Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

06. април 2020. године

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 измјени и 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 и 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године у тачки 3.
став 20. мијења се и гласи:
‘’Налаже се Градској управи да за потребе ЈЗУ
Болница ‘’Свети Врачеви’’ Бијељина обезбједе средства у
износу од 70.000,00 КМ у вези њиховог захтјева број 1846/20
од 03.04.2020.године.’’
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На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 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), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13)
и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБА
о допуни Наредбе о организовању и спровођењу мјера
карантина на подручју Града Бијељина
1. У Наредби o организовању и спровођењу мјера
карантина на подручју Града Бијељина број 02-014-1-706/20
од 28.03.2020. године, 02-014-1-716/20 од 30.03.2020. године,
02-014-1-720/20 од 31.03.2020. године и 02-014-1-739/20 од
03.04.2020. године у тачки 1. послије става 1. додаје се став 2.
који гласи:
‘’У циљу проширења капацитета карантина поред
објекта из става 1. ове тачке, користеће се, по потреби, и
учионице ЈУ ОШ ‘’Вук Караџић’’ Бијељина, ул. Војводе Степе
број 4 у Бијељини, те се у циљу опремања истих задужује
Градска управа – Одсјек заједничких послова да обезбједи
50 кревета са душецима. ‘’
2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

2. У тачки 3. додаје се став 21. који гласи:
‘’’’Налаже се Градској управи – Одсјеку заједничких
послова да обезбједи средства за 1000 пакета социјалне
помоћи за најугроженије категорије, чија ће се расподјела
вршити у координацији Одјељења за друштвене дјелатности,
Одсјека за послове мјесних заједница и Центра за социјални
рад Бијељина.
3. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-742/20
Бијељина,
Датум, 04. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-014-1-743/20
Бијељина,
Датум, 04. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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)
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и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва
1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и
спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020.
године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1677/20 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 и 02-0141-742/20 од 04.04.2020. године у тачки 3. послије става 21.
додаје се став 22. који гласи:
‘’Налаже се а.д. ‘’Комуналац’’ Бијељина да одвози
комунални отпад из Дома ученика у Бијељини, ЈУ ОШ ‘’Вук
Караџић’’ у Бијељини и са локалитета Рача, а д.о.о. ‘’Еко деп’’
Бијељина да одлаже прикупљени и довежени комунални
отпад.’’

06. април 2020.

за простор кванташке пијаце,
- да се обезбједи повећање броја редара на
кванташкој пијаци у току радног времена како би се
омогућило спровођење мјере распоређивања продаваца
робе и дистанцирање једних од других на безбједну
удаљеност,
- да се врши свакодневно чишћење и брисање
дезинфекционим средствима свих радних површина у
наплатној кућици на улазу у кванташку пијацу,
- да се редовно врши дезинфекција платоа
кванташке пијаце уз ангажовање возила, камиона фирме
а.д. ‘’Комуналац’’ Бијељина, и то једном седмично, као и
прање платоа водом од стране радника а.д. ‘’Град’’ Бијељина
најмање два пута седмично,
- да се редовно врши прање платоа кванташке
пијаце у поподневним терминима кориштењем
водених шмркова од стране радника АТЦ и то два пута
седмично.’’
4. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-749/20
Бијељина,
Датум, 06. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

2. У тачки 3. послије става 22. додаје се став 23. који
гласи:
‘’Налаже се свим Основним школама са
подручја Града Бијељина да обезбједе додатно особље (10
извршилаца) и ставе на располагање директору ЈУ ОШ
‘’Вук Караџић’’ Бијељина, у сврху чишћења карантинског
простора.’’
3. У тачки 9. додаје се став 2. који гласи:
‘’Ограничава се рад Кванташке пијаце у Бијељини
у радном времену од 07:00 до 15:00 часова на начин да се
налаже а.д. ‘’Град’’ Бијељина:
- да обезбједи обавезно ношење заштитних маски
и рукавица за све запослене раднике а.д. ‘’Град’’ Бијељина и
за све продавце који врше продају производа на кванташкој
пијаци,

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

- да организују размак између продаваца од најмање
5 метара,

- да се постави додатан број канти за отпатке као и
да се поставе средства за прање руку и довољне количине
папира (убруса) на мјестима на којима се налазе чесме са
водом,

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 и 02-014-1-732/20 од 02.04.2020. године у
тачки 1. у ставу 7. ријечи ‘’и Кванташкој’’ се бришу.

- да се обезбједи повећање броја чистача и чистачица

2. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће

- да ограничи број људи који купују на пијаци, те
да обавезно контролишу број људи на пијаци и да спријече
улазак великог броја људи у истом моменту,

06. април 2020.

Службени гласник Града Бијељина

објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-750/20
Бијељина,
Датум, 06. 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
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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.

I
Одобрава се покретање поступка набавке услуга
и то: „Набавка демонтажних кревете и душека за потребе
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.

Градоначелник Бијељине је дана 04.04.2020. године,
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио
Наредбу o допуну наредбе о организовању и спровођењу
мјера карантина на подручју града Бијељина број 02-0141-743/20 од 04.04.2020 којом се у тачки 1. послије став 1.
додаје став 2. који гласи да: „ У циљу проширења капацитета
карантина поред објекта из става 1. ове тачке, користеће се,
по потреби и учионице ЈУ ОШ „ Вук Караџића“ Бијељина,
Ул. Војводе Степе број 4, те се у циљу опремања истих
Градска управа задужује“ - да закључи уговор за набавку
демонтажних кревета и душека.

III
За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке
одобравају се средства у износу од 9.475,00 КМ без ПДВ-а (де
ветхиљадачетиристотинеседамдесетпет) односно 11.085,75
КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета Града
Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији „Набавка
опреме за Градску управу – Одсјек заједничких послова“,
економски код 511 300 -1- (буџетска резерва)
IV

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: 02-014-1-745/20
Бијељина,
Датум: 06. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

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 ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке СГ-01(2 Лота)/20-Лот 2
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
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поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 21.02.2020. године и у Сл.гласнику БиХ
бр.15/20 од 28.02.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У 2020.ГОДИНИ

који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.

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

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

ЛОТ 2: СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ
За ЛОТ 2: СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ
понуду је доставио следећи понуђач:
1 . ДОО „РТВ БН “ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да понуда понуђача ДОО „РТВ БН“ Бијељина није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из следећих
разлога:
- није достављен Извјештај овлашћене релевантне
агенције „Audience Measurement” о мјерењу гледаности
телевизијског програма у Републици Српској за 2019.
годину, као доказ
да се телевизијски програм понуђача
налази међу прва три програма по гледаности.
Понуђач је доставио своју изјаву и неовјерену
копију фотографије о мјерењу гледаности што се не може
прихватитити као релевантан документ од овлаштене
агенције „Audience Measurement” (зато што није потписан
и овјерен од овлаштене агенције).
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.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-22/20 од
26.03.2020. 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,

VI

Број:02-404-22/20-Лот 2
Бијељина,
Датум: 03. 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 СГ-01(2 Лота)/20-Лот 1
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 21.02.2020. године и у Сл.гласнику БиХ
бр.15/20 од 28.02.2020. године, а која се односи на набавку
услуга: СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У 2020.ГОДИНИ
ЛОТ
1:
РЕПОРТАЖНО
СНИМАЊЕ
И
ПРЕНОШЕЊЕ
СЈЕДНИЦА
И
ДРУГИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
У 2020. ГОДИНИ
ЛОТ 2: СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ
За ЛОТ - 1 РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ И
ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ,
понуде су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Алтернативна телевизија „ Бања Лука
2. ДОО „Астра Медиа“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда понуђача ДОО „Астра медиа“ Бијељина не
испуњава услове предвиђене тендерском документацијом
јер тачком 7.3. Економска и финансијска способност
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захтјевана је фотокопија биланса успјеха за 2018. Годину,
а понуђач је доставио фотокопију биланса успјеха за 2019.
Годину. Понуда понуђача ДОО „Алтернативна телевизија“
Бања Лука испуњава у потпуности услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено је да је најповољнији понуђач за ЛОТ 1:
РЕПОРТАЖНО СНИМАЊЕ И ПРЕНОШЕЊЕ СЈЕДНИЦА
И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА СКУПШТИНЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ:
ДОО ‘’АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА ” Бања
Лука, са понуђеном цијеном у износу од : 17.000,00 КМ
(без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-22/20 од
26.03.2020. 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”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-22/20-ЛОТ 1
Бијељина,
Датум: 03. април 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

1

НАРЕДБА
О
ДОПУНИ
НАРЕДБЕ
О
ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

1

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

1

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

2

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА
О
ЈАВНИМ
НАБАВКАМА:
„НАБАВКА
ДЕМОНТАЖНИХ КРЕВЕТА И ДУШЕКА ЗА
ПОТРЕБЕ КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА“

3

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ СГ-01(2 ЛОТА)/20-ЛОТ 2

3

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

4
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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

