Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

16. април 2020. године

На основу члана 39. став 2. тачка 2) и 8) Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. став 2.
тачка 2) и 8) Статута Града Бијељина (,,Службени гласник
Града Бијељина“, број 9/17), Скупштина града Бијељина на
својој 1. ванредној сједници одржаној дана 16. априла 2020.
године д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА “МЗ ДАШНИЦА“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Усваја се измјена дијела Регулационог плана „МЗ
Дашница“ у Бијељини.
Члан 2.
Измјена дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“
у Бијељини садржи текстуални и графички дио.
Текстуални дио плана састоји се од сљедећих поглавља:
I. Текстуални дио нацрта плана састоји се од сљедећих
поглавља:
1. Уводни дио,
2. Стање организације, уређења и коришћења простора,
3. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора,
4. План организације, уређења и коришћења
простора,
5. Одредбе и смјернице за провођење плана
II. Графички дио плана састоји се од сљедећих графичких
прилога:
1. Копија катастарског плана,
2. Извод из документа просторног уређења вишег реда,
3. Инжењерско – геолошка карта,
4.
Валоризација
и
спратност
постојећег
грађевинског фонда,
5. Намјена постојећег грађевинског фонда,
6. Извод из Регулационог плана „МЗ Дашница“ у
Бијељини,
7. План просторне организације,
8. План саобраћајне инфраструктуре,
9. План парцелације,
10. План регулационих и грађевинских линија,
11. Хидротехничка инфраструктура,
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12. Електроенергетска и тт инфраструктура
Члан 3.
Носилац израде измјена дијела Регулационог
плана „МЗ Дашница“ у Бијељини је било Ј.П. „Дирекција за
изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина и исти су план
израдили у фебруару 2020. године.
Члан 4.
О спровођењу ове oдлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Градске управе Бијељина.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бијељина.
Број: 01-022-18/20
Бијељина,
Датум: 16. април 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2), 13) и 37)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 69. став 1.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и
члана 39. став 2. тачка 2) и 43) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), а у вези са
чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 121/16 и 46/17) и у складу са
Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 25/20) и Одлуком о проглашењу вандредног стања
за територију Републике Српске, („Службени гласник
Републике Српске“, број 31/20), Скупштина Града Бијељина
на 1. ванредној сједници одржаној дана, 16. априла 2020.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о увођењу застоја (мораторијума) у отплати доспјелих
рата утврђеног износа накнаде и ренте за уређење
градског грађевинског земљишта
Члан 1.
Овом Одлуком, са циљем ублажавања посљедица
усљед епидемије Корона вируса „Covid 19“, уређује се основ,
услови и начин увођења застоја (мораторијума) у отплати
доспјелих рата, који се односи на већ закључене уговоре
по основу обрачуна утврђених накнада и ренти за уређење
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градског рађевинског земљишта, а по којима су инвеститори
дужни да плате утврђени износ у корист буџета Града
Бијељина (у даљем тексту: Град).
Члан 2.
Уговорима из члана 1. ове Одлуке регулисани су
начин и услови исплате утврђеног износа накнаде и ренте,
плаћањем у једнаким мјесечним ратама, у складу са Одлуком
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник Града Бијељина“, број 17/18 и 19/19).
Члан 3.
1) Застој (мораторијум) у отплати доспјелих рата,
из тачке II ове Одлуке, уводи се у трајању од 2 мјесеца, што
подразумијева привремено одгађање плаћања рата.
2) Након истека застоја (мораторијума) наставља се
отплата рата, тако да се период отплате утврђеног износа на
рате продужава за одобрени период.
3) За период трајања застоја (мораторијума) камата
се неће обрачунавати.
Члан 4.
Поступак одобравања застоја (мораторијума)
покреће се подношењем писменог захтјева инвеститора
који није у могућности уредно да испуњава своје обавезе
по закљученом уговору, а који обавља дјелатности којима је
отежано обављање дјелатности усљед ванредне ситуације и
ванредног стања.
Члан 5.
1) Захтјев се подноси Одјељењу за стамбено –
комуналне послове и заштиту животне средине.
2) Одјељење за стамбено –комуналне послове
и заштиту животне средине припрема анекс уговора о
плаћању на рате утврђеног износа накнаде и ренте за
уређење градског грађевинског земљишта.
3) Анкес
Градоначелник.

уговора

у

име

Града

потписује

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-19/20
Бијељина,
Датум: 16. април 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 80. став 4. Закона о
уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), и члана 39. став (2)
тачка 2) Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 1.
ванредној сједници одржаној дана 16. априла 2020. године,
донијела је

16. април 2020.

ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и
пословног простора из претходне године на подручју
Града Бијељина
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног
простора из претходне године на подручју Града Бијељина
износи 700,00 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове Одлуке служи као основица за израчунавање накнаде
по основу природних и локацијских погодности градског
грађевинског земљишта и погодности већ изграђене
комуналне инфраструктуре, које могу настати приликом
коришћења тог земљишта (у даљем тексту: рента).
Члан 3.
Просјечна коначна грађевинска цијена из члана 1.
ове Одлуке, примјењиваће се на начин прописан Законом о
уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и Одлуком о
уређењу простора и грађевинском земљишту (,,Службени
гласник Града Бијељина“, број: 17/18 и 19/19)
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног
простора из претходне године на подручју Града Бијељина
(,,Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/19).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-20/20
Бијељина,
Датум: 16. април 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 73. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 17. став
(2) Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења
градског грађевинског земљишта-пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 34/14), члана
28. став (3) Правилника о општим правилима урбанистичке
регулације и парцелације („Службени гласник Републике
Српске“, број: 115/13), те члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина (,,Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 1. ванредној сједници
одржаној дана 16. априла 2020.године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта

16. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 1m2
корисне површине објекта у складу са стамбено-пословним
зонама градског грађевинског земљишта, према важећим
регулационим плановима као спроведбеним документима
просторног уређења града Бијељина.
Члан 2.
(1) Укупни трошкови опремања градског
грађевинског земљишта израчунати према одредбама
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта - пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске“, број: 34/14) за земљиште у
обухвату спроведбених докумената просторног уређења
града Бијељина износе 57,30 КМ/m2.
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(2) Просјечни трошкови припремања градског
грађевинског земљишта обрачунати према одредбама
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта - пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске“, број: 34/14) подацима Пореске
управе Републике Српске за Град Бијељину о просјечним
тржишним цијенама земљишта разврстаним по стамбенопословним зонама града Бијељина и износе 27,40 КМ/m2.
Члан 3.
(1) Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта обрачунава се и плаћа у износима
обрачунатим на име опремања и припремања земљишта
исказаним у претходном члану ове Одлуке и одређује се
у зависности од намјене објекта који се на том земљишту
гради, множењем коефицијентима како је описано у табели
и то:
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(2) Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта за објекте у којима се одржавају
вјерски обреди и објеката вјерских заједница ради
ширења мисионарске дјелатности (школе, дјечији вртићи,
хуманитарне амбуланте и сл.) обрачунава се као накнаде
за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за
објекте јавне намјене.

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 6/19).

(3) За помоћне објекте износ накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта умањује се за 50%
од утврђене висине накнаде објеката у чију сврху се исти
граде.

Број: 01-022-21/20
Бијељина,
Датум: 16. април 2020. год.

Члан 4.
Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта из претходног члана примјењиваће
се до доношења Одлуке о детаљаном планерском предмјеру и
предрачуну радова комуналне и друге јавне инфраструктуре
и укупних површина објеката планираних спроведбеним
документима просторног уређења.

Члан 5.
Висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта за подручја за која нема важећих
спроведбених докумената просторног уређења обрачунава
се на основу просјечно остварених трошкова уређења
градског грађевинског земљишта из члана 2. ове Одлуке,
водећи рачуна о стамбено-пословној зони градског
грађевинског земљишта у којој се објекат за који се накнада
израчунава гради, као и о намјени објекта.
Члан 6.
(1) Ако се мијења намјена постојећег објекта или
појединог дијела објекта у намјену за који је прописана већа
накнада за уређење грађевинског земљишта, износ накнаде
се утврђује као позитивна разлика између накнаде за
уређење грађевинског земљишта, која би према овој Одлуци
била утврђена за ранију намјену и накнаде за уређење
грађевинског земљишта за нову намјену, узимајући у обзир
евентуалне промјене у корисној површини грађевине
и другим елементима релевантним за утврђивање ове
накнаде.
(2) Уколико се објекат гради у више стамбенопословних зона, накнада за уређење грађевинског земљишта
се одређује као збир накнада утврђених за сваки дио објекта
према стамбено-пословној зони у којој се тај дио објекта
налази.
Члан 7.
(1)Ако се стари објекат замјењује новим објектом,
износ утврђене накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта за нови објекат се умањује за
износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта за објекат који се уклања, израчунат према
његовој намјени у складу са овом Одлуком.
(2) Садржина одредбе из претходног става овог
члана примјењује се и у поступку легализације.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) 13) и 37) Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 2) и 14)
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 9/17), а у вези са чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8.
Закона о заштити и спасавању људи у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/16 и 46/17),
у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске („Службени гласник Репблике
Српске“ бр. 25/20) и Одлуком о проглашењу ванредног
стања на територији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 31/20), Скупштина Града Бијељина на
1. ванредној сједници одржаној дана 16. априла 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине
Члан 1.
1) Ослобађају се плаћања закупнине закупци
пословних просторија који су у уговорном односу са Градом
Бијељина по основу уговора о закупу, којима је примјеном
Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских и других објеката на територији Града Бијељина
број: 02-014-1-588/20 од 16.03.2020.године, број: 02-0141-613/20 од 17.03.2020. године, број: 02-014-1-623/20 од
18.03.2020. године, број: 02-014-1-651/20 од 23.03.2020.
године, број: 02-014-1-704/20 од 27.03.2020. године, број:
02-014-1-708/20 од 29.03.2020. године, број: 02-014-1-721/20
од 31.03.2020. године, број: 02-014-1-732/20 од 02.04.2020.
године, број: 02-014-1-750/20 од 06.04.2020. године и број:
02-014-1-777/20 oд 09.04.2020. године забрањен рад, или је
ограничено радно вријеме, и то:
- комерцијални закупци којима је забрањен рад
напријед наведеним наредбама, ослобађају се обавезе
плаћања закупнине са ПДВ-ом, за три мјесеца 2020.године.
- комерцијални закупци којима је ограничен рад
напријед наведеним наредбама, ослобађају се обавезе
плаћања закупнине са ПДВ-ом, за два мјесеца 2020.године.
2) Ослобађају се плаћања ПДВ-а за три мјесеца 2020.
године закупци којима је забрањен рад напријед наведеним
наредбама, а који су у уговорном односу са Градом Бијељина
по основу уговора о закупу пословних просторија под
посебним условима, односно они који не плаћају закупнину
него само ПДВ.
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3) Списак дјелатности и врсте пословних субјеката
којима је забрањен рад или ограничен рад, напријед
наведеним наредбама, а на које се примјењују одредбе ове
Одлуке, припрема Одјељење за привреду Града Бијељина и
биће објављен на званичној интернет страници Града.
Члан 2.
1) Закупци из члана 1. ове Одлуке остварују право на
ослобађање плаћања закупнине, у складу са овом Одлуком,
подношењем писмене пријаве на Јавни позив Града, уз услов
да су све обавезе по основу закупа уредно измирили према
Граду Бијељина, закључно са 29.02.2020.године.
2) Пријава се подноси Градској управи Града
Бијељина, најкасније до 31.12.2020.године.
3) Пријава се подноси на посебном обрасцу чији ће изглед и
састав утврдити Градоначелник Града Бијељина.
Члан 3.
1) Комерцијални закупци из члана 1. став 1. подтачка
1 (привредна друштва), уз пријаву су дужни доставити
обавјештење о разврставању јединица разврставања по
дјелатностима, које издаје АПИФ.
2) За комерцијалне закупце из члана 1. став
1. подтачка 1 (самостални предузетници), претежна
дјелатност ће се утврдити увидом у службене евиденције
Града - Регистар.
3) Закупци из члана 1. став 1. подтачка 2 (закупци
под посебним условима), поступак за остваривање права на
ослобађање плаћања закупнине покрећу само подношењем
пријаве.
Члан 4.
1) У поступку утврђивања основаности захтјева,
Одјељење за финансије доставља податке о стању дуга,
по основу закупа, закључно са 29.02.2020.године, за све
подносиоце пријава.
2) Уколико се утврди да је захтјев закупца основан,
овлашћује се Градоначелник да донесе рјешење, којим се
закупац ослобађа обавезе плаћања закупнине, за колико
мјесеци и укупан износ ослобађања.
Члан 5.
За реализацију Одлуке задужују се Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-22/20
Бијељина,
Датум: 16. април 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута Града
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Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 1. ванредној сједници
одржаној дана 16. априла 2020. године донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОВЕЋАЊЕ БУЏЕТА
НА СТАВЦИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Даје се сагласност да се средства намјењена за
подстицај пољопривредне производње у 2020. години
повећају за износ од 500.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију ове одлуке обезбједиће се
у буџету Града Бијељина за 2020. годину и налазиће се на
позицији 488100 – подстицаји пољопривредне производње.
Члан 3.
Средства ће се распоређивати на основу Правилника
о начину и условима подстицаја пољопривредне производње
за 2020. годину, који ће се донијети након ступања на снагу
ове одлуке а на који даје сагласност Градоначелник Града
Бијељина.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-23/20
Бијељина,
Датум: 16. април 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града на својој 1. ванредној сједници
одржаној дана 16. априла 2020. године, д о н и ј е л а ј е:
ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У
2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм кориштења
средстава за подстицај пољопривредне производње
предвиђених буџетом Града Бијељина за 2020. годину.
Члан 2.
Расположива средства :
Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.100.000,00 КМ
( „Сл.гласник Града Бијељина“, бр:23/19)
Члан 3.
План утрошка :
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Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи начин:
Подстицај производњи, доходку и руралном развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа, воћа и
организовани откуп дувана (род из 2019. године) ...................
.................................................................................... 140.000,00 КМ
2. Подршка сточарству ......................... 190.000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа .....................
...................................................................................... 20.000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању ............................................................ 70.000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
.................................................................................... 220.000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре .......................
.................................................................................... 220.000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) ............................... 40.000,00 КМ
8. Помоћ удружењима ........................... 40.000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву .... 20.000,00 КМ
10. Подршка едукацији, презентацији пројеката,
посјета Сајмовима, подршка увођењу сертификоване
производње, суфинансирање анализа и побољшања
квалитета земљишта, суфинасирање у набавци основног
стада и пројеката развојних агенција ................. 90.000,00 КМ
11. Дуг за исплату подстицаја из 2019. године ............
...................................................................................... 50.000,00 КМ
УКУПНО за 2020. годину ............ 1.100.000,00 КМ
Члан 4.
Средства из члана 3. ове Одлуке налазе се на
буџетској позицији 488100 – подстицај пољопривредне
производње.
Средства из члана 3. тачке 2), 3) и 4) се односе на
Стратегију развоја Града Бијељина 2014 – 2023. године.
Расподјелу средстава из члана 3. став 2. тачка 5)
вршиће Одјељење за пољопривреду. Расподјелу осталих
средстава вршиће Аграрни фонд.
Средства ће се распоређивати на основу Правилника
о начину и условима подстицаја пољопривредне производње
за 2020.годину, који ће се донијети након ступања на снагу
ове Одлуке, а на који даје сагласност Градоначелник Града
Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин и
поступак расподјеле средстава којим располаже Аграрни
фонд и Одјељење за пољопривреду.
Правилником ће се предвидјети могућност да
Управни одбор изврши реалокацију финасијских средстава
са одређених позиција на другу позицију гдје се појави
потреба за тим.
Члан 5.
Контролу и надзор над извршењем и реализацијом
одредби овог програма вршит ће органи Администартивне
службе Града Бијељина надлежни за финансије,
пољопривреду, инспекцију и органи интерне контроле.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-24/20
Бијељина,
Датум: 16. април .2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

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 заштитистановништва 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, 02-014-1677/20 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, 02-014-1709/20 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, 02-014-1730/20 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, 02-014-1742/20 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, 02-014-1761/20 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 и 02-0141-808/20 од 14.04.2020. године у тачки 3. послије става 30.
додаје се став 31. који гласи:
‘’Задужују се Миленко Петричевић и Драган
Јовановић, службеници Градске управе Бијељина, да обиђу
локацију хиподрома на Обријежи, изврше преглед и да ураде
спецификацију неопходних инфраструктурних радова које
је неопходно урадити на хиподрому, како би простор био
у функцији у случају потребе за постављањем покретне
болнице.’’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-821/20
Бијељина,
Датум, 16. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

16. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

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 заштитистановништва 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 цивиле 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:
НАРЕДБУ
о измјени 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 02-014-1-588/20 од
16.3.2020. године, број 02-014-1-613/20 од 17.3.2020. године,
број 02-014-1-623/20 од 18.3.2020. године, 02-014-1-651/20
од 23.03.2020. године, 02-014-1-704/20 од 27.03.2020. године,
02-014-1-708/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-721/20 од
31.03.2020. године, 02-014-1-732/20 од 02.04.2020. године,
02-014-1-750/20 од 06.04.2020. године и 02-014-1-777/20 од
09.04.2020. године у тачки 2. став 9. мијења се и гласи:
‘’- сервисима климе (највише до 2 човјека),
столарским радионицама, као и фирми ‘’TEXTIL LT’’ са
сједиштем у ул. Рачанској број 12 у Бијељини, од 07:00 до
15:00 часова,’’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-822/20
Бијељина,
Датум, 16. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 36/19 ) 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: „Извођење радова на вањском уређењу око објекта
Центар за социјални рад у Бијељини – I фаза“.
II
Поступак набавке из члана 1. је у складу са чланом
10. став 1) тачка б) Закона о јавним набавкама и изузет је од
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примјене одредби закона.
III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 88.237,47 КМ са ПДВ-ом
(осамдесетшестхиљадаосамстотинатридесет и 00/100 КМ)
односно 75.416,64 КМ без ПДВ-а, а иста су обезбијеђена из
буџета Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији
„Набавка грађевинских објеката – Центар за социјални рад“,
економски код 511 100 – Одјељење за друштвене дјелатности.
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 20.03.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o 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
којом је у тачки 3. наложено Градској управи да измјести
ЈУ Центар за социјални рад Бијељина из просторија
ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина у просторије
новоизграђеног објекта и да обезбједи несметане услове за
њен рад (унутрашње опремање и вањско уређење). Исто
је било неопходно обзиром да простор у коме се налази
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Центар за социјални рад Бијељина треба да се припреми
у сврху обезбјеђивања простора за карантин и то најдаље
до 23.03.2020. године, а како то произилази из садржине
захтјева ЈЗУ Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина број
1599/20 од 20.03.2020. године.
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

16. април 2020.

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.

Одлуке.
Број: 02-014-1-794/20
Бијељина,
Датум: 13. април .2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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: „Израда и уградња алуминијумских врата за потребе
карантина у О.Ш.“Вук Караџић“ Бијељина“
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 1.701,00 КМ без
ПДВ-а ( једнахиљадаседамстотинаједан 00/100) односно
1.990,17 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији
„Реконструкција и инвестиционо одржавање – Одсјек
заједничких послова“, економски код 511 200 -1- (буџетска
резерва)

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 14.04.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу о организовању и спровођењу мјера карантина на
подручју Града Бијељина број 02-014-1-809/20 од 14.04.2020
која у тачки 1. гласи: „ Задужује се Одсјек заједничких
послова Градске управе Града Бијељина да обезбиједити
средства за адаптацију простора ЈУ ОШ „Вук Караџић“
Бијељина у циљу проширења капацитета..“, - те тиме треба
да обезбиједи тражену робу, и закључи уговоре за израду
и уградњу алумијумских врата за потребе карантина у ЈУ
ОШ „Вук 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.

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.

Број: 02-014-1-813/20
Бијељина,
Датум: 15. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

16. април 2020.
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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 СКП-19 (2 Лотa)/20- Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 12.03.2020.године и у Сл.гласнику
БиХ бр.17/20 од 13.03.2020. године, а која се односи на
набавку радова: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Редовно одржавање
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина
ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и
прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина
За ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ ПГП-Градитељ“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’ПГП-Градитељ“,
Бијељина за Лот 1 испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’ПГП-Градитељ“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од : 68.302,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-45/20 од
08.04.2020. 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 даном доношења, а
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-45/20-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 14. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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 СКП-19 (2 Лотa)/20- Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 12.03.2020.године и у Сл.гласнику
БиХ бр.17/20 од 13.03.2020. године, а која се односи на
набавку радова: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Редовно одржавање
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју
Града Бијељина
ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и
прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина
За ЛОТ 2:
Редовно одржавање (ископ и
прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева
и улица у насељима на подручју Града Бијељина, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ДОО ’’ Радиша“, Бијељина
II
Након разматрања приспјелe понудe установљено
је да достављена понуда понуђача ДОО ’’Радиша“, Бијељина
за Лот 2 испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО ’’Радиша“ Бијељина са понуђеном цијеном
у износу од : 34.175,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-45/20 од
08.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
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Службени гласник Града Бијељина

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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-45/20-ЛОТ 2
Бијељина,
Датум: 14. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

16. април 2020.

16. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СКП-19 (2 ЛОТА)/20-ЛОТ 1
6.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „МЗ ДАШНИЦА“ У
БИЈЕЉИНИ

1

ОДЛУКА
О
УВОЂЕЊУ
ЗАСТОЈА
(МОРАТОРИЈУМА) У ОТПЛАТИ ДОСПЈЕЛИХ
РАТА УТВРЂЕНОГ ИЗНОСАНАКНАДЕ И РЕНТЕ
ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

1

ОДЛУКА
О
ПРОСЈЕЧНОЈ
КОНАЧНОЈ
ГРАЂЕВИНСКОЈ ЦИЈЕНИ ЈЕДНОГ КВАДРАТНОГ
МЕТРА КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ
И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

2

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ
УРЕЂЕЊА
ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

2

ОДЛУКА
О
ЗАКУПНИНЕ

4

ОСЛОБАЂАЊУ

ПЛАЋАЊА

ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА ПОВЕЋАЊЕ БУЏЕТА НА СТАВЦИ
ПОДСТИЦАЈИ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

5

ОДЛУКА
О
ПРОГРАМУ
КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ЗА
ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2020.
ГОДИНИ

5

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

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

6

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

7

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ ОКО ОБЈЕКТА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БИЈЕЉИНИ – 1
ФАЗА“

7

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „ИЗРАДА И УГРАДЊА
АЛУМИНИЈУМСКИХ ВРАТА ЗА ПОТРЕБЕ
КАРАНТИНА У О.Ш. „ВУК КАРАЏИЋ“
БИЈЕЉИНА“

8

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

8

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9
СКП-19 ( 2 ЛОТА)/20- ЛОТ 2

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

