
Службени гласник
Града Бијељина

Година LV 10. април 2020. године  БРОЈ 17 / 2020

 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 43. Закона 
о заштити становништва 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:

Н А Р Е Д Б У
о допуни Наредбе о забрани окупљања на јавним мјестима 

на подручју града Бијељина

 1. У Наредби о забрани окупљања на јавним 
мјестима на подручју града Бијељина број 02-014-1-734/20 
од 02.04.2020. године у тачки 1. послије става 1. додаје се став 
2. који гласи:

 ‘’Забрањује се окупљање на јавним мјестима 
на територији града Бијељина и то на објекту Градског 
стадиона, изузев за запослене на стадиону и чланове ФК 
‘’Радник’’ Бијељина, почев од 10.04.2020. године.’’

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

Број:    02-014-1-775/20
Бијељина,
Датум, 09. 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. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 

Градоначелник Града Бијељина доноси:

НАРЕДБУ
o допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. 
године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-
677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. 
године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 02-014-1-
709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 30.03.2020. 
године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 02-014-1-
730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 02.04.2020. 
године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 02-014-1-
742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 06.04.2020. 
године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године и 02-014-
1-761/20 од 08.04.2002. године у тачки 3. послије става 25. 
додаје се став 26. који гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи да са правним 
субјектом који је регистрован за послове чишћења закључи 
уговор за чишћење објекта карантина у ОШ ‘’Вук Караџић’’ 
Бијељина.’’

 2. У тачки 3. послије става 26. додаје се став 27. који 
гласи:

 ‘’Налаже се Градској управи – Одсјеку заједничких 
послова да обезбједи средства за набавку 15 тона угља 
за потребе одржавања (гријања) карантина у ОШ ‘’Вук 
Караџић’’ Бијељина.’’

 3. У тачки 3. послије става 27. додаје се став 28. који 
гласи:

 ‘’Налаже се фирми ‘’Еко заштита’’ да уради 
дезинфекцију просторија Републичке управе за 
инспекцијске послове РС, Подручне јединице у Бијељини, у 
ул. Сремској број 2 у Бијељини.’’ 

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

Број: 02-014-1-776/20
Бијељина,
Датум, 09. април 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 
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 измјенама и допунама 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 
и 02-014-1-750/20 од 06.04.2020. године у тачки 1. став 2. 
мијења се и гласи:

 ‘’ - трговинама, осим субјеката из тачке 2. и тачке 2а. 
ове Наредбе,’’

 2. Тачка 2. мијења се и гласи:

 ‘’2. Ограничава се рад:
 
 - трговинама на велико од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - у трговачким центрима од 07:00 до 18:00 часова, у 
којима могу радити само трговине прехране/роба широке 
потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине 
бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, 
грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за 
пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и 
бојама и лаковима ако се налазе у трговачком центру,
 
 - трговинама прехране/роба широке потрошње и 
трговинама сточне хране од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - трговинским објектима врсте драгстора и 
субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу 
продаје њихових производа) од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - аутомеханичарским радњама, вулканизерима и 
аутопраоницама од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - позамантерији ‘’Тојић’’ (искључиво у погледу 
производње заштитних маски) од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - трговини ‘’Медаљон’’ која се налази на локацији 
Стефана Дечанског, за потребе ЈЗУ Болница ‘’Свети 

Врачеви’’ Бијељина да ради од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - фирми ‘’Спектар дринк’’ (искључиво у погледу 
хемијских производа) у периоду од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - сервисима климе (највише до 2 човјека) од 07:00 
до 15:00 часова,
 
 - фирми д.о.о. ‘’Новаковић 3м’’ у Бијељини, ул. 
Стефана Дечанског број 147,  (искључиво у погледу сервиса 
апарата за мужу крава) од 08:00 до 10:00 часова,
 
 - препоручује се трговинским центрима, апотекама 
и банкама да уторком и петком у периоду од 07:00 до 10:00 
часова пружају услуге искључиво лицима са навршених 65 
и више година живота, уз придржавање свих мјера заштите 
које се односе на дезинфекцију, социјално растојање и 
боравак у просторији до 3 лица, у циљу заштите здравља тих 
лица, а лицима млађим од 65 година живота се препоручује 
да у наведеном периоду не обављају куповину и не обављају 
послове у банкама.

 Рад у субјектима из ове тачке организовати уз 
предузимање следећих мјера:
 
 - ограничити број људи који истовремено могу бити 
присутни у затвореном продајном простору, тако да се на 
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 
 - испред благајни означити и оргганизовати размак 
између купаца од најмање једног метра,
 
 - у затвореном продајном простору омогућити брз 
проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције 
и повишене хигијене,
 
 - јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без 
услуживања/послуживањау објектима,
 
 - достава животних намјерница је дозвољена од 
07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су регистровани 
за обављање те дјелатности, уз  максималне мјере хигијене и 
сигурности које ће контролисти контролни органи,
 
 - хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге у 
свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за 
госте хотела, мотела и хостела,
 
 - бензинске пумпе, без ограничења када је у 
питању продаја горива и других нафтних деривата, са са 
ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен 
продајни објекат од 07:00 до 18:00 часова,
 
 - апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене 
радног времена, уз предузимање следећих мјера:
 
 - ограничити број људи који истовремено могу бити 
присутни у затворено продајном простору, тако да се на 
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 
 - испред благајни означити и организовати размак 
између купца од најмање један метар,
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 - у затвореном продајном простору омогућити брз 
проток купца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције 
и повишене хигијене.’’

 3.  Послије тачке 2. додаје се нова тачка 2а. која 
гласи:

 ‘’2а. Ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
 
 - трговинама бијелом техником, водоматеријалом и 
санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, 
дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, 
керамиком и бојама и лаковима, а који пословање врше у 
самосталним објектима.

 Рад у субјектима из ове тачке организовати уз 
предузимање следећих мјера:
 
 - ограничити број људи који истовремено могу бити 
присутни у затвореном продајном простору, тако да се на 
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

 - испред благајни означити и оргганизовати размак 
између купаца од најмање једног метра,

 - у затвореном продајном простору омогућити брз 
проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције 
и повишене хигијене.’’

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

Број:    02-014-1-777/20
Бијељина,
Датум, 09. 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. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси:

НАРЕДБУ
o допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 

спасавања становништва

 1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за 
спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите 
и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 
20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 
02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 
26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 

02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 
30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 
02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 
02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 
02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 
06.04.2020. године, 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године, 
02-014-1-761/20 од 08.04.2002. године и 02-014-1-776/20 од 
09.04.2020. године у тачки 3. послије става 28. додаје се став 
29. који гласи:

 ‘’Задужује се Одсјек цивилне заштите Градске 
управе Града Бијељина да упути захтјев према Касарни 
‘’Војвода Степа Степановић’’ Бијељина, односно према 
Министарству одбране БиХ, у вези са обезбјеђивањем 
додатних 120 комплетно опремљених кревета за потребе 
карантина у школској сали ОШ ‘’Вук Караџић’’ у Бијељини.’’

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

Број: 02-014-1-784/20 
Бијељина,
Датум, 10. 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 1.500,00 КМ без ПДВ-а 
(једнахиљадапетстотина 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 
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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 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: 02-014-1-759/20
Бијељина,      
Датум: 08. 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: „Припремање и довожење оброка 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.

III
 За реализацију јавне набавке из члана 1. ове Одлуке 
одобравају се средства у износу од 46.800,00 КМ са ПДВ-
ом (четрдесетшестхиљадаосамстотина 00/100) односно 
40.000,00 КМ без ПДВ-а, а иста су обезбијеђена из буџета 
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„ Набавка материјала  – Одсјек заједничких послова“, 
економски код 412300  ( 1 ) – ( 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 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 
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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 29.03.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуни наредбе о провођењу ванредних мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-709/20 од 29.03.2020. 
и број 02-014-1-703/20 од 27.03.2020 године којом је наложено 
да: „Одсјек заједничких послова обезбиједи храну , тј оброке 
за потребе карантина на подручју града Бијељина.

 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: 02-014-1-760/20
Бијељина,      
Датум: 08. 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 роба и 
то: „Набавка  пакета социјалне помоћи за најугорженије 
категорије“

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 9.444,44,00КМ без ПДВ-а 
(деветхиљадачетиристотинечедресетчетири и 44/100 КМ) 
односно 11.050,00 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из 
буџета Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„Набавка материјала“ – Одсјек заједничких послова“, 
економски код 412 300 -1-  (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 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 04.04.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-742/20 од 04.04.2020. 
године којом је у тачки 3. став 21. наложено 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. Одсјек заједничких послава је се 
распитао за цјене и обезбједио средства за 650 пакета.

 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: 02-014-1-774/20
Бијељина,      
Датум: 09. април 2020. год.
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 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 роба и то: 
„Набавка угља за потребе гријања карантина у ЈУ ОШ „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 1.895,70КМ без ПДВ-а 
(хиљадуосамстодеведесетпет и 70/100 КМ) односно 2.217,97 
КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета Града 
Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији „Трошкови 
енергије“ – Одсјек заједничких послова“, економски код 412 
200 -1-  (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 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 09.04.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-776/20 од 09.04.2020. 
године којом је у тачки 3. став 27. наложено Одсјеку 
заједничких послова да обезбједи средства за набавку 15 
тона угља за потребе одржавања (гријања) карантина у ОШ 
„Вук Караџић“ Бијељина.

 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: 02-014-1-778/20
Бијељина,      
Датум: 09. 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 чишћења објекта каратина у ОШ „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 3.589,74КМ без ПДВ-а (тр
ихиљадепетстотинаосамдесетдевет и 74/100КМ) односно 
4.200,00 КМ са ПДВ-ом, а иста су обезбијеђена из буџета 
Града Бијељина за 2020. годину на буџетској позицији 
„Трошкови комуналих услуга – Одсјек заједничких послова“, 
економски код 412 200 -2-  (буџетска резерва)
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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 09.04.2020. године, 
на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, донио 
Наредбу o допуну наредбе о провођењу ванредних мјера 
за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и 
спасавања становништва број 02-014-1-776/20 од 09.04.2020. 
године којом је у тачки 3. став 26. наложено Градској управи 
да са привредним субјектом који је регистрован за послове 
чишћења закључи уговор за чишћење објекта карантина у 
ОШ „Вук Караџић“ Бијељина.

 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: 02-014-1-779/20
Бијељина,     
Датум: 09. 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  ОЗП-16/20 
      

I
 У поступку јавне набавке путем Конкурентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење Е-аукције, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 02.04.2020. 
године, а која се односи на набавку услуга: ОДВОЗ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА, понуду је  доставио следећи понуђач:

 - АД „Комуналац“ Бијељина 

II 
 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је  да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом,  те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде и након проведене е-аукције, и оцијењено да је 
најповољнији понуђач:

 АД  „Комуналац“, Бијељина са понуђеном цијеном 
у износу од ................................... 10.019,52 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-41/20 од 
02.04.2020. 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 достављене изјаве из члана 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 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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другим странкама у поступку.

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

Број:02-404-41/20
Бијељина, 
Датум: 08. 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:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  КГН-04/20

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на 
Порталу јавних набавки дана 17.03.2020. године и у 
„Сл. гласнику БиХ“, бр.18/20 од 20.03.2020. године, а 
која се односи на набавку услуга: ИНФОРМИСАЊЕ 
ГРАЂАНА   О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА 
И АКТИВНОСТИМА  ГРАДСКЕ УПРАВЕ  ПУТЕМ  
ЗЕМАЉСКОГ  ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Aстра Медиа“,  Бијељина

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

 ДОО „Астра Медиа“ Бијељина, са понуђеном 
цијеном у  износу од: ................... 70.000,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-56/20 од 
06.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV 
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерену 
копију документа којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ а који се односи на Потврду суда БиХ  из које је видљиво 
да му у кривичном поступку није изречена правоснажна 
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. 
Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична 

дјела организованог криминала, корупцију, превару или 
прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини  или земљи у којој је регистрован.) 
Такође изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или 
овјерену копију документа (биланс успјеха) којим потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве из члана 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 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404- 56/20
Бијељина, 
Датум: 08 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:13/17,2/18), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке  КГН-05/20

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних 
набавки дана 17.03.2020. године и у „Сл. гласнику БиХ“, 
бр.18/20 од 20.03.2020. године, а која се односи на набавку 
услуга: AФИРМАЦИЈА АКТИВНОГ  УЧЕШЋА ГРАЂАНА  
У АКТИВНОСТИМА  ЛОКАЛНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  ПУТЕМ   
ОБЈАВЉИВАЊА  ИНФОРМАЦИЈА  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ПРОЈЕКАТА  ГРАДСКЕ УПРАВЕ  КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ  У 
САРАДЊИ СА  НЕВЛАДИНИМ И  МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА , ОДНОСНО , ПРОЈЕКАТА  У 
САРАДЊИ  СА  МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  ПРЕКО 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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КАБЛОВСКОГ  ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ СИГНАЛА, понуду је  
доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Телрад“- ИН Телевизија,  Бијељина

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

 ДОО „Телрад“- ИН Телевизија Бијељина, са 
понуђеном цијеном у  износу од: 25.500,00 КМ (без ПДВ-а) 

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-68/20 од 
02.04.2020. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача. 

IV 
 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерену 
копију документа којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45.  Закона о јавним набавкама 
БиХ а који се односи на потврду суда према сједишту правног 
лица односно кандидата/понуђача из којих је видљиво 
да му у кривичном поступку није изречена правоснажна 
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. 
Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама (кривична 
дјела организованог криминала, корупцију, превару или 
прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини  или земљи у којој је регистрован.)
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган  ће у складу са чланом 69. став 
(2) под д) Закона о јавним набавкама поништити поступак 
јавне набавке, из разлога што ниједна од примљених понуда 
није прихватљива. 

V
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VI
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања  у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404- 68/20
Бијељина, 
Датум: 08. април 2020. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ 
ОКУПЉАЊА НА ЈАВНИМ МЈЕСТИМА НА 
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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

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

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

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

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „ПРИПРЕМАЊЕ 
И ДОВОЖЕЊЕ ОБРОКА ЗА ПОТРЕБЕ 
КАРАНТИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА ПАКЕТА 
СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 
КАТЕГОРИЈЕ“

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „НАБАВКА УГЉА ЗА 
ПОТРЕБЕ ГРИЈАЊА КАРАНТИНА У ЈУ „ВУК 
КАРАЏИЋ“ БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗУЗЕЋУ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: „УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА 
ОБЈЕКТА КАРАНТИНА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 
БИЈЕЉИНА

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

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-04/20

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
КГН-05/20

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака


