
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 7. јул 2020. године  БРОЈ 38 / 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, 02-014-1-989/20 од 13.05.2020. године, 
02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године, 02-014-1-1033/20 од 
22.05.2020. године и 02-014-1-1070/20 од 03.06.2020. године у 
тачки 3. послије става 38. додаје се став 39. који гласи:

 ‘’Налаже се фирми ‘’Еко заштита’’ да уради 
дезинфекцију Дома ученика у Бијељини’’.

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

Број: 02-014-1-1236/20
Бијељина,
Датум, 03. јул 2020. год.

 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 измјенама Наредбе о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби на 

територији Града Бијељина

 1. У Наредби о регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских и других објеката и служби 
на територији Града Бијељина број 02-014-1-1173/20 од 
25.06.2020. године и 02-014-1-1210/20 од 02.07.2020. године, 
тачка 1. мијења се и гласи:
 
 ‘’1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва до 20.07.2020. године забрањују се 
сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.’’

 2. Тачка 2. мијења се и гласи:

 ‘’2. До 20.07.2020. године ограничава се радно 
вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 
06:00 до 23:00 часа, уз забрану извођења музике уживо у  
наведеним објектима.’’

 3. Тачка 4. мијења се и гласи:

 ‘’4. До 20.07.2020. године дозвољавају се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста искључиво 
без присуства публике, уз претходно прибављену 
сагласност Министарства породице, омладине и спорта и  
Министарства здравља и социјалне заштите.’’

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

Број: 02-014-1-1248/20
Бијељина,
Датум, 07. јул 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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 допунама 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, 02-014-1-989/20 од 
13.05.2020. године, 02-014-1-1002/20 од 15.05.2020. године, 
02-014-1-1033/20 од 22.05.2020. године, 02-014-1-1070/20 од 
03.06.2020. године и 02-014-1-1236/20 од 03.07.2020. године у 
тачки 3. послије става 39. додаје се став 40. који гласи:

 ‘’Налаже се фирми ‘’Еко заштита’’ да уради 
дезинфекцију објекта у којем су смјештени ЈИП ‘’Семберија 
и Мајевица’’ Бијељина и РТРС, у Атинској улици у Бијељини’’.

 2. У тачки 3. послије става 40. додаје се став 41. који 
гласи:

 ‘’Налаже се Одсјеку заједничких послова Градске 
управе Бијељина да обезбједи средства за набавку материјала 
неопходног за кречење просторија Дома ученика у Бијељини 
које су кориштене за потребе карантина, а по приложеној 
спецификацији број 25-У/20 од 07.07.2020. године.’’

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

Број: 02-014-1-1249/20
Бијељина,
Датум, 07. јул 2020. год.

 На основу члана 2., 8. и 15. Закона о заштити 
становништва од заразних болести (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број 90/17) и члана 71. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)  
Градоначелник Града Бијељина,  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ 

ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У циљу спречавања појаве и ширења заразних 
болести које преносе глодари обавезно је извршити општу 
систематску дератизацију на подручју Града Бијељина (у 
даљем тексту ‘’систематска превентивна дератизација’’).

II
 Систематску превентивну дератизацију вршити у 
периоду од  06.07.-31.12.2020. године и то у:

 1. Породично стамбени, помоћни и остали објекти 
пољопривредног газдинства у селу и граду,
 2. Подрумске просторије стамбених зграда,
 3. Школске и предшколске установе са пратећим 
објектима,
 4. Вјерски објекти, сеоска гробља, сеоска игралишта 
и мјесне канцеларије,
 5. Дивља одлагалишта смећа и напуштена 
домаћинства,
 6. Дом здравља и подручне амбуланте,
 7. Високошколске установе,
 8. Болница,
 9. Кишна канализациона мрежа са новоизграђеном 
канализационом мрежом,
 10. Отворене површине у јавној употреби (пијаце, 
градско гробље, градски стадион),
 11. Депоније смећа,
 12. Ободни канали у систему одбране од поплава 
са пратећим пропратним насипима (главни ободни канал, 
мајевички ободни канал, Селиште и Дрина-Дашница-Сава) 
укупне дужине око 50 километара,
 13. Савски и дрински одбрамбени насип са 
пратећим објектима (црпне станице и чуварнице) укупне 
дужине око 44 километара,
 14. Пропратни појас уз канал I, II, III реда система 
хидромелиорације, дужине око 390 километара,
 15. Сви пословни објекти без обзира на врсту 
делатности и облик својине,

III
 Услуге вршења систематске дератизацији на 
подручју Града Бијељина за потребе ГУ Града Бијељина 
вршиће Д.О.О. „ЕКО ЗАШТИТА“ Бијељина, ул. Душана 
Барањина бр. 1.

IV
 Трошкови извођења систематске дератизације 
из тачке II, алинеје 1, 2, 3, 4, 5 ове Наредбе падају на терет 
издвојених средстава у буџету Града Бијељина.  
 Трошкови извођења систематске дератизације из 
тачке II, алинеја 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 падају на терет 
власника, односно корисника пословних објеката, који су 
обавезни дератизацију урадити са неким од референтних 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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извођача радова који су овлашћени за послове ДДД.

V
 Против правних и физичких лица која не поступе 
по Наредби, примијенит ће се мјере у складу са Законом о 
заштити становништва од заразних болести (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’ број 90/17).

VI
 О спровођењу ове Наредбе стараће се надлежне 
инспекцијске службе Одјељења за инспекцијске послове 
Града Бијељина.

VII
 Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-1242/20   
Бијељина, 
Датум, 03. јул 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 и 02/18),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке ДД-13(2 

Лота)-Лот 2-п1/20

 Поништава се поступак јавне набавке радова која се 
односи на: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ 
ДОМОВИМА-  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  У  ЦО  ВРШАНИ  
у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона о јавним 
набавкама, из разлога што су цијене свих прихватљивих 
понуда знатно више од осигураних средстава за предметну 
набавку.
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-89/20 од 12.06.2020. 
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 У поступку јавне набавке радова: ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ ДОМОВИМА-  
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  У  ЦО  ВРШАНИ, Одлуком 
о избору најповољнијег понуђача број:02-404-89/20 од 
12.06.2020. године изабран је понуђач  ДОО ’’ ЦСП“, Дворови,  
Бијељина. 
 Изабрани понуђач ДОО ’’ЦСП“, Дворови,  Бијељина 
је  био  дужан да у року од 5 (пет) дана од пријема Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача да достави оригинал 
или овјерене копије  докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о 
јавним набавкама тј. Потврду суда према сједишту правног 
лица односно кандидата/понуђача  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 47. Закона о јавним набавкама БиХ.
 Изабрани понуђач није доставио у прописаном  
року тражене доказе.
 Понуда другопласираног понуђача ДОО „Астра 
план“ Брчко превазилази планирана средства у износу  од  
506,39 КМ (без ПДВ-а), те  иста неће бити узета у разматрање.
 На основу свега горе наведеног одлучено је 
као у диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне 
набавке: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПАРОХИЈСКИМ 
ДОМОВИМА-  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  У  ЦО  ВРШАНИ  
се поништава, у складу са чланом 69. став (2) тачка е) 
Закона о јавним набавкама, из разлога што су цијене свих 
прихватљивих понуда знатно више од осигураних средстава 
за предметну набавку.
 Записник о оцјени понуда (2) број: 02-404-89/20 
од 02.07.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

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

Број:02-404-89/20
Бијељина, 
Датум: 06. јул 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  СКП-20/20

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка  
са закључивањем Оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
20.05.2020.године и у Сл.гласнику Бих бр.28/20 од 22.05.2020. 
године, а која се односи на набавку радова: ИЗГРАДЊА 
ВОДОВОДНИХ МРЕЖА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, 
понуде је доставио следећи понуђач:

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 1. ДОО “Хигра“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да понуда ДОО “Хигра“ Бијељина у потпуности је испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на 
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији 
понуђач: 
  
 ДОО “Хигра“ Бијељина, са понуђеном цијеном у  
износу од: .......................................... 152.965,63 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-101/20 од 
02.07.2020. 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:02-404-101/20
Бијељина 
Датум: 06.07.2020. 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: ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ, објављеног на веб страници Града 
Бијељина дана 29.05.2020. године, Градоначелник доноси:

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

набавке: СКП-16/20

 Најповољнији понуђач за јавну набавку: 
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ,  je  ДОО ‘’ОПТИМА ИТ’’  Мостар са 
понуђеном цијеном у износу: 9.600,00  КМ (без ПДВ-а).

О б р а з л о ж е њ е

 Дана 29.05.2020. године, објавом на веб страници 
града Бијељина, покренут је поступак  јавне набавке под 
шифром: СКП-16/20: ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА ЗА КОМУНАЛНУ НАКНАДУ И ПОРЕЗ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ. 

 Основ за вођење преговарачког поступка је 
прописан чланом 21. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’Оптима ИТ“ 
Мостар, као једини учесник у поступку, дана 15.06.2020. 
године доставио  је захтјев за учешће у складу са позивом 
на преговарање.
 
 Одлуком о резултатима претквалификације 
број: 02-404-102/20 од 24.06.2020. године утврђено је да 
је понуђач  ДОО. ‘’Оптима ИТ“ Мостар испунио услове 
претквалификације прописане тендерском документацијом.
 
 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.
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:  02-404-102/2020   
Бијељина,
Датум: 06.07.2020. год.

 На основу члана 72. 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 додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ПЉ-01-п1/20

I
 У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана 
02.06.2020. године, а који се односи на набавку услуга: 
ПРОМОЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 
ПОТЕНЦИЈАЛА АГРАРА ГРАДА БИЈЕЉИНА ПУТЕМ 
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ, ДРУГИХ ИНТЕРНЕТ- 
ПЛАТФОРМИ И АПЛИКАЦИЈА ЗА МОБИЛНЕ 
ТЕЛЕФОНЕ понуду је доставио следећи понуђач:

- Агенција „Media Bijeljina“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјеле понуде установљено је 
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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понуда у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 
II дио Б, те је на основу наведеног критеријума – најнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач:
 Агенција „Media Bijeljina“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у  износу од: 5.950,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-115/20 од 
01.07.2020. 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 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.
  

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

Број:02-404-115/20
Бијељина, 
Датум: 06.07.2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О 
РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, 
УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

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

НАРЕДБА О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ 
ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДД-13(2 ЛОТА)-ЛОТ 2-П1/20

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
СКП-16/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 
О УСЛУГАМА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ПЉ-01-П1/20

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


