
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 24. април 2020. године  БРОЈ 21 / 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 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:

Н А Р Е Д Б У 
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, 02-014-1-777/20 од 09.04.2020. 
године и 02-014-1-822/20 од 16.04.2020. године у тачки 
2. став 9. мијења се и гласи:

 ‘’- сервисима климе (највише до 2 човјека), 
столарским радионицама, фирми ‘’TEXTIL LT’’ са 
сједиштем у ул. Рачанској број 12 у Бијељини, као 
и Специјализованој продавници ‘’Моја оптика 
Станковић’’ у Бијељини у ул. Милоша Црњанског 
број 103 (искључиво у погледу поправки наочара) и 
пословници ‘’Kid Zone Jumbo’’ у Бијељини (искључиво 
у погледу продаје дезинфекционих средстава и 
средстава за хигијену), у периоду од 07:00 до 15:00 
часова,’’.

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

Број:    02-014-1-845/20
Бијељина,
Датум, 23. април 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 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:

Н А Р Е Д Б У
о поновној дезинфекцији јавних површина на 

подручју града Бијељина

 1. Налаже се комуналним предузећима да 
почев од 24.04.2020. године (у вечерњим сатима) 
поново изврше дезинфекцију јавних површина на 
подручју града Бијељина и да о томе благовремено 
достављају извјештаје Градској управи – Одсјеку за 
цивилну заштиту.

 2. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје 
да важи Наредба о поновној дезинфекцији јавних 
површина на подручју града Бијељина број 02-014-1-
702/20 од 27.03.2020. године (‘’Службени гласник Града 
Бијељина’’, број: 11/20).

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

Број:    02-014-1-849/20
Бијељина,
Датум, 24. април 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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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 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:

Н А Р Е Д Б У 
о измјени и допуни 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, 02-014-1-777/20 од 09.04.2020. 
године, 02-014-1-822/20 од 16.04.2020. године и 02-014-
1-845/20 од 23.04.2020. године у тачки 2. послије става 
10. додаје се став 11. који гласи:

 ‘’- д.о.о. ‘’Бинго’’ Тузла, искључиво у погледу 
покретања производње свјежег сријемоша почев од 
28.04.2020. године, у периоду од 07:00 до 18:00 часова, 
уз поштовање свих мјера заштите’’.

 Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 12. и 13.

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

Број:    02-014-1-850/20
Бијељина,
Датум, 24. април 2020. год

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

ОДЛУКУ О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

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

II
 Поступак набавке из члана 1. је у складу са 
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 1.800,00 КМ 
без ПДВ-а (једнахиљадаосамстотина 00/100), а иста су 
обезбијеђена из буџета Града Бијељина за 2020. годину 
на буџетској позицији „ Остали непоменути расходи  
– Одсјек заједничких послова“, економски код 412 900 
-3-  (буџетска резерва)

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

Образложење

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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становништва од заразних болести у БиХ, Закони о 
заштити и спашавању људи и материјалних добара у 
БиХ од природних и других несрећа, и сл.),  с тим да 
је битно образложити да би примјена поступка јавне 
набавке, односно вријеме потребно за провођење 
истих, проузроковало изузетно негативне посљедице, 
те да су уговорни органи управо на темељу такве 
процјене поступили и предузели радње одмах.

            Градоначелник Бијељине је дана 07.04.2020. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне 
ситуације, донио Наредбу о допуни Наредбе о 
провођењу ванредних мјера за спречавање и 
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања 
становништва број 02-014-1-755/20 од 07.04.2020 која  у 
тачки 1. гласи: „ Налаже се Одсјеку заједничких послова 
Градске управе Града Бијељина да са привредним 
субјектима који су регистровани за хемијско чишћење 
закључе уговор о прању, сушењу и пеглању постењине 
из објеката карантина.“, -  те тиме треба да обезбиједи 
тражену услугу,  и закључи уговор.

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

Број: 02-014-1-842/20
Бијељина      
Датум: 22. априла 2020. 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 25. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга 
и радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 
13/17 и 02/18 ), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-13(2 ЛОТА)-Лот 2-п1/20

 I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-13(2 ЛОТА)-Лот 2 – п1/20

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

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ПАРОХИЈСКИМ 
ДОМОВИМА – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ЦО 

ВРШАНИ

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је  4.273,51 КМ ( без 
ПДВ-а) односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства 
је обезбиједило Министарство за људска права и 
избјеглице,  Фонд за повратак БиХ.

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је 30 дана 
од дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен 
у посао у року од 10 дана од дана потписивања Уговора. 

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

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

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

Број: 02-404-89/20     
Бијељина,   
Датум: 21. април 2020. године                                  
 

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: ДД-07/20
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: ДД-07/20

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности, 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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вршиће се јавна набавка следећих радова: 

ИЗГРАДЊА ШЕСТ СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА И 
ШЕСТ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА СА ВАЊСКИМ 
УРЕЂЕЊЕМ ЗА УГРОЖЕНЕ РОМСКЕ ПОРОДИЦЕ 
ПО ПРОЈЕКТУ „СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ РОМА 

2018-2019 У ГРАДУ БИЈЕЉИНА“

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  290.598,31 КМ (без ПДВ-а)  
односно 340.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу 
од 85.470,09 КМ (без ПДВ-а) односно 100.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) је обезбиједило Министарство за људска 
прва и избјеглице БиХ, средства у износу од 170.940,18 
КМ (без ПДВ-а) односно 200.000,00 КМ (са ПДВ-ом) је 
обезбиједо CARITAS SVICARSKE и средства у износу 
од 34.188,04КМ (без ПДВ-а) односно 40.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом) је обезбиједио Град Бијељина са буџетске 
тавке „Стамбено збрињавање рома суфинансирање 
пројекта, помоћ“ (економски код 511100, потрошачка 
јединица 0005210).
     

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

V
 Рок за реализацију предметних радова је 240 
дана од дана увођења у посао, а извођач радова ће бити 
уведен у посао у року од 30 дана од дана потписивања 
уговора.

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

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

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

Број: 02-404-90/20         
Бијељина, 
Датум: 21. априла 2020. год.

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

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-12 (5 Лотова)/20- Лот 
1

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 18.03.2020.године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.18/20 од 20.03.2020. године, а која 
се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ 
ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА 
ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ 
ДИО 
ЛОТ  2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  
ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   
ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ 
ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

 За ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на 
подручју Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО, 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 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  ’’Радиша“  Бијељина са понуђеном    
цијеном у износу од : ...........13.357,40 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/20 од 
16.04.2020. 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.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 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:02-404-44/20-ЛОТ 1
Бијељина, 
Датум: 23. априла 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-12 (5 Лотова)/20- Лот 2
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 18.03.2020.године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.18/20 од 20.03.2020. године, а која 
се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ 
ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА 
ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ 
ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  
ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   
ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ 
ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 За ЛОТ 2:  Кошење-уређење путних појаса на 
подручју Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Dis-Company“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe 
установљено је да достављена понуда понуђача 
ДОО ’’Dis-Company“, 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  ’’ Dis-Company“  Бијељина са понуђеном    
цијеном у износу од : .......... 21.791,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/20 од 
16.04.2020. 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 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-44/20-ЛОТ 2
Бијељина, 
Датум: 23. април 2020. год.

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

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-12 (5 Лотова)/20- Лот 
3

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 18.03.2020.године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.18/20 од 20.03.2020. године, а која 
се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ 
ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА 
ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ 
ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  
ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   
ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ 
ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 За ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на 
подручју Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО ’’ Dis-Company“, Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелe понудe 
установљено је да достављена понуда понуђача 
ДОО ’’Dis-Company“, Бијељина за Лот 3 испуњава 
у потпуности услове предвиђене тендерском 
документацијом, те је на основу наведеног критеријума- 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде,  
оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО  ’’ Dis-Company“  Бијељина са понуђеном    
цијеном у износу од : ................... 19.628,10 КМ (без 
ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/20 од 
16.04.2020. 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 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-44/20-ЛОТ 3
Бијељина, 
Датум: 23. април 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-12 (5 Лотова)/20- Лот 4
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 18.03.2020.године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.18/20 од 20.03.2020. године, а која 
се односи на набавку услуга: КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ 
ПУТНИХ ПОЈАСА И КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА 
ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  БИЈЕЉИНА 
ЛОТ  1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ 
ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  
ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   
ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ 
ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 За ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред 
локалних путева са асфалтном подлогом, 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 4 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 : .................................. 21.362,40 
КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/20 од 
16.04.2020. 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 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-44/20-ЛОТ 4 
Бијељина, 
Датум: 23. април 2020. год.

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

Бијељина’’,број.13/17, 02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-12 (5 Лотова)/20- Лот 5
 

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 18.03.2020.године и у 
Сл.гласнику БиХ бр.18/20 од 20.03.2020. године, а која 
се односи на набавку услуга: 
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И 
КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  
БИЈЕЉИНА 
ЛОТ 1-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ИСТОЧНИ 
ДИО 
ЛОТ 2-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –СЈЕВЕРНИ  
ДИО 
ЛОТ 3-КОШЕЊЕ –УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА  
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  БИЈЕЉИНА –ЗАПАДНИ   
ДИО 
ЛОТ 4- СЈЕЧЕЊЕ  КРУПНОГ  РАСТИЊА  ПОРЕД 
ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА  СА АСФАЛТНОМ 
ПОДЛОГОМ 
ЛОТ 5- КОШЕЊЕ  АМБРОЗИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 За ЛОТ  5:  Кошење амброзије  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 5 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 : ........... 23.626,64 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-44/20 од 
16.04.2020. 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 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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:02-404-44/20-ЛОТ 5
Бијељина, 
Датум: 23. април 2020. год.

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

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  СКП-11/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е 
-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
17.03.2020.године, а која се односи на набавку услуга: 
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДЕБЉИНА СВИХ 
СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ 
ГРАЂЕЊА, понуду је доставио следећи понуђач:

-Институт за грађевинарство ДОО  „ИГ“ Бања Лука

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

ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ‘’ИГ’’ ДОО 
Бања Лука, са понуђеном    цијеном у износу од : .......
................................................ 8.506,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-49/20 од 

16.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал 
или овјерене копије докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава из члана 45.  и 47. 
Закона о јавним набавкама БиХ .
 
 Уколико понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију уговорни орган  ће 
у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним 
набавкама поништити поступак јавне набавке, из 
разлога што ниједна од примљених понуда није 
прихватљива 

V
 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.

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

Број:02-404-49/20
Бијељина, 
Датум: 23. април 2020. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16,36/19) 
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  ИП-02/20

I
 У поступку јавне набавке радова путем 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Конкурентског захтјева за достављање понуда 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 16.03.2020.године, а која се 
односи на набавку радова: ИЗВРШЕЊЕ РЈЕШЕЊА 
УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ, понуду је доставио следећи 
понуђач:

 1. ДОО “Радиша“ Бијељина

II
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да понуда ДОО „Радиша“ 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 „Радиша„ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: ............ 8.535,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-61/20 од 
15.04.2020. 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 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 наредног дана 
од дана објављивања  у “ Службеном гласнику Града 
Бијељина”.

Број:02-404-61/20
Бијељина, 
Датум: 23. април 2020. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-33/20 од 
09.04.2020. године, извршило је у регистру заједница 
Града Бијељина, у регистарском листу број: 242 упис 

регистрације Заједнице етажних власника  „ЦАРА 
УРОША 36“ улица Цара Уроша број 36 Бијељина, са 
сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних 
власника „ЦАРА УРОША 36“ улица Цара Уроша број 
36 Бијељина,  Регистарски лист број: 242.

 Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  

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

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

Број:  02/3-372-33/20 
Бијељина, 
Датум: 09. април 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ДИПЛ.ИНЖ.САОБРАЋАЈА
Предраг Петричевић, с.р.
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9
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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

НАРЕДБА О ПОНОВНОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

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

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

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-13(2 ЛОТА)-
ЛОТ 2-П1/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: ДД-07/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-12 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 1

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-12 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 2

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-12 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 3

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-12 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 4

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-12 (5 ЛОТОВА)/20-ЛОТ 5

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-11/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИП-02/20

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ РЕГИСТАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЦАРА УРОША 36“ 
УЛИЦА ЦАРА УРОША БРОЈ 36 БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


