
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 28. јануар 2021. године  БРОЈ 1 / 2021

 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 и 98/20), 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 обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

територији града Бијељина

 1. У циљу провођења ванредних мјера за 
спрјечавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва до 01.02.2021. године забрањују 
се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, музика 
уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће те сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица 
(свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични 
скупови сличне природе), као и продаја алкохола у периоду 
од 22:00 до 06:00 часова свим привредним субјектима.
 Обавезују се грађани да: 
 - на отвореном простору и у затвореном простору 
носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 
придржавају се заштитне мјере физичког растојања од 
два метра, изузев дјеце млађе од 7 година живота, лица са 
инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју и лица која 
обављају физичку спортску и рекреативну активност у 
оквиру спортских објеката,
 - у затвореним просторијама да се, поред ношења 
заштитне маске и одржавања физичког растојања од два 
метра, придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном 
простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 

 2. До 01.02.2021. године ограничава се радно вријеме 
у периоду од 06:00 до 22:00 часа:
 - свим врстама угоститељских објеката за исхрану 
и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру 
других објеката у којима се обавља привредна дјелатност 
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
 - приређивачима игара на срећу (кладионице, 
аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

 3. До 01.02.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске 
продаје.

 4. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају услуге 
грађанима да:
 - услуге пружају заштићени маском, 
 - обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 - обезбједе маску грађанима који користе њихове 
услуге а немају их,
 - придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у 
зависности од дјелатности коју обављају.

 5. До 01.02.2021. године дозвољавају се такмичарске 
активности спортских организација и спортиста искључиво 
без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких 
мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“.

 6. 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. 

 7. Сви субјекти који пружају услуге из области 
угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, 
музеји и сл.) дужни су:
 - организовати свој рад уз примјену прописаних 
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на 
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине 
простора и уз обавезно поштовање прописане физичке 
дистанце и 
 - на улазу у објекат поставити обавјештење о 
укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу 
на његову површину.

 8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 
могу самостално обављати  дезинфекцију пословних 
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“.

 9. 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 
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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. 

 10. Градска управа и градске службе, као и остали 
правни субјекти који врше јавна овлашћења требају 
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то 
могуће.

 11. 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. 

 12. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи 
из тачке 11. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати 
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације. 

 13. У случају непоступања по овој Наредби, 
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом. 

 14. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да важи 
Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) 
на територији града Бијељина број: 02-014-1-2932/20 од 
22.12.2020. године. 

 15. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
               
Број: 02-014-1-75/21
Бијељина,
Датум, 18.01.2021. год.

 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 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 02/18 ), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РOБА

ШИФРА: ДД-02/20

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РОБА  под шифром: 
ДД-02/20

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

НАБАВКА УЖИНЕ ЗА РОМСКУ ДЈЕЦУ У 2021. ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  6.837,61 КМ (без ПДВ-а) 
односно 8.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити 
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке 
„Помоћ социјално угроженој дјеци за ужину“ економски 
код: 416 100, потрошачка јединица 000 5210.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем  Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење е-аукције.

V
 Рок за реализацију јавне набавке је од дана 
потписивања уговора до 31.12.2021. 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: 02-404-3/21          
Бијељина,      
Датум: 04.01.2021. 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 ОЗП-20/20

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 15.12.2020. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 82/20 од 18.12.2020. године, а која се односи на набавку 
услуга: УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2021. 
ГОДИНЕ понуду  је  доставио следећи понуђач:
1 . АД  „МТЕЛ“ Бања Лука;

II 
  Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуђач  АД  „МТЕЛ“ Бања Лука у Обрасцу за цијену 
понуде на позицији „Период пружања услуга (број мјесеци)“ 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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-Б  на редном броју 8, умјесто броја 12 (мјесеци) као што је 
је прецизирано у тендерској документацији  уписано  је 2 
што није у складу са тендерском документацијом и тачком 
8.1.1. тендерске документације, те ће иста бити одбачена 
као неприхватљива у складу са чланом 68. ЗЈН, јер понуђач 
не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске 
документације.
 

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. 
став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-198/20 од 
12.01.2021. године је саставни дио ове Одлуке о поништењу 
поступка. 

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.
  

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

Број:02-404-198/20
Бијељина, 
Датум: 19.01.2021. 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 69. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-09 (Лот-а)- 

Лот 3 –у1/20

I
 Отказује се поступак јавне набавке радова која се 
односи на: УГОВАРАЊЕ ВИШКА УСЛУГА ПРИЛИКОМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА 
“ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ 
МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА 
БИЈЕЉИНА „ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-
48/20 ЛОТ 3 ОД 04.06.2020 ГОДИНЕ.
 Поступак се отказује у складу са чланом 69. став 
(3) Закона о јавним набавкама због доказивих разлога 

који су ван контроле уговорног органа и који се нису 
могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне 
набавке, а све у складу са дописом број:02/12-404-6/21 од 
11.01.2021године.

II
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
приступању поступка број: 02-404-201/20 од 16.12.2020.
године.

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

Број:02-404-201/20
Бијељина, 
Датум: 27.01.2021. 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 69. 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 ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке СКП-09 (Лот-а)- 

Лот 4 –у1/20

I
 Отказује се поступак јавне набавке радова која се 
односи на: Уговарање вишка услуга приликом реализације 
уговора који се односи на: “Одржавање-пошљунчавање 
градских макадамских улица - ЛОТ 4” . Додатни уговор на 
уговор бр: 02-404-48/20 - лот 4 од 04.06.2020. године
 Поступак се отказује у складу са чланом 69. став 
(3) Закона о јавним набавкама због доказивих разлога 
који су ван контроле уговорног органа и који се нису 
могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне 
набавке, а све у складу са дописом број:02/12-404-6/21 од 
11.01.2021године.

II
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
приступању поступка број: 02-404-202/20 од 16.12.2020.године.

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

Број:02-404-202/20
Бијељина, 
Датум: 27.01.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 
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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  ДД-14/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.11.2020. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 77/20 од 27.11.2020. године,  а која се односи на набавку 
радова: ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СА ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА ДЈЕЦУ СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА-ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ 
УРЕЂЕЊУ,  понуду је доставио следећи понуђач:

 - ДОО ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да понуда ДОО „ПРИЗМА“ Бијељина  је у потпуности 
испунила услове предвиђене тендерском документацијом, 
те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена 
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је 
најповољнији понуђач: 
  
ДОО „ПРИЗМА„ Бијељина, са понуђеном цијеном у  

износу од: 19.602,91 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-
193/20 од 21.12.2020. 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 да достави оригинал или овјерене 
копије докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. 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)
 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. 

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:02-404-193/20
Бијељина, 
Датум: 04.01.2021. 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  ОЗП-10/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције са закључивањем 
Оквирног споразума, објављеном на Порталу јавних набавки 
дана 04.12.2020. године и у Сл. Гласнику БиХ бр.80/20 од 
11.12.2020. године,  и Исправка за обавјештење о набавци 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.12.2020. 
године и у Сл. Гласнику БиХ бр. 82/20 од 18.12.2020. године 
а која се односи на набавку роба: НАБАВКА  РОБЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2021. И 2022. ГОДИНЕ,  понуде су 
доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Лала и Лаћа“ Бијељина 
 2. ДОО „Грађапромет“ Бијељина 
 3. ДОО „Глобус тим“ Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, примјене преференцијалног третмана домаћег 
(понуда понуђача ДОО „Глобус тим“ Бијељина не подлијеже 
примјени преференцијалног третмана домаћег)   и након 
проведене е-аукције, утврђена је коначна ранг листа 
понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. ДОО „Грађапромет“ Бијељина ...................................
................................................................... 75.554,30 КМ без ПДВ-а
 2. ДОО „Лала и Лаћа“ Бијељина ....................................
................................................................... 75.630,23 КМ без ПДВ-а
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 3. ДОО „Глобус тим“ Бијељина ......................................
................................................................... 75.874,88 КМ без ПДВ-а

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Грађапромет“ Бијељина, са понуђеном цијеном у 
износу од 75.554,30 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-196/20 од 
11.01.2021. 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 даље поступати 
у складу са ЗЈН.

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:02-404-196/20
Бијељина, 
Датум: 19.01.2021. 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  ОЗП-21/20

I
 У поступку јавне набавке услуга путем Oтвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 

јавних набавки дана 14.12.2020. године и у Сл.гласнику БиХ 
бр. 82/20 од 18.12.2020. године, а која се односи на набавку 
услуга: “УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОКОМ 2021. 
ГОДИНЕ“, понуду је доставио следећи понуђач:

 1. АД „МТЕЛ“ Бања Лука

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:  

 АД „МТЕЛ“ Бања Лука са понуђеном цијеном у  
износу од: .............................................. 6.670,80 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-199/20 од 
18.01.2021. 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:02-404-199/20
Бијељина, 
Датум: 22.01.2021. 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  ОЗП-18/20

I
 У поступку јавне набавке услуга путем отвореног 
поступка 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 
услуга: “Oсигурање и регистрација службених аутомобила 
Градске управе Града Бијељина“, бира се као најповољнији 
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понуђач: АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина са 
понуђеном цијеном у износу од : 19.268,93 КМ (без ПДВ-а).
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору 
најповољнијег понуђача број: 02-404-103/20 од 01.10.2020.
године.

II
 На Одлуку о избору најповољнијег понуђача јавне 
набавке број: 02-404-103/20  од 01.10.2020.године којом је 
као најповљонији понуђач био изабран  АД „GRAWE OSIG-
URANJE“ Бања Лука уложена је жалба од стране понуђача 
АД „Дрина осигурање“ Милићи која је благовремена, 
допуштена и изјављена од овлаштеног лица и од стране 
уговорног органа одбијена као неоснована и прослеђена 
у складу са Законом о јавним набавкама у Канцеларију за 
разматрање жалби филијала Бања Лука на одлучивање. 
У међувремену је у предметном поступку понуђач АД 
„GRAWE OSIGURANJE“ Бања Лука својим дописом број: 
02/10-285/20 од 17.12.2020.године обавијестио уговорни 
орган – Град Бијељина да одустају од своје понуде везане 
за вршење услуга: “Oсигурање и регистрација службених 
аутомобила Градске управе Града Бијељина“. Закључком 
Канцеларије за разматрање жалби филијала Бања 
Лука број: ЈН2-02-07-1-3571-7/20 од 31.12.2020.године 
(протоколисане код уговорног органа под  бројем: 02-
404-103/20 од 15.01.2021.године) жалба понуђача А.Д. 
‘’ДРИНА ОСИГУРАЊЕ’’ Милићи се одбацује као неуредна. 
Тендерском документацијом је прописано да понуђач може 
до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, 
на начин да достави писану изјаву да одустаје од понуде, 
уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке, и 
то најкасније до рока за пријем понуда. Понуда се не може 
мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за 
пријем понуда, тако да понуђач  АД „GRAWE OSIGURAN-
JE“ Бања Лука не може одустати од понуде, него може само у 
складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама у писменој 
форми одбити додјелу уговора.
 На основу свега горе наведеног, а на основу 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након примјене преференцијалног третмана 
домаћег, проведене е-аукције, утврђена је  коначна ранг 
листа  понуђача који су учествовали на е-аукцији:

 1. АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина ....................
...................................................................................... 19.268,93 КМ
 2. АД „Дрина осигурање“ Милићи ....... 19.535,07 КМ
 3. АД „Осигурање Аура“ Бања Лука ..... 25.350,12 КМ
оцијењено да је најповољнији понуђач:   

АД „GRAWE OSIGURANJE“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у  износу од: 19.268,93 КМ (без ПДВ-а)

 III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-103/2020 
од 28.09.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
Овом Одлуком ставља се ван снаге  Одлука о избору број: 
02-404-103/20 од 01.10.2020.године.

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:02-404-103/20
Бијељина, 
Датум: 27. 01.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 i 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
О  ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ 

РЕАДМИСИОНОГ ТИМА

I
 У Рјешењу о именовању  Локални реадмисиони 
тим  на подручју Града Бијељина врши се измјена у члану I, у 
коме се додаје замјеник члана именован испред Полицијске 
управе Бијељина:

 - Мирослав Стокић.

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

Број:02-014-1-10/21                                                                 
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум: 04.01.2021. 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

О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ПРОЈЕКТА „РИТАМ 
ЕВРОПЕ“

 I
 Именује се  координатор пројекта „Ритам Европе“ 
Славиша Бирчаковић – службеник за рад са младима и 
замјеник координатора Љубица Млађеновић – шеф Одсјека 
за образовање и науку, невладине организације, омладину 
и породичну и дјечију заштиту у Одјељењу за друштвене 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

дјелатности, Градске управе Града Бијељина.

 II
 Задатак  координатора пројекта „Ритам Европе“ је 
да :
 - прати функционисање и организацију цијелог 
пројекта и 
 - комуницира између градова са главним 
координатором из „Ритма Европе“.

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

Број: 02-014-1-12/21                                         
Бијељина,                                                                                                                                              
Датум: 04. јануар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и 
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник  Града 
Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПОПИС ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ 

И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ

I
  У Рјешењу о образовању Комисије за попис 
постројења и опреме, драгоцјености и нематеријалне 
произведене имовине (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 53/20 и 55/20) 

 -  у члану 1. тачка 3. умјесто Санеле Ел Цхекх, 
замјеник члана именује се Горан Спасојевић, замјеник 
члана,

 -  у члану 1. тачка 5. умјесто Калабић Драгана, 
замјеник члана именује се Лазић Љиљана, замјеник члана.

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

Број: 02-014-1-15/21
Бијељина,                                                                               
Датум, 4. јануар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник  Града 
Бијељина, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ 

ИНВЕНТАРА

I
 У Рјешењу о образовању Комисије за попис залиха 
материјала и ситног инвентара (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 53/20) 

 -  у члану 1. тачка 2. умјесто Ковачевић Живка, члан 
именује се Недељко Мијајловић члан.

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

Број: 02-014-1-16/21  
Бијељина,                                                                                
Датум, 4. јануар 2021. год.

 На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и 
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник  Града 
Бијељина донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ  РЈЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У 

ФАЗИ ПРИБАВЉАЊА

I
 У Рјешењу о образовању Комисије за попис објеката 
и сталних средстава у фази прибављања (“Службени 
гласник Града Бијељина”, број: 53/20 и 55/20) , у члану 1. 
умјесто Станојевић Зорице, предсједник именује се Ристић 
Бојан, предсједник.

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

Број: 02-014-1-67/21
Бијељина                                                                                 
Датум, 18. јануар 2021. год.

 Градска изборна комисија Бијељина, коју заступа 
предсједница, доц. др Дијана Савић Божић,  је у складу са 
одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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и члана 61. Изборног закона Републике Српске, а 
примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 1.3а Изборног закона 
БиХ, Упутства о додјели и престанку мандата Централне 
изборне БиХ и  Упутства о примјени члана 1.8 став (4) и 
члана 1.3а став (3) Изборног закона БиХ, дана 31. децембра 
2020. године, донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета Мјесне 
Заједнице и додјели мандата слиједећем квалификованом 

кандидату

I
 Азему Алетовићу изабраном члану Савјета Мјесне 
заједнице Јања, престаје мандат члана Савјета Мјесне 
заједнице, који је добио на изборима за чланове Савјета 
Мјесне заједнице 2015. године, а у складу са чланом 1.10. 
тачка 1. Изборног закона БиХ.

II
 Мандат члана Савјета Мјесне заједнице Јања се 
додјељује Муји Богаљевић, слиједећем квалификованом 
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене 
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове 
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина 
2015. године, број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, 
која је објављена у Службеном гласнику Града Бијељина, 
број 7, дана 09.04.2015. године, а која се односи на Мјесну 
заједницу Јања. 
                                                       

Образложење

 Након проведeних избора за чланове Савјета 
мјесних заједница 2015. године, који су одржани дана 
29.03.2015. године и утврђених резултата истих, накнадно 
је одржана и конститутивна сједница Савјета, на којој је 
изабран и предсједник Савјета. 

 Дана 21.12.2020. године у просторије Градске 
изборне комисије Бијељина је приступио Азем Алетовић и 
том приликом предао овјерену Изјаву о одбијању мандата у 
Савјету мјесне заједнице, јер је изабран на мјесто одборника 
у скупштини Града, на Локалним изборима 2020. године.
Након тога, Градска изборна комисија Бијељина, по 
прописаној процедури тражи од слиједећег кандидата, по 
броју освојених гласова на листи Савјета мјесне заједнице 
Јања, Мује  Богаљевић да достави изјаву о прихватању/
одбијању мандата члана Савјета мјесне заједнице Јања.

 Изјавa Мује Богаљевић о прихватању мандата 
која је Градској изборној комисија  Бијељина достављена 
дана 24.12.2020. године, прописно је овјерена у складу са 
одредбама члана 1.10 тачка 1. Изборног закона БиХ и члана 
13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК БиХ.

 У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног 
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата Централне изборне комисије БиХ (члану органа 
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти 
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног 
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве 
о прихватању мандата) Градска изборна комисија Бијељина 
је донијела предметну одлуку.

Ова Одлука је коначна.

 ДОСТАВЉЕНО:       

 1. Азему Алетовићу                 
 2. Муји Богаљевић        
 3. Градоначелнику
 4. Стручна служба Скупштине Града
 5. Одсјек за послове мјесне заједнице
 6. Архива

Број: 029Б-03-1-120/20
Бијељина,
Дана: 31. децембра  2020. год.

 Градска изборна комисија Бијељина, коју заступа 
предсједница, доц. др Дијана Савић Божић,  је у складу са 
одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине 
и члана 61. Изборног закона Републике Српске, а 
примјењујући одредбе члана 1.8, 1.3 и 1.3а Изборног закона 
БиХ, Упутства о додјели и престанку мандата Централне 
изборне комисије БиХ и  Упутства о примјени члана 1.8 
став (4) и члана 1.3а став (3) Изборног закона БиХ, дана 31. 
децембра 2020. године, донијела је следећу 

О Д Л У К А
о престанку мандата изабраном члану Савјета Мјесне 
заједнице и додјели мандата слиједећем квалификованом 

кандидату

I
 Остоји Николић изабраном члану Савјета Мјесне 
заједнице Батковић, престаје мандат члана Савјета Мјесне 
заједнице, који је добио на изборима за чланове Савјета 
Мјесне заједнице 2015. године, а у складу са чланом 1.10. 
тачка 1. Изборног закона БиХ.

II
 Мандат члана Савјета Мјесне заједнице Батковић 
се додјељује Лаки Преловац, слиједећем квалификованом 
кандидату, имајући у виду резултате избора утврђене 
Одлуком о потврђивању резултата избора за чланове 
Савјета мјесних заједница на територији Града Бијељина 
2015. године, број 029Б-03-1-126/15 од 08.04.2015.године, 
која је објављена у Службеном гласнику Града Бијељина, 
број 7, дана 09.04.2015. године, а која се односи на Мјесну 
заједницу Батковић. 
                                                       

Образложење

 Након проведeних избора за чланове Савјета 
мјесних заједница 2015. године, који су одржани дана 
29.03.2015. године и утврђених резултата истих, накнадно 
је одржана и конститутивна сједница Савјета, на којој је 
изабран и предсједник Савјета. 

 Дана 31.12.2020. године у просторије Градске 
изборне комисије Бијељина приступио је члан Мјесне 
заједнице Батковић Бобић Предраг и том приликом предао 
Молбу Градској изборној комисији у име Савјета Мјесне 
заједнице Батковић. У наведеној молби се тражи замјена 

   

ПРЕДСЈЕДНИК ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ

Дијана Савић Божић, с.р.
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чана Николић Остоје, јер је именовани преминуо дана 16. 
новембра 2020. године. У прилогу молбе достављен је Извод 
из Матичне књиге умрлих за Николић Остоју.

 Након тога, Градска изборна комисија Бијељина, по 
прописаној процедури тражи од слиједећег кандидата, по 
броју освојених гласова на листи Савјета мјесне заједнице 
Батковић, Лаке Преловац да достави изјаву о прихватању/
одбијању мандата члана Савјета мјесне заједнице Батковић.

 Изјавa Лаке Преловац о прихватању мандата 
која је Градској изборној комисија  Бијељина достављена 
дана 31.12.2020. године, прописно је овјерена у складу са 
одредбама члана 1.10 тачка 1. Изборног закона БиХ и члана 
13. Упутства о додјели и престанку мандата ЦИК БиХ.

 У складу са одредбама члана 1.3, 1.8 и 1.10 Изборног 
закона БиХ, члана 16. Упутства о додјели и престанку 
мандата Централне изборне комисије БиХ (члану органа 
власти којем је додјељен мандат, умјесто члана органа власти 
којем је престао мандат у складу са чланом 1.10 Изборног 
закона БиХ, мандат почиње тећи даном потписивања изјаве 
о прихватању мандата) Градска изборна комисија Бијељина 
је донијела предметну одлуку.

Ова Одлука је коначна.

 ДОСТАВЉЕНО:

 1. Лако Преловац                                               
 2. Градоначелнику
 3. Стручна служба Скупштине Града
 4. Одсјек за послове мјесних заједница
 5. Архива
 
Број: 029Б-03-1-123/20
Бијељина,
Дана: 31. децембра  2020. год.

   

ПРЕДСЈЕДНИК ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ

Дијана Савић Божић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ 
МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ДД-02/20

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОЗП-20/20

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-09( ЛОТ-А)-ЛОТ 3-У1/20

ОДЛУКА О ОТКАЗУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ СКП-09( ЛОТ-А)-ЛОТ 4-У1/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДД-14/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-10/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-21/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-18/20

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ РЕАДМИСИОНОГ 
ТИМА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА 
ПРОЈЕКТА „РИТАМ ЕВРОПЕ“

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ, ДРАГОЦЈЕНОСТИ 
И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ 
ИМОВИНЕ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ 
ИНВЕНТАРА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ОБЈЕКАТА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У ФАЗИ 
ПРИБАВЉАЊА

АКТА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА АЗЕМУ 
АЛЕТОВИЋУ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ САВЈЕТА 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАЊА И ДОДЈЕЛИ 
МАНДАТА СЉЕДЕЋЕМ КВАЛИФИКОВАНОМ 
КАНДИДАТУ

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОСТОЈИ 
НИКОЛИЋ ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ САВЈЕТА 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАТКОВИЋ И ДОДЈЕЛИ 
МАНДАТА СЉЕДЕЋЕМ КВАЛИФИКОВАНОМ 
КАНДИДАТУ

САДРЖАЈ
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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


