 
и електро мрежу; потрошачка јединица: 0005170; 
економски код: 821 600.

IV

За предметну јавну набавку спровешће се 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

V

Предвиђени почетак реализације уговора је јули 
2007.године, а крајњи рок завршетка је до краја 2007.
године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег пружаоца услуга је НАЈНИЖА 
ЦИЈЕНА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-177/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 4. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05, 92/05, 08/06 и 70/06) и члана 72.3акона о 
локалној самоуправи(“Сл. гласник РС”, број: 101/04 и 
42/05) и члана 13. Правилника о јавним набавкама роба, 
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услуга и радова (“Сл.гласник општине Бијељина”, број: 
01/07), Начелник општине д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА бр. ОП- 22 - п1/07

I

ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци под 
редним бројем: ОП-22 - п1/07

II 

За потребе Одсјека за опште послове, вршиће се 
поновна јавна набавка роба: Набавка цвијећа, вијенаца, 
дијелова и материјала за текуће одржавање просторија 
и објеката
Лот 1 - Набавка цвијећа и вјенаца током 2007.године
Лот 2 - Набавка дијелова и материјала за 

текуће одржавање просторија и објеката 
Административне службе општине Бијељина 
током 2007. године

Ш

Предвиђени максимални износ БРУТО средстава 
за реализацију јавне набавке је 9.000,00 КМ.

Буџетска ставка са које се обезбјеђују финансијска 
средства је: за Лот 1: Набавка материјала, број 
потрошачке јединице: 0005240, економски код:613 400; 
за Лот 2: Трошкови текућег одржавања, број потрошачке 
јединице:0005240, економски код: 613 400

IV

За предметну јавну набавку роба спровешће се ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК са закључивањем оквирног споразума.

V

Предвиђени    почетак    реализације    уговора    
има    се    обавити    најкасније    од 15.07.2007.године, а 
крајњи рок завршетка је 31.12.2007.године.

VI

Критеријуми који ће се примјењивати приликом 
избора најповољнијег понуђача је НАЈНИЖА ЦИЈЕНА 
ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОНУДЕ.

VII

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати накнадно, доношењем посебног ријешења.

VIII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-180/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 14.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 40. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. алинеја 19. 
Статута општине Бијељина (“Службени гласник 
општине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06) и тачке 5.5.2 
Пословника квалитета, Начелник општине Бијељина 
дана 25. маја 2007. године, д о н и о  ј е

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 

РУКОВОДСТВА ЗА КВАЛИТЕТ

I

За Представника руководства за квалитет именује 
се ДРАГАН ВУЈИЋ, дипломирани правник, запослен у 
Административној служби општине Бијељина.

II

Представник руководства за  квалитет,  независно  
од  других  одговорности,  има одговорности и 
овлашћења која укључују:
■ осигурање да се процеси потребни за систем 

управљања квалитетом успостављају, примје њују  
и  одржавају,  у складу са захтјевима     стандарда 
БАС  ЕН ИСО 9001:2000,

■ извештавање највишег руководства о провођењу 
система управљања квалитетом и потребама за 
побољшањем,

■ осигурање промоције свијести о потреби 
задовољавања захтјева корисника услуга широм 
организације,

■ контакте са екстерним лицима у свим питањима у 
вези са системом управљања квалитетом.

III

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-057-6/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 25.05.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 23 - п1/07
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I

У поновљеном поступку јавне набавке путем 
отвореног поступка која се односи на јавну набавку 
услуга: Уређење излазно - улазних путних праваца и 
обале канала “Дашница” у градско подручју (кошење) 
и чишћење дна канала, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

-    ДОО “Патриот”, Бијељина

II

Након разматрања достављене понуде установљено 
је да испуњава услове из тендерске документације, гдје 
је на основу критеријума - најнижа цијена економски 
најповољније понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач за услуге из претходног члана следећи:

ДОО “ПАТРИОТ”, Бијељина, са понуђеном 
цијеном у бруто износу од: 14.811,03 КМ

III

Против ове одлуке може се поднијети приговор у 
року од пет дана од дана пријема исте.

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-155/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке број СКП - 30/07

I

У поступку јавне набавке путем конкурентског 
захтјева без објављивања обавјештења о набавци а која се 
односи на јавну набавку услуга : Испитивање квалитета 
и дебљине свих слојева коловозне конструкције, понуде 
су доставили следећи унапријед позвани, понуђачи:

- ДОО “Институт за путеве”, Бијељина
- ЈУ институт за материјале и конструкције РС, Бања 

Лука
- Институт за грађевинарство ИГ, Бања Лука

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају све 
понуде, гдје је на основу критеријума - најнижа цијена 
извршено вредновање на следећи начин:

р.бр. Назив и сједиште или шифра понуђача Укупна вриједност 
у КМ са ПДВ

1. ДОО Институт за путеве, Бијељина 28.950,00 КМ

2. ЈУ институт за материјале и 
конструкције РС, Бања Лука 29.450,00 КМ

3. Институт  за   грађевинарство ИГ, Бања 
Лука 29.950,00 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач за услуге 
из претходног става следећи:

ДОО “ ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ”, БИЈЕЉИНА, са 
понуђеном бруто цијеном у износу од: 28.950,00 КМ

III

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

IV

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-156/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 72. Закона о лаокалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС”, БРОЈ:101/04 и 42/05), 
чллана 38. Закона о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник 
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06 и 24/06) и члана 41. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(“Сл. гласник општине Бијељина”, број:01/07), Начелник 
општине 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 број ДД- 12/07
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I

У поступку јавне набавке путем Конкурса за 
израду идејног рјешења а који се односи на набавку 
услуга: Конкурс за израду идејног архитектонског 
рјешења Центра за културу у Бијељини на локацији 
постојећег Дома омладине, достављено је следећих 8 
(осам) конкурсних радова:

ШИФРА 
КОНКУРСНОГ 

РАДА
АУТОР

180705 ДЦ “ДОМ” СПИ Сарајево,
Бутмирска цеста до бр.45

000010

МАЛИНА ЧВОРО, арх - Бања Лука
САША ЧВОРО, арх - Бања Лука 

ДАВОР ЦВИЈАНОВИЋ, арх- Бања Лука 
САРАДНИЦИ: 

БОЈАН ЕРЦЕГ, студент арх. - Бања Лука 
НИКОЛА ДМИТРОВИЋ, студент арх.- Бања Лука

200014
МИХАЈЛО ЛУЈАК, дипл.инж.арх. - аутор - Бања 
Лука МЛАДЕН ПЕШИЋ, студент арх.- коаутор 
АЛЕКСАНДАР КУШИЋ, студент арх. - коаутор

055011

МИРСАД ИЗИЋ, дипл.инж.арх - Бијељина 
МИРЈАНА ЧУГАЉ, дипл.инж.арх. - Београд 

ВЕСНА РЕЏИЋ, дипл.инж.арх. - Београд 
ЖЕЛИМИР ОБРАДОВИЋ, арх. - Нови Београд 

ГОРАН МИЛОВАНОВИЋ, дипл.инж.арх. 
ШЕМСА ИЗИЋ, дипл.инж.арх. - Бијељина

777777
ДИЈАНА ГЛИШИЋ,  ЗВЈЕЗДАН АВРАМОВИЋ 
и НЕБОЈША ДУРИЋ, дипломирани инжињери 

архитектуре, Брчко

250997 “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ”, 
Бијељина

050162 МИЛОВАН ЛУКИЋ, дипл.инж.арх. - Бијељина

232323
“ЕСТЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ” - Бијељина

Аутор испред “Естетика инжењеринг” - 
ПРЕДРАГ ПАВЛОВИЋ, дипл.инж.арх.

II

Након детаљног прегледа свих примљених 
конкурсних радова извјестиоци су поднијели извјештај 
комисији и усмено образложили свој рад. Комисија 
је након рада извјестиоца приступила оцјењивању 
конкурсних радова а на основу критеријума:

- архитектонско просторни концепт и елементи 
обликовања габарита,

-     уклпољивост предвиђене грађевинске структуре 
уз задату локацију, испуњење пројектно-просторног и 
функционалног захтјева и задатка инвеститора,

- рационалност и економичност рјешења 
у цјелини и архитектура објекта, конструктивни 
склоп,   структура, детаљи и примјењени материјали и 
елиминисала следећа 4 (четири) конкурсна рада:

ШИФРА 
КОНКУРСНОГ 

РАДА
АУТОР

250997 “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ”, 
Бијељина

000010

МАЛИНА ЧВОРО, арх - Бања Лука САША 
ЧВОРО, арх - Бања Лука ДАВОР ЦВИЈАНОВИЋ, 

арх- Бања Лука САРАДНИЦИ: БОЈАН 
ЕРЦЕГ,студент арх. - Бања Лука НИКОЛА 

ДМИТРОВИЋ, студент арх.- Бања Лука

050162 МИЛОВАН ЛУКИЋ, дипл.инж.арх. - Бијељина

232323
“ЕСТЕТИКА ИНЖЕЊЕРИНГ” - Бијељина Аутор  

испред  “Естетика  инжењеринг”  - ПРЕДРАГ  
ПАВЛОВИЋ, дипл.инж.арх.

на основу веома лоших архитектонских, 
конструктивних, урбанистичких рјешења или на 
основу промашеног испуњења пројектног односно 
функционалног захтјева инвеститора, као и резултату 
којим аутори задовољавају само спољашњу форму без 
одговарајућег садржаја, који ће се ауторима вратити.

III

Комисија је након дешифровања једногласно 
донијела одлуку којом је утврдила следећу ранг листу са 
образложењем:

ЛИСТА НАГРАЂЕНИХ АУТОРА:

р.бр
Шифра 

конкурсног 
рада

АУТОР

1. 055011

Мирсад Изић, дипл.инж.арх. - Бијељина 
Мирјана Чугаљ, дипл.инж.арх. - Београд 

Весна Реџић, дипл.ипж.арх. - Београд 
Желимир Обрадовић, днпл.инж.арх. - Нови Београд

Горан Миловановић, дипл.инж.арх. - Београд 
Шемса Изић, дипл инж.арх. - Бијељина

2. 777777
Дијана Глишић, Звјездан Аврамовић и 

Небојша Дурић, дипломирани инжињери 
архитектуре, Брчко

Рад под шифром 055011 у највећој мјери 
задовољава постављене критеријуме у тендерској 
документацији. По питању уклопивости предвиђеног 
објекта у задату локацију и њено окружење, овај рад 
поштује задату регулациону и грађевинску линију 
и прати висинску регулацију окружења. По питању 
просторног и функционалног захтјева инвеститора овај 
рад на квалитетан начин рјешава питање предвиђених 
садржаја, омогућујући њихово несметано функционисање 
и квалитетне интерне и екстерне комуникације. Највећа 
сала је постављена на спрату са конфорним приступима 
и пратећим просторијама, док је на кровној етажи 
омогућен садржај љетног карактера. Веома квалитетно 
је рјешено питање економичног приступа објекту, као 
и садржају у сутерену објекта који је рјешен цијелом 
површином испод објекта, освјетљен дневним свјетлом 
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и исоправно организован уз допунске садржаје који 
употпуњују основни садржај објекта. Објекат је 
постигао висок степен рационалности и економочности 
рјешења у цјелини захваљујући доброј организацији и 
рационалној диспозицији. Архитектонско просторни 
концепт и елементи обликовања објекта задовољавају 
захтјеве савремене архитектуре без посебног стилског 
обиљежја. Конструктивни склоп структура, детаљи и 
примјењени материјали се оцјењују веома квалитетно и 
рационално. Уз мање дорађивање у току пројектовања 
овај рад може да задовољи све захтјеве инвеститора.

Рад под шифром 7777777 је уклопљен у задату 
локацију и окружење поштовањем регулационе 
и грађевинске линије као и висинске регулације. 
Пројектно просторни и функционални захтјев 
инвеститора је у већој мјери испуњен уз неколико 
примједби које се тичу простора за сценску опрему 
иза бине, пропуштених степеница на другој етажи као 
и нефукционалног приступа подрумској етажи. По 
питању рационалности и економичности у цјелини овај 
рад у већој мјери задовољава иако се неке примједбе 
могу ставити на диспозицију и пропорцију појединих 
просторија. Архитектонска просторна концепција и 
елементи обликовања габарита су рађени са идејом 
реинтерпретације природне структуре (трска), али 
резултат не даје оптималан квалитет. Конструктиван 
склоп, структура и примјењени материјали дјелимично 
задовољавају, али у одређеној мјери захтјевају и 
прераду, посебно на фасади објекта. Овај рад би у 
сваком случају захтјевао одређене дораде а у односу 
на очекивања инвеститора и стручне и друге јавности 
Бијељина.

Те Комисија предлаже да се прва два пласирана 
рада награде и то:

1. награда 10.000 КМ (са откупом ) - бруто износ
2. награда 7.000 КМ (са откупом) - бруто износ
а да се 3. награда не додјељује.

IV

Комисија је потом утврдила следећу ранг листу 
обештећених радова: ЛИСТА ОБЕШТЕЋЕНИХ 
РАДОВА:

р.бр
Шифра 

конкурсног 
рада

АУТОР

1. 200014
Михајло Лујак, дипл.инж.арх. - аутор - Бања 
Лука Младен Пешић, студент арх. - коаутор 
Александар Кушић, стундет арх. - коаутор

2. 180705 ДД “ ДОМ” СПИ Сарајево, Бутмирска цеста до 
броја 45

Радови под шифром 200014 и 180705 обештетиће 
се за трошкове понуђача у бруто износу од по 1.000,00 
КМ.

V

Радови су изложени за све заинтересоване 
посјетиоце сваким радним даном од 10.00 -13.00 часова 

и од 19.00 - 21.00 часова, закључно са 09.06.2007.године

VI

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
који није изабран има право да поднесе писмени 
приговор у року од пет дана од дана пријема.

Приговор се подноси Начелнику општине, а може 
се изјавити и на записник код овог органа.

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-119/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 06.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 08 - п1/07

I

У поновљеном поступку јавне набавке путем 
отвореног поступка која се односи на јавну набавку 
услуга: Одржавање јавне расвјете у Бијељини и у 
осталим насељеним мјестима на подручју општине 
Бијељина за 2007. годину, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

- ДОО “Work”, Бијељина 
- ДОО “Елмонт”, Бијељина
- ДОО “Телефонија Видаковић”, Добој

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да услове из тендерске документације испуњавају 
следеће понуде:

- ДОО “Work”, Бијељина
- ДОО “Елмонт”, Бијељина
- ДОО “Телефонија Видаковић”, Добој

III

На основу критеријума дефинисаних као:
1. Понуђена цијена ........................................... 60 бодова
2. Референтност.................................................15 бодова
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3. Техничка опремљеност ................................15 бодова
4. Стручна квалификација ................................ 7 бодова
5. Услови плаћања .................................................. 3 бода

извршено је вредновање и сачинила збирну табелу 
бодовања на следећи начин:
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ДОО “Work”, 
Бијељина 20,78 0,00 5,00 2,33 0,90 29,01

ДОО “ЕЛМОНТ”, 
Бијељина 19,13 15,00 5,00 2,33 0,60 42,06

ДОO “ТЕЛЕФОНИЈА 
ВИДАКОВИЋ”, Добој 20,09 0,00 5,00 2,33 1,50 28,92

IV

Комисија је на основу збирне табеле бодовања 
сачинила РАНГ ЛИСТУ:

РАНГ ПОНУЂАЧ БОДОВИ

1 ДОО “ЕЛМОНТ”, Бијељина 42,06

2 ДОО “Work”, Бијељина 29,01

3 ДОО “ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ”, Добој 28,92

и оцијењено је да је понуда понуђача ДОО 
“ЕЛМОНТ“, Бијељина најповољнија и са обрачунатим 
ПДВ-ом износи 278.558,28 КМ те премашује предвиђена 
буџетска средства у износу од 200.000,00 КМ, издвојена 
за ове намјене.

Одјељење за Стамбено - комуналне послове дало 
је сагласност да се изврши избор понуђача, иако цијена 
изабараног понуђача прелази средства планирана за 
ову јавну набавку за 78.558,28 КМ.Ресорно одјељење је 
образложило да ће за радове који се буду извели у 2007.
години исплатити из средства планираних буџетом за 
2007.годину, а с обзиром да ток реализације уговора 
траје до 31.03.2008.године дио средстава ће се исплатити 
сходно одлуци о буџету за 2008.годину.

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-131/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 08.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 38. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (“Сл. гласник БиХ”, број: 49/04, 
19/05, 52/05,92/05,08/06 и 70/06) и члана 39. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова (“Сл. гласник 
Општине Бијељина”, број: 01/07), Начелник општине  
д о н о с и:

О Д Л У К У
О РЕЗУЛТАТИМА ОКОНЧАНОГ 

ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА И ИЗБОРУ 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЋАЧА
у поступку јавне набавке број СКП - 06 - п1/07

I

У поновљеном поступку јавне набавке путем 
отвореног поступка која се односи на јавну набавку 
услуга: Одржавање кишне канализације у Бијељини и 
Јањи за 2007. годину,

понуде су доставили следећи понуђачи:
-     ДОО “Хигра”, Бијељина
-     АД “Водовод и канализација”, Бијељина
-     ДОО “Инстел”, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда   
установљено је да услове из тендерске документације 
испуњавају следеће понуде:

-     ДОО “Хигра”, Бијељина
-     АД “Водовод и канализација”, Бијељина
-     ДОО “Инстел”, Бијељина

III

На основу критеријума дефинисаних као:
1. Понуђена цијена ........................................... 60 бодова
2.  Референтност................................................15 бодова
3. Техничка опремљеност ................................15 бодова
4. Стручна квалификација ................................ 7 бодова
5. Услови плаћања .............................................. 3 бодова

извршено је вредновање и сачинила збирну табелу 
бодовања на следећи начин:
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ДОО “Хигра”, 
Бијељина 20,42 15,00 5,53 3,50 3,00 47,45

АД “Водовод и 
канализација”, 

Бијељина
19,82 0,00 5,53 3,50 4,00 32,85

ДОО”Инстел”, 
Бијељина 19,76 0,00 3,95 0,00 2,00 25,71

IV

На основу збирне табеле бодовања, оцијењено 
је да је најповољнији понуђач за услуге одржавањња 
кишне канализације у Бијељини и Јањи за 2007.годину:

ДОО “ ХИГРА “, Бијељина са понуђеном цијеном 
у бруто износу од:482,345,01 КМ

V

Против ове одлуке сваки од кандидата - понуђача 
има право да поднесе приговор у року од пет дана од 
дана пријема

Приговор се подноси писмено Начелнику 
општине, а може се изјавити и усмено на записник код 
овог органа.

VI

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-404-130/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 14.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана П.став 1.и члана12.став 1.и 2. 
Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и 
студената (“Службени гласник општине Бијељина” 
, број: 14/06) и члана 38. став 1.и 2. Правилника о 
критеријумима и поступку за стипендирање студената 
и ученика,финансирање научно-истраживачког рада и 
награђивање ученика и наставника(“Службени гласник 
општине Бијељина” , број:21/06) Начелник општине 
Бијељина , дана 7.јуна 2007. године д о н и о је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ 
НАГРАДА У НАСТАВНОЈ 2006/07. ГОДИНИ 
УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И

СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА, УЧЕНИЦИМА И 
НАСТАВНИЦИМА КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ 

ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА НА 
РЕПУБЛИЧКИМ, ДРЖАВНИМ ИЛИ

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ 
ЗНАЊА И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ 
И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЖ СУ ДОБИЛИ 

УНАПРЕЂЕЊЕ У СТРУЦИ МЕНТОР, 
САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ САВЈЕТНИК

I

У наставној 2006/2007. години једнократна 
новчана награда у износу од 100,00 КМ, додјељује се 
следећим ученицима генерације основних и средњих 
школа на подручју општине Бијељина:

1.Александар Ристановић, ОШ “Вук Караџић” Бијељина ,
2. Ана Дамјановић ОШ “Свети Сава “ Бијељина,
3. Живан Петричевић ОШ “Кнез Иво од Семберије” Бијељина,
4. Соња Гаврић ОШ “Јован Дучић” Бијељина,
5. Александар Новаковић ОШ “Петар Кочић” Бродац ,
6. Андреа Мичукић ОШ “Дворови” Дворови,
7. Божана Бошњаковић ОШ “Свети Сава” Црњелово,
8. Данијела Митровић ОШ “Петар Петровић Његош” В.Обарска,
9. Дијана Крстић ОПЈ “Доситеј Обрадовић” Суво Поље,
10. Гордана Лонић ОШ “Меша Селимовић” Јања,
11. Расим Мујкановић ОШ “Меша Селимовић” Јања,
12. Радан Антић ОШ “Ћирило и Методије” Главичице,
13. Јована Стевић ОШ “Стеван Немања” Г. Драгаљевац ,
14. Милован Николић Гимназија “Филип Вишњић”Бијељина,
15. Мара Ивановић Економска школа Бијељина ,
16. Милан Станкић Техничка школа “Михајло 

Пупин”Бијељина,
17. Милан Арсеновић Пољопривредна и медицинска школа 

Бијељина,
18. Бојан Софренић Средња музичка школа “Стеван 

Стојановић Мокрањац” Бијељина,
19. Вања Недић Средња стручна школа Јања.

II

Једнократна новчана награда у износу од 150,00 
КМ,додјељује се следећим ученицима основних и 
средњих школа на подручју општине Бијељина који су 
освојили прво мјесто на републичком,државном или 
међународном такмичењу:

1. Игор Перић,Техничка школа “Михајло Пупин”, 
прво мјесто на републичком такмичењу из 
информатике,

2. Младен   Мотика,   Техничка   школа   “Михајло   
Пупин”,   прво   мјесто   на републичком такмичењу 
из историје,

3. Теодора Родић, Гимназија ”Филип   Вишњић”, прво 
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мјесто на државном дебатном такмичењу,
4. Драгана   Родић, Гимназија ”Филип   Вишњић”, 

прво мјесто на државном дебатном такмичењу.

III

Једнократна новчана награда у износу од 100,00 
КМ,додјељује се следећим ученицима основних и 
средњих школа на подручју општине Бијељина који су 
освојили друго мјесто на републичком,државном или 
међународном такмичењу:

1. Рада Малетић, ОШ “Вук Караџић”, друго мјесто на 
републичком такмичењу из српскогјезика,

2. Милена Јевтић, ОШ Вук Караџић”, друго мјесто на 
међународном такмичењу литерарних радова,

3. Јелена Ђокић, ОШ ”Петар Петровић Његош”, друго 
мјесто на републичком такмичењу из физике,

4. Соња Гаврић, ОШ ”Јован Дучић”, друго мјесто на 
републичком такмичењу из српског језика,

5. Младен Џувић, Техничка школа “Михајло    
Пупин”, друго мјесто на републичком такмичењу 
из предмета машинство,

6. Слободан Бркљач, Гимназија ”Филип Вишњић”, 
друго мјесто на републичком такмичењу из 
историје.

IV

Једнократна новчана награда у износу од 50,00 
КМ,додјељује се следећим ученицима основних и 
средњих школа на подручју општине Бијељина који су 
освојили треће мјесто на републичком,државном или 
међународном такмичењу из знања:

1. Рада Радић, ОШ ”Петар Кочић”,треће мјесто на 
републичком такмичењу из историје,

2. Драгана Николић, Гимназија ”Филип Вишњић”, 
треће мјесто на републичком такмичењу из 
историје.

V

Једнократна новчана награда у износу од 100,00 
КМ,додјељује се следећим наставницима основних и 
средњих школа на подручју општине Бијељина који 
су припремали ученике за републичка, државна или 
међународна такмичења:

1.   Радојка Перковић ОШ “Вук Караџић” Бијељина,

2.   Нада Ристић ОШ “Вук Караџић” Бијељина,

3.   Мирјана Максимовић ОШ “Јован Дучић” Бијељина,

4.   Стака Живановић ОШ “Петар Петровић Његош”В.Обарска,

5.   Мира Бикић ОШ “Петар Кочић” Бродац,

6.   Нада Васиљевић Техничка школа “Михајло Пупин”Бијељина,

7.   Асен Василев Техничка школа “Михајло Пупин”Бијељина,

8.   Цвико Митровић Техничка школа “Михајло Пупин”Бијељина,

9.   Радица Дринић Гимназија”Филип Вишњић” Бијељина,

10. Радосава Перић Гимназија”Филип Вишњић” Бијељина.

VI

Једнократна новчана награда у износу од 100,00 
КМ,додјељује се следећим наставницима основних и 
средњих школа на подручју општине Бијељина који су 
добили унапређење у струци ментор,савјетник или виши 
савјетник:

1. Лазар Млађеновић, магистар техничких наука, 
професор прехрамбене групе предмета у 
Пољопривредној и медицинској школи, стручно 
звање савјетник у настави,

2. Радосава Перић, професор педагогије и психологије 
у Гимназији “Филип Вишњић”, стручно звање 
ментор у настави,

3. Љубица   Марковић,   наставник   разредне   наставе   
у   ОШ ”Јован Дучић”, стручно звање савјетник у 
настави.

VII

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-61-3/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 12.став 3. Одлуке о стипендирању 
и награђивању ученика и студената (“Службени 
гласник општине Бијељина”, број: 14/06) и члана 
39. став 1. Правилника о критеријумима и поступку 
за стипендирање студената и ученика,финансирање 
научно-истраживачког рада и награђивање ученика и 
наставника(“Службени гласник општине Бијељина”, 
број: 21/06) Начелник општине Бијељина , дана 7.јуна 
2007. године д о н и о је

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ У НАСТАВНОЈ 2006/07. 
ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА, 
УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ КОЖ СУ 

ОСВОЈИЛИ ЈЕДНО ОД ПРВА ТРИ МЈЕСТА 
НА РЕПУБЛИЧКИМ,ДРЖАВНИМ ИЛИ

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ 
ЗНАЊА И НАСТАВНИЦИМА ОСНОВНИХ 
И СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ ДОБИЛИ 

УНАПРЕЂЕЊЕ У СТРУЦИ МЕНТОР, 
САВЈЕТНИК ИЛИ ВИШИ САВЈЕТНИК

I

У наставној 2006/2007. години утврђују се следећи 
износи једнократних новчаних награда :
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1. За ученике генерације основних и средњих  
школа ............................................................100,00 КМ

2. За ученике основних и средњих школа који су 
на републичким,државним или међународним 
такмичењима освојили прво мјесто..........150,00 КМ

3. За ученике основних и средњих школа који су 
на републичким, државним или међународним 
такмичењима освојили друго мјесто ........100,00 КМ

4. За ученике основних и средњих школа који су 
на републичким, државним или међународним 
такмичењима освојили треће мјесто ..........50,00 КМ

5. За наставнике основних и средњих школа који су 
припремали ученике за републичка, државна или   
међународна такмичењима, а који су освојили једно 
од прватри мјеста ........................................100,00 КМ

6. За наставнике основних и средњих школа који су 
добили унапређење у струци ментор, савјетник или 
виши савјетник ............................................100,00 КМ

II

Овај  Закључак ступа на снагу даном  доношења, 
а објавиће се у “Службеном гласнику општине 
Бијељина”.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-61-2/07                                           Н А Ч Е Л Н И К
Бијељина,                                                        ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Датум, 7.06.2007.  године                                                        Мићо Мићић с. р. 

На основу члана 43. и члана 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05 и 118/05) а у вези са чланом 42.а. 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста у Административној служби општине Бијељина 
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 11/06, 
16/06, 17/06, 3/07, 10/07, 12/07 и 14/07), Начелник 
општине Бијељина дана 11.06. 2007. године, д о н о с и

У П У Т С Т В О
о провођењу поступка редовне анализе 

организације и систематизације радних мјеста у 
Административној служби општине Бијељина

Члан 1.

Овим Упутством регулише се поступак редовне 
анализе примјене Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине Бијељина, његова прилагођеност 
потребама израженим у стратешким циљевима развоја 
, остваривању законскм надлежностима Општине, 
потребама грађана, финансијском капацитету Општине и 
принципима модерног управљања људским ресурсима.

Члан 2.

Анализа организације и систематизације радних 
мјеста врши се најмање једном годишње а по потреби 
може и чешће.

Члан 3.

Поступак за процјену интерне организације 
покреће Начелник општине доношењем одлуке.

Одлуком се дефинише да ли се поступак процјене 
врши за комплетну Административну службу или за 
поједине њене организационе дијелове (одјељења, 
службе, одсјеке исл.)

Члан 4.

Поступак редовне анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Административној 
служби врши Комисија за анализу организације и 
систематизације у Административној служби општине 
(у даљем тексту Комисија) коју именује Начелник 
општине посебним рјешењем.

Број чланова Комисије утврђује се рјешењем.

Члан 5.

Чланови Комисије су обавезно руководиоци 
организационих јединица Административне службе и 
службеник за послове управљања људским ресурсима.

Члан Комисије може бити и лице које није 
запослено у Административној служби општине, а 
које се именује у Комисију након консултација са 
представницима цивилног друштва.

Члан 6.

Надлежности Комисије су:
1. прикупља податке релевантне за    организацију 

Административне службе општине,
2. проводи анализу рада запослених у Администра-

тивној служби општине,
3. израђује анализу постојеће организације Админи-

стра тивне службе општине,
4. у   изради   нацрта   интерне   организације обезбје-

ђује информисање и партиципирање грађана и 
организација цивилног друштва по наведеном 
питању,

5. на основу извршене анализе израђује извјештај са 
приједлогом измјена и допуна  организације радних 
мјеста у Административној служби и доставља га 
Начелнику општине на сагласност,

6. обавља и друге послове које јој повјери Начелник 
општине.

Члан 7.

Комисија је самостална у своме раду и одговорна 
је Начелнику општине.

Члан 8.

Комисија доноси акциони план у коме дефинише 
активности, временски оквир за њихово провођење и 
одговорна лица за њихово остварење.

На акциони план из претходног става сагласност 
даје Начелник општине.

Комисија може донијети пословник о свом раду 
којим детаљније уређује питања организације и начина 
рада.
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Члан 9.

Активности које дефинише акциони план обавезно 
обухватају следеће елементе:

1. анализа законских надлежности Општине односно 
њихове промјене, 

2. анализа стратешких циљева и планова Општине, 
3. анализа финансијских капацитета Општине,
4. анализа потреба и мишљења грађана и цивилног 

друштва,
5. анализа постојеће организације Административне 

службе и
6. анализа постојеће праксе управљања људским 

ресурсима у Општини.

Члан 10.

Анализа законских надлежности Општине 
обухвата све промјене у позитивним прописима који 
дефинишу и мијењају самосталне и пренесене послове 
општине као и ресурсе који су потребни за њихово 
испуњење .

Члан 11.

Анализа стратешких циљева Општине и планова 
рада Административне службе и Скупштине општине 
, обухвата краткорочне и средњорочне циљеве развоја, 
договорене приоритете, са посебним освртом на ресурсе 
и активности које су неопходне за остварење циљева.

Члан 12.

Анализа финансијских капацитета Општине 
укључује потенцијалне трошкове за остварење планова 
по одјељењима приказане аналитички, трошкове 
консултација грађана у процесу доношења буџета 
и остале активности а све усклађено са временским 
оквиром буџетског календара, као и евантуалне уштеде.

Члан 13.

Анализа потреба и мишљења грађана и цивилног 
друштва обухвата :

анализу захтјева поднесених према Закону о 
слободи приступа информацијама, анализу притужби 
и похвала грађана на рад Административне службе, 
истраживања јавног мнијења, анкете грађана о 
задовољству пруженим услугама и слично.

Члан14.

Анализа постојеће организације Административне 
службе укључује анализу њеног дјеловања у складу са 
критеријумима ефикасности и економичности.

Члан 16.

Анализа праксе управљања људским ресурсима 
у Општини обухвата све праксе у управљању људским 
ресурсима уведене у Опшштини, а посебно улогу 
службеника за људске ресурсе.

Члан 17.

По завршетку поступка анализе Комисија израђује 
извјештај са евентуалним приједлогом измјена и допуна 
организације и систематизације Административне 
службе општине и доставља га  Начелнику општине у 
писаном облику.

Члан 18.

Начелник општине на извјештај Комисије из 
претходног члана доставља мишљење са одобреним 
приједлогом за измјену организације и систематизације 
радних мјеста Административне службе општине.

На основу мишљења и одобреног приједлога из 
претходног става израђује се приједлог измјена и допуна 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
мјеста Административне службе општине који се 
доставља Начелнику општине ради доношења коначне 
одлуке.

Члан 19.

Након ступања на Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Административној 
служби општине пруступа се :

изради организационе шеме према усвојеној 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Административној служби општине и иста се презентује 
запосленима и јавности,

измјени и допуни постојећих докумената који су 
од утицаја на организацију и систематизацију радних 
мјеста у Административној служби општине.

Члан 20.

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Бијељина“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
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