
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 18. мај 2020. године  БРОЈ 29 / 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), а на приједлог Градског штаба 
за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина 
доноси:

НАРЕДБУ
o допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 

и спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 
02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године, 02-014-1-776/20 од 
09.04.2020. године, 02-014-1-784/20 од 10.04.2020. године, 
02-014-1-808/20 од 14.04.2020. године, 02-014-1-821/20 од 
16.04.2020. године, 02-014-1-829/20 од 18.04.2020. године, 
02-014-1-835/20 од 21.04.2020. године, 02-014-1-867/20 од 
28.04.2020. године, 02-014-1-955/20 од 08.05.2020. године, 
02-014-1-968/20 од 11.05.2020. године и 02-014-1-989/20 од 
13.05.2020. године у тачки 3. послије става 36. додаје се став 
37. који гласи:

 ‘’Налаже се Одсјеку заједничких послова Градске 
управе Бијељина да обезбједи средства за набавку 2 
ватрогасна цријева и 2 млазнице за потребе ОШ ‘’Вук 
Караџић’’ у Бијељини.’’.

 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.

Број: 02-014-1-1002/20    
Бијељина,                                       
Датум, 15. мај 2020. год.
 

 На основу члана 22., 45. и 46. 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. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 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 забрани јавног окупљања на Градском стадиону у 

Бијељини 

 У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва:

 1. Забрањује се јавно окупљање на објекту 
Градског стадиона у Бијељини, изузев за запослене на 
стадиону и чланове ФК ‘’Радник’’ Бијељина.

 2. Надзор над провођењем ове Наредбе вршиће 
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 
Полицијска управа Бијељина.

 3. О извршењу ове Наредбе, орган из тачке 2. 
ће свакодневно извјештавати Градски штаб за ванредне 
ситуације Града Бијељина. 

 4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:    02-014-1-1003/20
Бијељина,
Датум, 15. мај 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 
2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херецеговине“ 
број 39/14), Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке роба 
то: „Набавка материјала за кречење школских просторија 
и фискултурне сале који су кориштени за потребе 
карантина у О.Ш. „Вук Караџић“ у Бијељини.“

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 
чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и 
изузет је од примјене одредби закона.

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 2.435,50 КМ без ПДВ-а 
(двијехиљадечетиристотинетридесетпет 50/100) односно 
2.850,00 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета 
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„ Трошкови текућег одржавање   – Одсјек заједничких 
послова“, економски код 412 500 -1-  (буџетска резерва)

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

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, 
те је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће 
за уговор о јавној набавци чије извршење захтијева 
посебне мјере сигурности у складу са законима у Босни и 
Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак 
јавне набавке доношењем одлуке или рјешењем у 
писаном облику које обавезно садржи: законски основ 
за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне 
набавке, процјену вриједности јавне набавке, податке 
о извору – начин финансирања, врсту поступка јавне 
набавке. Ставом 2) прописано је да у случају изузећа од 
примјене из члана 10. овог закона или за додјелу уговора о 
набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган дужан 
је донијети одлуку која, осим законског основа за изузеће 
од примјене овог закона, садржи основне елементе из 
става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 

као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде 
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када 
објективно није могуће примјенити ни преговарачки 
поступак без објављаивања обавјештења о набавци, 
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона, 
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити 
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара 
у БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 
је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење истих, 
проузроковало изузетно негативне посљедице, те да 
су уговорни органи управо на темељу такве процјене 
поступили и предузели радње одмах.
 Градоначелник Бијељине је дана 13.05.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
донио Наредбу о допуни Наредбе о провођењу ванредних 
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те 
заштите и спасавања становништва број 02-014-1-989/20 
од 13.05.2020 која  у тачки 1. гласи: „ Налаже се Одсјеку 
заједничких послова Градске управе Града Бијељина да 
обезбиједи средства за набавку материјала неопходног за 
кречење  школских просторија и фискултурне сале који 
су кориштени за потребе карантина у О.Ш.“Вук Караџић“ 
у Бијељини, по приложеној спецификацији број 683/20 од 
12.05.2020.

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана 
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено 
да су испуњене претпоставке за доношење предметне 
Одлуке.
 На основу наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Број: 02-014-1-996/20     
Бијељина,
Датум: 14. мај 2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 
2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херецеговине“ 
број 39/14), Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке услуга 
и то: „Услуге прања, сушења и пеглања постељине из 
објеката карантина на подручју града Бијељина“

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и 
изузет је од примјене одредби закона.

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке одобравају се средства у износу од 650,00 КМ 
без ПДВ-а  ( шестстотинапедесет 00/100), а иста су 
обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. годину 
на буџетској позицији „ Остали непоменути расходи  – 
Одсјек заједничких послова“, економски код 412 900 -3-  
(буџетска резерва)

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

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 
прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, 
те је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће 
за уговор о јавној набавци чије извршење захтијева 
посебне мјере сигурности у складу са законима у Босни и 
Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак 
јавне набавке доношењем одлуке или рјешењем у 
писаном облику које обавезно садржи: законски основ 
за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне 
набавке, процјену вриједности јавне набавке, податке 
о извору – начин финансирања, врсту поступка јавне 
набавке. Ставом 2) прописано је да у случају изузећа од 
примјене из члана 10. овог закона или за додјелу уговора о 
набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган дужан 
је донијети одлуку која, осим законског основа за изузеће 
од примјене овог закона, садржи основне елементе из 
става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде 
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када 
објективно није могуће примјенити ни преговарачки 
поступак без објављаивања обавјештења о набавци, 
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона, 
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити 
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара 
у БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 
је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење истих, 
проузроковало изузетно негативне посљедице, те да 
су уговорни органи управо на темељу такве процјене 
поступили и предузели радње одмах.

            Градоначелник Бијељине је дана 07.04.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
донио Наредбу о допуни Наредбе о провођењу ванредних 
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те 

заштите и спасавања становништва број 02-014-1-755/20 
од 07.04.2020 која  у тачки 1. гласи: „ Налаже се Одсјеку 
заједничких послова Градске управе Града Бијељина да са 
привредним субјектима који су регистровани за хемијско 
чишћење закључе уговор о прању, сушењу и пеглању 
постењине из објеката карантина.“, -  те тиме треба да 
обезбиједи тражену услугу,  и закључи уговор.

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана 
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено 
да су испуњене претпоставке за доношење предметне 
Одлуке.
 На основу наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Број: 02-014-1-1009/20
Бијељина      
Датум: 18. мај 2020. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 70/12) и 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 18. став 
2) а у вези са чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Босне и Херецеговине“ 
број 39/14), Градоначелник доноси:

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I 
 Одобрава се покретање поступка набавке робе и 
то: „Набавка два ватрогасна цријева и двије млазнице за 
потребе О.Ш. „ Вук Караџић“ у Бијељини 

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 
чланом 10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и 
изузет је од примјене одредби закона.

III
           За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 190,00 КМ без ПДВ-а 
( стотинудеведесет 00/100), односно 222,50 КМ са ПДВ-
ом а иста су обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 
2020. годину на буџетској позицији „ Издаци за залихе 
материјала, робе, ситног инвентара  – Одсјек заједничких 
послова“, економски код 516 100 -1-  (буџетска резерва)

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

Образложење

 Чланом 10. став 1) Закона о јавним набавкама, 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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прописана су изузећа од примјене одредби овог Закона, 
те је у члану 10. став 1), тачка б) прописано изузеће 
за уговор о јавној набавци чије извршење захтијева 
посебне мјере сигурности у складу са законима у Босни и 
Херцеговини.
 
 Чланом 18. став 1) Закона о јавним набавкама 
прописано је да уговорни орган покреће поступак 
јавне набавке доношењем одлуке или рјешењем у 
писаном облику које обавезно садржи: законски основ 
за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне 
набавке, процјену вриједности јавне набавке, податке 
о извору – начин финансирања, врсту поступка јавне 
набавке. Ставом 2) прописано је да у случају изузећа од 
примјене из члана 10. овог закона или за додјелу уговора о 
набавци услуга из Aнекса II дио Б, уговорни орган дужан 
је донијети одлуку која, осим законског основа за изузеће 
од примјене овог закона, садржи основне елементе из 
става 1) тачка б) ц) и д) овог члана. 
 
 Агенција за јавне набавке БиХ својим актом број 
02-02-1-489-1/20 од 17.03.2020. године, који је насловљен 
као саопштење, је истакла да у случају изузетне нужде 
(нпр. спашавање људских живота, здравља и сл.) и када 
објективно није могуће примјенити ни преговарачки 
поступак без објављаивања обавјештења о набавци, 
оправдано је примјенити изузеће од примјене Закона, 
ослањајући се на јавни интерес (нпр. Закони о заштити 
становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара 
у БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 
је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење истих, 
проузроковало изузетно негативне посљедице, те да 
су уговорни органи управо на темељу такве процјене 
поступили и предузели радње одмах.

            Градоначелник Бијељине је дана 15.05.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, донио Наредбу о допуни Наредбе о провођењу 
ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести, те заштите и спасавања становништва број 
02-014-1-1002/20 од 15.05.2020 која  у тачки 1. гласи: „ 
Налаже се Одсјеку заједничких послова Градске управе 
Града Бијељина да обезбиједи средства и закључи уговор 
за набавку два ватрогасна цријева и двије млазнице за 
потребе О.Ш. „Бук Караџић“.

 Сходно горе наведеном, утврђено је да су 
испуњени услови из члана 18. став 1) а у вези са чланом 
10. Закона о јавним набавкама којим су прописана 
изузећа од примјене одредби овог закона, те је утврђено 
да су испуњене претпоставке за доношење предметне 
Одлуке.
 На основу наведеног одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.

Број: 02-014-1-1010/20
Бијељина,       
Датум: 18. мај 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 21. 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 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-16/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга   под 
шифром: СКП-16/20

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

ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 10.256,41 КМ (без 
ПДВ-а) односно 12.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства 
су обезбијеђена  са буџетске ставке: “Изградња 
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, 
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и 
развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100; 
потрошачка јединица 0005170.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења у складу са чланом 21. 
Закона о јавним набавкама.

V
 Рок за реализацију предметних услуга 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: 02-404-102/20     
Бијељина,       
Датум: 13. мај 2020. год.

   
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р. ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић, с.р.
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 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 8. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и број 
02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА:ОЗП-18/20

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци услуга под шифром: ОЗП-18/20

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће 
се набавка следећих услуга:

ОСИГУРАЊЕ  И РЕГИСТРАЦИЈА  СЛУЖБЕНИХ  
АУТОМОБИЛА  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ГРАДА БИЈЕЉИНА
                                                                     

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 24.000,00 КМ (без ПДВ-а).

 Средства су обезбијеђена са буџетске ставке 
“Трошкови осигурања имовине колективно осигурање, 
трошкови одржавања лиценци“ економски код 412700; 
потрошачка јединица 0005240. Средства у износу од 
2.000,00 КМ (без ПДВ-а) су обезбијеђена из буџета за 
2020. годину и средства у износу од 22.000,00  КМ (без 
ПДВ-а) ће бити обезбијеђена  из буџета за 2021. годину.

IV
 Набавка ће се спровести путем  Отвореног  
поступка уз провођење Е аукције. 

V
Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања уговора  а најраније  од 13.10.2020. 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: 02-404-103/20
Бијељина, 
Датум: 13. мај 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. и 32. 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 

РАДОВАШИФРА: СКП-н-03/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-н-03/20

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

“УРЕЂЕЊЕ ОГРАДА НА МОСТОВИМА НА КАНАЛУ 
ДАШНИЦА’’

 
III

 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без 
ПДВ-а) односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства 
су обезбијеђена  из буџета за 2020. годину са буџетске 
ставке: “Инфраструктура из водопривредних накнада-
инвестиције“ економски код 511100; потрошачка 
јединица 0005170.

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

V
 Рок за реализацију предметне јавне набавке 
радоваје 60 (шездесет) дана од дана потписивања Уговора.

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

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

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

Број: 02-404-105/20       
Бијељина,        
Датум: 13. мај 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
и члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, 
број: 13/17 и 02/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: ДД-Н-01 (2Лот-а)/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: ДД-н-01 (2Лот-а)/20

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

ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ НОВИХ ЗГРАДА

 ЛОТ 1:  ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ 
НОВЕ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 2: ЕНЕРГЕТСКО ЦЕРТИФИКОВАЊЕ 
НОВОГ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У НИЗУ У 
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
РОМА 2017-2018 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА”

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке 5.982,93 КМ  ПДВ-а)односно 
7.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено је 
4.529,93 КМ (без ПДВ-а) односно 5.300,00КМ (са 
ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 1.453,00 КМ ( без ПДВ-а) односно 
1.700,00 КМ (са ПДВ-ом).

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

V
 Рок за реализацију предметних услуга за оба 
Лот-а је 30 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: 02-404-106/20       
Бијељина,        
Датум: 14. мај 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 88. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 
и број 02/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА:КГН-12-П1/20

I
 ПРИСТУПА СЕ поновној набавци услуга под 
шифром: КГН-12-П1/20

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће 
се набавка следећих услуга:

ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЛИФТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  У ЗГРАДИ  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 2.100,00  КМ (без 
ПДВ-а) односно 2.457,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  
су  обезбијеђена из буџета за 2020. годину са буџетске 
ставке “Суфинансирање пројеката и активности из 
области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ - економски  
код 412 900, потрошачка  јединица 0005120  .

IV
 Набавка ће се спровести путем Конкурентског 
захтјева  за достављање понуда уз провођење 
‘’е-Аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
услуга је 30 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.                                
                                                                              

   

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: 02-404-104/20
Бијељина, 
Датум: 13. мај 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  СГ-01(2 Лота)/20-Лот 1
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 21.02.2020. године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.15/20 од 28.02.2020. године, а која 
се односи на набавку услуга: СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020.ГОДИНИ

 ЛОТ 1: РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ 
И ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА И ДРУГИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ
 ЛОТ 2:  СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ 
ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ СЈЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА  БИЈЕЉИНА И ДРУГИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ

 За  ЛОТ - 1 РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ 
И ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА И ДРУГИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 
У  2020. ГОДИНИ, понуде су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Алтернативна телевизија „ Бања Лука 
 2. ДОО „Астра Медиа“ Бијељина 

II 
 На Одлуку о избору најповољнијег понуђача 
јавне набавке број: 02-404-22/20-Лот 1 од 03.04.2020. 
године уложена је жалба понуђача ДОО „Астра Медиа“ 
Бијељина која је благовремена, допуштена и изјављена од 
овлаштеног лица.

 На основу Изјашњења на жалбу број 02-404-
22/20 од 21.04.2020. године, Комисија за јавне набавке је 
жалбу усвојила у потпуности те је комисија приступила 

поновној оцјени достављених понуда. Након поновног  
разматрања приспјелих понуда установљено је да обје 
понуде испуњавају у потпуности услове предвиђене 
тендерском документацијом, те је на основу наведеног 
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, након  примјене преференцијалног третмана 
домаћег, проведене е-аукције, утврђена је  коначна ранг 
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „Астра Медиа“ Бијељина ..............................
............................................................ 16.983,00  КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Алтернативна телевизија „ Бања Лука .....
............................................................. 17.000,00 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Астра Медиа“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од .................... 16.983,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда (2) број: 02-404-22/20 
од 08.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о  
избору најповољнијег понуђача број: 02-404-22/20-Лот 1 
од 03.04.2020.године. 

V
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал 
или овјерене копије документа којима потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. и 47. 
Закона о јавним набавкама БиХ тј. неопходно је да 
достави:

 - Потврду Суда БиХ из које је видљиво да му 
у кривичном поступку није изречена правоснажна 
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. 
Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична 
дјела организованог криминала, корупцију, превару или 
прање новца) и  Биланс успјеха.
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган  у 
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља приједлог уговора  оном понуђачу  чија је 
понуда на ранг листи  одмах након  понуде најуспјешнијег 
понуђача.   

VI
 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.
 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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.

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

Број:02-404-22/20-ЛОТ 1
Бијељина, 
Датум: 14. мај 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 Ф-01/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 31.03.2020. године и у Сл. 
Гласнику БиХ број: 20/20 од 03.04.2020. године, а која се 
односи на набавку услуга: “Кредитно задужење града 
(7.000.000,00 КМ)“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. АД „НЛБ БАНКА“ Бања Лука- Носилац 
конзорцијума (АД „UNICREDIT BANK“ Бања Лука-Члан 
конзорцијума)

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда понуђача АД ‘’НЛБ БАНКА’’ Бања Лука у 
потпуности  је  испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, извршено 
вредновање: 

Назив/име понуђача:  „НЛБ БАНКА“ а.д. Бања Лука

 - Укупан износ камате ................ 2.184.478,81 КМ  
   
 - Трошкови обраде кредита .............. 70.000,00 КМ
 - Укупни трошкови реализације кредита ...............
.............................................................................2.254.478,81 КМ

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

АД „НЛБ БАНКА“ Бања Лука са понуђеним укупним 

трошковима реализације кредита  у износу од: 
2.254.478,81 КМ

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-78/20 од 
13.05.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Члан групе понуђача односно конзорцијума 
АД „UNICREDIT BANK“ Бања Лука дужан је у року 
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставити 
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 доставе 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.

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:02-404-78/20
Бијељина, 
Датум: 14. мај 2020. год.

 На основу члана 70. став (5) Закона о јавним 
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у 
преговарачком поступку без објаве обавјештења о 
набавци, предмет јавне набавке: Уговарање вишка и 
непредвиђених радова приликом реализације уговора 
који се односи на: РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ 
ПРОСТОРИЈА МЗ “ФИЛИП ВИШЊИЋ” ЗА 
УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА 
МЛАДЕ, Додатни уговор на Уговор број: 02-404-
209/19 од 04.02.2020.,, објављеног на веб страници 
Града Бијељина дана 15.04.2020. године, Градоначелник 
доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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набавке: KГН-11-п1-у1/19

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом 
реализације уговора који се односи на: РАДОВИ 
НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА МЗ “ФИЛИП 
ВИШЊИЋ” ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНОГ 
ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ, Додатни уговор на Уговор 
број: 02-404-209/19 од 04.02.2020.,  je  Д.О.О. ‘’ПГП 
Градитељ“ Бијељина са понуђеном цијеном у износу: 
8.696,94  КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е
 
 Дана 15.04.2020. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке 
под шифром: КГН-11-п1-у1/19: Уговарање вишка и 
непредвиђених радова приликом реализације уговора који 
се односи на: РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА 
МЗ “ФИЛИП ВИШЊИЋ” ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 
ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА МЛАДЕ, Додатни уговор 
на Уговор број: 02-404-209/19 од 04.02.2020. 

 Основ за вођење преговарачког поступка је 
прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’ПГП 
Градитељ“ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 
08.05.2020. године доставио  је захтјев за учешће у складу 
са позивом на преговарање.
 
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-79/20 од 08.05.2020. године утврђено је да 
је понуђач  Д.О.О. ‘’ПГП Градитељ“  Бијељина испунио 
услове претквалификације прописане тендерском 
документацијом.
 
 На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује 
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, 
путем уговорног органа.
           
Број:  02-404-79/20    
Бијељина,
Датум: 14. мај 2020. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25.  Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 
09/17 ), а у складу са чланом 4. Уредбе о садржају, облику 
и изгледу службене легитимације и значке инспектора 
Републичке управе за инспекцијске послове и инспектора 
у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 125/10), Градоначелник Града 
Бијељина, дана 12. маја 2020. године,  д о н о с и

О   Д   Л   У   К   У
О НАБАВЦИ  И  ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ  

ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ  ИНСПЕКТОРА У 
ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

I
 У складу са Уредбом о садржају, облику и изгледу 
службене легитимације и значке инспектора Републичке 
управе за инспекцијске послове и инспектора у 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 125/10), одређује се набавка 
службених легитамација и значки инспектора у Одјељењу 
за инспекцијске послове, те се исте додјељују: 

 1. Александар Томић, градски саобраћајни 
инспектор  службена легитимација и значка број 030
 

III
 Набавку, издавање службених легитамиција и 
значки инспектора у Одјељењу за инспекцијске послове 
као и вођење евиденције о истом спровешће Начелник 
Одјељења за инспекцијске послове у сарадњи са Одсјеком 
заједничких послова.

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

Број:  02-014-1- 982 /20
Б и ј е љ и н а,  
Датум: 12. мај 2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-34/20 од 14.05.2020. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 244 упис регистрације 
Заједнице етажних власника    „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 
39“  улица  Меше Селимовића 39, Бијељина, са сљедећим 
подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
,,МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 39“ улица Меше Селимовића 39 
Бијељина,  Регистарски лист број: 244.

 Оснивачи: 24 етажних  власника зграде.  

 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  
у оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.

 Заступници: Владимир Космајац, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-34/20
Бијељина,
Датум: 14. мај 2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-35/20 од 14.05.2020. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 245 упис регистрације 
Заједнице етажних власника „2. АПРИЛА 2“, улица  2. 
Априла број 2, Бијељина, са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
,,2. АПРИЛА 2“, улица 2. Априла број 2 Бијељина,  
Регистарски лист број: 245.
Оснивачи: 10 етажних  власника зграде.  

Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  
у оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.

Заступници: Mаксимовић Слађанa, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број:  02/3-372-35/20   
Бијељина,  
Датум: 14. мај 2020. год.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

НАРЕДБА О ЗАБРАНИ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА 
НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА 
МАТЕРИЈАЛА ЗА КРЕЧЕЊЕ ШКОЛСКИХ 
ПРОСТОРИЈА И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ КОЈИ 
СУ КОРИШТЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ КАРАНТИНА У 
О.Ш. „ВУК КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „УСЛУГЕ ПРАЊА, 
СУШЕЊА И ПЕГЛАЊА ПОСТЕЉИНЕ ИЗ 
ОБЈЕКТА КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА „НАБАВКА ДВА 
ВАТРОГАСНА ЦРИЈЕВА И ДВИЈЕ МЛАЗНИЦЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ О.Ш. „ВУК КАРАЏИЋ“ У БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-16/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-18/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-Н-03/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ДД-Н-01 (2 
ЛОТ-А)/20

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-
12-П1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СГ-01(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
КГН-11-П1-У1/19

ОДЛУКА О НАБАВЦИ И ДОДЈЕЛИ СЛУЖБЕНИХ 
ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКИ ИНСПЕКТОРА 
У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 
39“ УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 39, 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ 2. АПРИЛА 2“, УЛИЦА 
2. АПРИЛА БРОЈ 2, 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: 100 примјерака


