
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 26. јун 2020. године  БРОЈ 36 / 2020

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

Н А Р Е Д Б У
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских 
и других објеката и служби на територији Града Бијељина

 1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва до 06.07.2020. године забрањују се 
сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном 
мјесту.

 2. До 06.07.2020. године ограничава се радно вријеме 
угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 
23:00 часа.

 3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића 
на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на 
угоститељске објекте за смјештај.

 4. До 30.06.2020. године забрањују се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста осим 
за следеће спортове без присуства публике: атлетика, 
бициклизам, бодибилдинг, ваздухопловство, кајак, кану и 
рафтинг, стони тенис, стрељаштво, тенис, ауто-мото спорт, 
гимнастика, планинарство, бадминтон, веслање, спортови 
подводних активности, спортски риболов, коњички спорт, 
стреличартсво, голф, дизање тегова, једрење и триатлон. 

 5. Субјекти којима је дозвољено обављање 
дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно 
предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ ‘’Институт 
за јавно здравство Републике Српске’’ за спрјечавање појаве 
и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту. 
 
 6. Сви субјекти из тачке 5. ове Наредбе могу 
самостално обављати дезинфекцију пословних простора 
у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.

 7. Градска управа и градске службе дужни су 
организовати свој рад како слиједи: 
 - на улазу у све службене просторије Градске управе 
које пружају услуге  грађанима ограничити број особа 
које истовремено могу да уђу и бораве у  Градској управи, 
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и  
прављење дужих редова у затвореном простору,

 - одржавати растојање између грађана у затвореним 
просторијама Градске управе од  најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 - омогућити рад шалтер сале и матичне службе 
Градске управе, уз контролу броја корисника услуга шалтер 
сала и матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику.

 8. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове и 
Одјељење комуналне полиције  Градске управе Бијељина 
да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање  
исте од стране напријед наведених субјеката.

 9. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из 
тачке 8. ове Наредбе свакодневно  ће извјештавати 
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.

 10. У случају непоступања по овој Наредби 
примјењиваће се казнене одредбе     п р е д в и ђ е н е 
Законом.

 11. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи 
Наредба о регулисању рада   трговинских, угоститељских, 
занатских и других објеката и служби на територији  Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 33/20).

 12. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1173/20
Бијељина,
Датум, 25. јун 2020. год.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-30 (2Лот-а)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-30 (2Лот-а)/20

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

ИЗРАДА И УГРАДЊА КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА

ЛОТ 1: ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА

ЛОТ 2: ИЗРАДА И УГРАДЊА КАНТИ ЗА УЛИЧНЕ 
ОТПАТКЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно 20.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено је   
8.205,12 КМ (без ПДВ-а) односно 9.600,00 КМ ( са ПДВ-ом) 
и  за  ЛОТ 2 8.888,90 КМ (без ПДВ-а) односно 10.400,00 КМ ( 
са ПДВ-ом). 
 Средства су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину 
са буџетске ставке: “Набавка комуналног мобилијара“ 
економски код 511300; потрошачка јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке радова 
за оба Лот-а је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020.
године.

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

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

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

Број: 02-404-128/20
Бијељина,                                                                                        
Датум, 25.06.2020. год.

 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 24. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-08-У1/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова   под 
шифром: ДД-08-У1/20 

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

УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА 
НА „ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ 
НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАК ШЕСТ 
СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА ЗА РОМЕ НА ИСТУ“-
НАБАВКА И УГРАДЊА ШЕСТ ЕЛЕКТРО БРОЈИЛА ЗА 

МЈЕРЕЊЕ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-33/20 ОД 

18.05.2020.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 1  је  1.500,00 КМ (без ПДВ-а) односно  
1.755,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета 
за 2020. године са буџетске ставке „Стамбено збрињавање 
Рома суфинансирање пројекта, помоћ“ (економски код 
511100, потрошачка јединица 0005210).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења  о набавци Чл.24 ЗЈН.

V
 Рок за реализацију предметних радова је 10 (десет) 
дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-129/20
Бијељина,                                                                                        
Датум, 25.06.2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

 јавне набавке КГН-12-п1/20

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.05.2020. 
године, а која се односи на набавку услуга:  ИЗРАДА 
ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИФТА ЗА ОСОБЕ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
није достављена ниједна понуда

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

III
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-104/20
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17, 2/18),  Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  TВЈ-03/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 18.05.2020. године; и у Сл.гласнику БиХ 
бр.28  од 22.05.2020. године а која се односи на набавку роба:  
НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ (ватрогасна цријева, 
млазнице, спојке, кључеви за хидрант и цријева и др.), 
понуде су доставили следећи понуђачи:

 - ДОО „ФИНАНЦ“, Мостар
 - ДОО „ВАТРО –ПРОМЕТ“, Бања Лука

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су у потпуности  испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те  на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је   коначна 
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији 

 1. ДОО „ВАТРО –ПРОМЕТ“, Бања Лука .....................
..................................................................... 8.546,90 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „ФИНАНЦ“, Мостар ..........................................
.................................................................. 12.035,00 КМ без ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „ВАТРО –ПРОМЕТ“, Бања Лука са понуђеном 
цијеном у износу од ............................ 8.546,90 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
99/20 од 16.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45.  и 47. Закона о јавним 
набавкама БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број: 02-404-99/2020
Бијељина, 
Датум: 22. јун 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 06.04.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 
од 17.04.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

 За ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА 
ВИСОКОГРАДЊЕ, понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „SMAJIĆ-INŽENJERING“ , Горажде
 2. ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево
 3. Институт за грађевинарство „ИГ“, Бања Лука
 4. ДОО “UNIS INSTITUT“, Пале

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све понуде за Лот 1 испуњавају у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, такође и 
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,  
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији: 

 1.  Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука ........
..................................................................... 4.480,00 КМ без ПДВ-а
 2.  ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале ....................................
..................................................................... 4.500,00 КМ без ПДВ-а
 3.  ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево ...........................
..................................................................... 5.830,00 КМ без ПДВ-а
 4. ДОО „SMAJIĆ-INŽENJERING“ , Горажде ...............

.................................................................... 8.500,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука са 
понуђеном цијеном у износу од: ...... 4.480,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-74/20 од 
23.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-74/20-Лот 1
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 06.04.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 
од 17.04.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

 За ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ, 
понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево
 2. Институт за грађевинарство „ИГ“, Бања Лука
 3. ДОО „PLANINVEST“, Брчко
 4. ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све понуде за Лот 2 испуњавају у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, такође и 
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,  
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији: 

 1.  ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево ............................
..................................................................... 3.200,00 КМ без ПДВ-а
 2.  ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале ....................................
..................................................................... 3.390,00 КМ без ПДВ-а
 3.  ДОО „PLANINVEST“, Брчко .....................................
................................................................... 11.800,00 КМ без ПДВ-а
 4. Институт за грађевинарство”ИГ” Бања Лука ........
................................................................... 11.965,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево са понуђеном 
цијеном у износу од: .......................... 3.200,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-74/20 од 
23.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.
 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

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

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

Број:02-404-74/20-Лот 2 
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 3
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 06.04.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 
од 17.04.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

 За ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ, 
понуде су  доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „SMAJIĆ-INŽENJERING“ , Горажде
 2. ДОО „RADIS“ , Источно  Сарајево
 3. ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све понуде за Лот 3 испуњавају у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, такође и 
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,  
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији: 

 1.  ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево ............................
.......................................................................  500,00 КМ без ПДВ-а
 2.  ДОО „SMAJIĆ-INŽENJERING“ , Горажде ..............
.......................................................................  590,00 КМ без ПДВ-а
 3.  ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале ....................................
..................................................................... 1.190,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево са понуђеном 
цијеном у износу од: ............................... 500,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-74/20 од 
23.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.
 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

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

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

Број:02-404-74/20-Лот 3
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЈНИН-01 (5 Лотова)/20- Лот 4
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 06.04.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 
од 17.04.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

 За ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА, понуде су  
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „RADIS“ , Источно  Сарајево
 2. ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да све понуде за Лот 4 испуњавају у потпуности услове 
предвиђене тендерском документацијом, такође и 
испуњавају услове преференцијалног третмана домаћег,  
те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде и након проведене 
е-аукције, утврђена коначна ранг листа понуђача који су 
учествовали на е-аукцији: 

 1.  ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево ............................
.......................................................................  900,00 КМ без ПДВ-а
 2.  ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале ....................................
..................................................................... 1.000,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „RADIS“ , Источно Сарајево са понуђеном цијеном у 
износу од: .................................................. 900,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-74/20 од 
23.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.
 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ.
 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

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

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

Број:02-404-74/20-Лот 4 
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЈНИН-01(5 Лотова)/20- Лот 5
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 06.04.2020.године и у Сл.гласнику БиХ бр.22/20 
од 17.04.2020. године, а која се односи на набавку услуга: 
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ 
ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 
ГРАДА)

ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2:  РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ 4: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА

 За ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА 
ПРОЈЕКАТА, понуду је доставио  следећи понуђач:

 1. ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности  испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:  

 ДОО“UNIS INSTITUT“, Пале са понуђеном цијеном
у износу од: .............................................. 350,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-74/20 од 
23.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.
 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. и 47.  Закона о јавним 
набавкама БиХ.
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  ће у складу са 
чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама 
поништити поступак јавне набавке, из разлога што ниједна 
од примљених понуда није прихватљива. 
 
 Изабрани понуђач је у обавези да до дана 
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском 
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у 
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.

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

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

Број:02-404-74/20-Лот 5
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-07/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 12.05.2020. године и у Сл.гласнику Бих 
бр.27/20 од 15.05.2020. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА 
И ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ 
УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ ПО 
ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-
2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“,, понуде су доставили следећи 
понуђачи:

 1. ДОО „SETA INŽENJERING“,  Завидовићи
 2. ДОО „Жеграп“ Бијељина
 3. ДОО „ВИНКОВИЋ“, Оштра Лука
 4. ДОО „INTER EXT“, Тузла
 5. ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова
 6. ДОО „ЕНЕРГЕТИК“, Бања Лука

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  такође и испуњавају услове 
преференцијалног третмана домаћег,  те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције, 
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали 
на е-аукцији:

 1. ДОО „INTER EXT“, Тузла ...........................................
................................................................ 272.000,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Жеграп“ Бијељина ............................................
...............................................................  274.014,49 КМ без ПДВ-а
 3. ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова .......
............................................................... 315.505,53  КМ без ПДВ-а
 4. ДОО „ВИНКОВИЋ“, Оштра Лука .............................
................................................................. 351.032,04 КМ без ПДВ-а
 5. ДОО „SETA INŽENJERING“,  Завидовићи .............
................................................................ 398.239,18 КМ без ПДВ-а
 6. ДОО „ЕНЕРГЕТИК“, Бања Лука ................................
................................................................ 420.927,16  КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „INTER EXT“  Тузла, са понуђеном цијеном у  
износу од: ......................................... 272.000,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
90/20 од 16.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

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

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

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-90/20
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, 
бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’,број.13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  ДД-06/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 19.05.2020. године и у Сл.гласнику Бих 
бр.28/20 од 22.05.2020. године, а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 
„СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 2018-2019 У ГРАДУ 
БИЈЕЉИНА“,, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „АСТРА ПЛАН“,  Брчко
 2. ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  такође и испуњавају услове 
преференцијалног третмана домаћег,  те је на основу 
наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције, 
утврђена коначна ранг листа понуђача који су учествовали 
на е-аукцији:

 1. ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина ..........................
.................................................................. 13.627,00 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „АСТРА ПЛАН“,  Брчко ....................................
.................................................................. 14.910,20 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
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износу од: ............................................ 13.627,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
98/20 од 22.06.2020. године је саставни дио ове Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача. 

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ .
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган  у складу са чланом 
72. став 3) Закона о јавним набавкама  доставља приједлог 
уговора  оном понуђачу  чија је понуда на ранг листи  одмах 
након  понуде најуспјешнијег понуђача.

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

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

Број:02-404-98/20
Бијељина, 
Датум: 25. јун 2020. год.

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

РЈЕШЕЊЕ
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊА

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 I
 Ставља се ван снаге Рјешење о именовању Радне 
група за борбу против насиља у породици на подручју Града 
Бијељина број: 02-014-1-2516/18  од дана   14.11.2018. године.                                                                                                                              

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

Број: 02-014-1-1160/20                                                                                                     
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум: 23. јун 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-30 (2 ЛОТ-А)/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-08-У1/20

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-12-П1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТВЈ-
03/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЈНИН-01 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 5

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-07/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДД-
06/20

РЈЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЈЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

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: 100 примјерака
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