Службени гласник
Града Бијељина
Година LIV

07. фебруар 2019. године

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), члана 2.12. став 9. Изборног закона Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и
члана 1. став 3. и члана 2. став 3. Одлуке о висини накнаде за
рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/16
и 32/16), Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници
одржаној дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Предсједнику и члановима Градске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад у складу са овом
Одлуком.
Члан 2.
Предсједнику и члановима Градске
комисије Бијељина припада накнада за рад, и то:

изборне

а) стална мјесечна накнада – у износу од 350,00
КМ,
б) накнада у изборном периоду (период од дана
расписивања избора до дана потврђивања резултата
избора) – мјесечни износ од 1.100,00 КМ.
Члан 3.
Накнада из претходног члана се исплаћује
мјесечно из средстава буџета Града Бијељина, предвиђених
на позицији 412 900 „Расходи за бруто накнаде члановима
ГИК“.
Такође, из истих средстава предсједнику и
члановима Градске изборне комисије Бијељина припада
накнада путних трошкова и дневница који настану у вези
са вршењем послова из надлежности Комисије.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини накнаде за рад чланова Градске изборне
комисије Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 3/18).
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-1/19
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
– К.П. БРОЈ 6189/1, К .О. БИЈЕЉИНА 1
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 6189/1 у нарави стамбена зграда број 1
површине 35 м2, њива 3. класе површине 66 м2 и двориште
површине 500 м2, што укупно износи 601 м2, уписана
у Посједовни лист број 4096, к.о. Бијељина 1 у којем је
Мустафић (Назифа) Руждија уписан као посједник са
дијелом 1/1. Предметна парцела одговара старој грунтовној
парцели означеној као к.п. број 2528/8 уписана у зк. ул. број
6148, на којој је као један од сувласника уписан Салкић
Бајро од којег је Мустафић Руждија купио исту о чему
постоји Уговор о купопродаји некретнина, бр. ОПУ-1985/16
од 28.06.2016. године чиме је потврђен основ његовог
власништва. Мустафић (Назифа) Руждија располаже и
Рјешењем Комисије за излагање на јавни увид података о
непокретностима и утврђивања права на непокретностима
Подручне јединице Бијељина, број: 21.12/951-051-4096/16
од 10.04.2017. године којим је у поступку утврђено његово
право својине на предметној парцели, али за коју катастар
некретнина није ступио на снагу до дана данашњег, те се
исто до ступања на снагу катастра некретнине има сматрати
као презумпција за упис стварног права код органа за
вођење евиденције о стварним правима.
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Службени гласник Града Бијељина

Непокретност из става 1. ове Одлуке купује се из
разлога што се већи дио исте користи као пут до парцеле
са објектима које је градила Општина Бијељина.
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена Налазом о извршеном утврђивању оквирне
тржишне вриједности непокретности-земљишта ЈП
„Дирекције за развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина,
број: И-27/19 од 23.01.2019. године. Према налазу,
парцела к.п. број: 6189/1 је у обухвату стратешког
документа просторног уређења, ревизије и измјене
Урбанистичког плана Града Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 14/11), на којој је
планирана градња индивидуалних објеката и налази се у
петој стамбено-пословној зони Града Бијељина.
Према
истом
износи 20,00 КМ/м2, што
укупна површина 601 м2,
купопродајну цијену ће
Мустафић Руждији.

вриједност непокретности
за к.п. број 6189/1, чија је
износи 12.020,00 КМ, коју
Град Бијељина исплатити

Члан 3.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права својине и права посједа у корист Града Бијељина
са дијелом 1/1.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора падају на
терет Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-2/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града

07. фебруар 2019.

Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
– К.П. БРОЈ 525/26 И К.П. БРОЈ 525/27, СВЕ К.О.
БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 525/26 зв. Јазовчине у нарави њива 1.
класе површине 2182 м2 и
- к.п. број 525/27 зв. Јазовчине у нарави њива 1.
класе, површине 899 м2.
Парцела означена као к.п. број 525/26, зв. Јазовчине
уписана је у Лист непокретности број 5203, к.о. Бијељина
2, у којем је као корисник уписан Мркаљевић (Хамдије)
Самир са дијелом 1/1. Парцела означена као к.п. број 525/27,
зв. Јазовчине уписана је у Лист непокретности број 5010,
к.о. Бијељина 2, у којем су као корисници уписани Шехић
(Салиха) Џенита са дијелом 187/899, Атић (Јусуфа) Нефиза
са дијелом 188/899, Мркаљевић (Хамдије) Самир са дијелом
149/899, Мркаљевић (Салиха) Ћазим са дијелом 188/899 и
Мунџић (Мехмедалије) Едиб са дијелом 187/899. Предметне
парцеле одговарају грунтовним парцелама означеним
означеним као к.п. 525/26 зв. Јазовчине у нарави њива 1.
класе површине 2182 м2, уписана у зк. ул. број 4827, к.о.
Бијељина 2 на којој је уписан Мркаљевић (Хамдије) Самир
са правом својине са дијелом 1/1 и 525/27 зв. Јазовчине у
нарави њива 1. класе, површине 899 м2, уписана у зк. ул.
број 4651, к.о. Бијељина 2 на којој су као сувласници уписани
Мркаљевић (Хамдије) Самир са дијелом 149/899, Атић
(Јусуфа) Нефиза са дијелом 188/899, Шехић рођ. Мркаљевић
(Салиха) Џенита са дијелом 187/899, Мркаљевић (Салиха)
Ћазим са дијелом 188/899 и Мунџић (Мехмедалије) Едиб са
дијелом 187/899.
Непокретности из става 1. ове Одлуке купују се ради
провођења измјене дијела Регулационог плана „Крушевље“
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
30/09).
Члан 2.
Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду која
је утврђена Налазом о извршеном утврђивању оквирне
тржишне вриједности непокретности-земљишта ЈП
„Дирекција за развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број:
И-541/18 од 13.08.2018. године. Према налазу парцеле к.п.
број 525/26 и к.п. број 525/27 су у обухвату спроведбеног
документа просторног уређења, Измјене регулационог
плана „Крушевље“ и налази се у трећој стамбено-пословној
зони. Према истом вриједност непокретности износи 15,00
КМ/м2, што за к.п. број 525/26, чија је укупна површина
2182 м2, износи 32.730,00 КМ, коју купопродајну цијену
ће Град Бијељина исплатити Мркаљевић (Хамдије)
Самиру и к.п. број 525/27, чија је укупна површина 899 м2,
износи 13.485,00 КМ, коју купопродајну цијену ће Град
Бијељина исплатити Мркаљевић (Хамдије) Самиру, Атић
(Јусуфа) Нефизи, Шехић рођ. Мркаљевић (Салиха) Џенити,

07. фебруар 2019.

Службени гласник Града Бијељина
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Мркаљевић (Салиха) Ћазиму и Мунџић (Мехмедалије)
Едибу.

• од 10м2 до 100м2 ............................................... 0,50КМ
• преко 100м2........................................................ 0,60КМ

Члан 3.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права својине и права коришћења у корист Града Бијељина
са дијелом 1/1.

- у трећој зони:
• до 10м2 ................................................................ 0,35КМ
• од 10м2 до 100м2 ............................................... 0,45КМ
• преко 100м2 ....................................................... 0,55КМ

Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да
на основу ове Одлуке закључи Уговор о купопродаји
непокретности - земљишта описаног у члану 1. ове Одлуке,
по прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Трошкови нотарске обраде уговора падају на терет
Града Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-3/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 2. и 7. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број:
4/12) и члана 39. став (2), тачка 11) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара
2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 6/12, 13/13, 27/13, 5/14, 5/15 и
8/15, - пречишћен текст), 7/16, 12/16, 30/16, 5/17, 9/17, 14/17,
27/17, 1/18, 7/18, 12/18 и 17/18), у Тарифи комуналних такси
које се плаћају на подручју Града Бијељина, у Тарифном
броју 1. став 1. тачка г) мијења се и гласи:
„г) За постављање љетних башта испред
угоститељских радњи, кафана, посластичарница као и за
постављање самосталних барова на јавним површинама у
периоду од 01. маја до 30. септембра плаћа се дневно по 1м2:
- у првој зони:
• до 10м2 ................................................................ 0,50КМ
• од 10м2 до 100м2 ............................................... 0,60КМ
• преко 100м2 ...................................................... 0,70КМ
- у другој зони:
• до 10м2 ................................................................0,40КМ

- у четвртој зони:
• до 10м2 ................................................................ 0,30КМ
• од 10м2 до 100м2 ............................................... 0,40КМ
• преко 100м2 ....................................................... 0,50КМ
- у петој зони:
• до 10м2 ................................................................ 0,25КМ
• од 10м2 до 100м2 ............................................... 0,35КМ
• преко 100м2 ....................................................... 0,45КМ
- у шестој зони:
• до 10м2 ................................................................ 0,20КМ
• од 10м2 до 100м2 .............................................. 0,30КМ
• преко 100м2 ...................................................... 0,40КМ
НАПОМЕНА уз тачку г):
За дио прве стамбено-пословне зоне, означене
као „екстра зона“, висина комуналне таксе додатно се
увећава за 20%.
Комунална такса утврђује се сразмјерно времену
коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно у
једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.
За
постављање
љетних
башта
испред
угоститељских радњи, кафана, посластичарница са
изграђеним подијумима од бетона, дрвета и барок плоча
на зеленој површини, у периоду од 01. актобра текуће
до 30. априла наредне године плаћа се 30% од наведеног
износа.
Комунална такса за затворени тип баште се
обрачунава укупно за цијелу башту, с тим што се у
периоду од 01. октобра текуће до 30. априла наредне
године наплаћује 50% од цијене утврђене Одлуком о
комуналним таксама.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-4/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 12. Закона о легализацији
бесправно изграђених објеката („Службени гласник
Републике Српске“, број: 62/18), члана 39. став (2) тачка
2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на
24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019. године,
донијела је
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ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ТРОШКОВА НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РЕНТЕ
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

власник бесправно изграђеног објекта доказује увјерењем
о пребивалишту и увјерењем надлежног органа за послове
премјера и катастра непокретности, да он или члан
њиховог породичног домаћинства нема у власништву другу
непокретност на подручју Града Бијељина.

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се субвенције трошкова
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и
ренте за легализацију бесправно изграђених индивидуалних
стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката,
бруто грађевинске површине мање од 400 м2, осим за
сложене објекте у смислу Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16), лица која остварују права на субвенцију,
докази на основу којих се остварују право на субвенцију,
висина субвенције и начин плаћања обрачунате накнаде
за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у
поступку легализације.

Члан 4.
(1) Статус лица из члана 3 ове Одлуке доказује се:
1) увјерењем из службене евиденције надлежног
центра за социјални рад, да се лице налази у стању социјалне
потребе и да је прималац новчане помоћи у складу са
прописима о социјалној заштити,
2) увјерењем из службене евиденције органа управе
надлежног за послове борачко-инвалидске и цивилне
заштите, да се ради о лицу које има статус члана породице
погинулог борца,
3) увјерењем из службене евиденције органа
управе надлежног за послове борачко-инвалидске заштите
и цивилне заштите, да се ради о ратном војном инвалиду
I или II категорије - односно да је инвеститор члан његов
породичног домаћинства,
4) увјерењем из службене евиденције надлежног
центра за социјални рад, да се ради цивилном лицу са
инвалидитетом, које је потпуно зависно од помоћи и његе
другог лица и лица које је дјелимично зависно од помоћи и
његе другог лица,
5) увјерењем из службене евиденције органа управе
надлежног за послове борачко-инвалидске и цивилне
заштите, да лице има статус борца,
6) увјерењем из службене евиденције органа управе
надлежног за послове борачко-инвалидске и цивилне
заштите, да лице има статус ратног војног инвалида од III
до X категорије,
7) увјерењем из службене евиденције надлежног
органа за избјеглице и расељена лица, да лице има статус
избјеглог, расељеног лица или повратника, или је овај статус
имало у вријеме стицања непокрености,
8) увјерењем из службене евиденције органа управе
надлежног за послове борачко-инвалидске и цивилне
заштите, да лице има статус жене жртве рата.
(2) Увјерење из става 1 не може бити старије од
шест мејсеци, рачунајући од дана достављања.
(3) Инвеститор или власник бесправно изграђеног
објекта, који жели да оствари право на субвенцију у складу
са овом Одлуком, доказе из става 1 овога члана доставља
у поступку легализације, прије обрачуна коначног износа
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и
ренте за легализацију објекта.

Члан 2.
У поступку легализације бесправно изграђених
индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбенопословних објеката, бруто грађевинске површине мање од
400 м2, плаћа се накнада за уређење градског грађевинског
земљишта и рента, обрачуната рјешењем, у складу са
Законом о уређењу простора и грађењу и подзаконским
актима донесеним на основу овог закона.
Члан 3.
(1) Инвеститор или власник бесправно изграђеног
објекта, који према Закону о легализацији бесправно
изграђених објеката, поднесе захтјев за легализацију
индивидуалног стамбеног и индивидуалног стамбенопословног објеката, бруто грађевинске површине мање од
400 м2, осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу
простора и грађењу, остварује право на субвенцију трошкова
накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и
ренте, ако има статус:
1) лица које се налази у стању социјалне потребе, а
које је прималац новчане помоћи у складу са прописима о
социјалној заштити,
2) породице погинулог борца,
3) ратног војног инвалида I или II категорије,
односно ако је инвеститор члан њиховог породичног
домаћинства,
4) цивилног лица са инвалидитетом, које је
потпуно зависно од помоћи и његе другог лица и лица које
је дјелимично зависно од помоћи и његе другог лица,
5) борца,
6) ратног војног инвалида од III до X категорије,
7) избјеглице, расељеног лица, повратника или да је
тај статус лице имало у вријеме стицања непокретности,
8) жене жртве рата.
(2) По основу статуса из става 1 овога члана, право
на субвенцију трошкова накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и ренте, инвеститор или власник
бесправно изграђеног објеката са пребивалиштем на
подручју града Бијељина, може остварити за легализацију
једног објекта, којим je трајно ријешио своје стамбено питање
и стамбено питање чланова породичног домаћинства на
подручју Града Бијељина.
(3) Услов из претходног става, инвеститор или

Члан 5.
Уколико инвеститор или власник бесправно
изграђеног објеката испуњава услове за признавање
статуса лица из члана 2. ове Одлуке по више основа, право
на субвенцију трошкова накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и ренте за легализацију, може
остварити само по једном основу, који је повољнији.
Члан 6.
(1) Трошкови накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и ренте за легализацију објекта, у
складу са овом Одлуком, субвенционишу се у износу од:
1) 80 % за лица које се налази у стању социјалне
потребе, а које су примаоци новчане помоћи у складу са
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прописима о социјалној заштити,
2) 80 % за породице погинулих бораца,
3) 80 % за ратнe војнe инвалидe I или II категорије,
односно ако је инвеститор члан њиховог породичног
домаћинства,
4) 80 % за цивилно лице са инвалидитетом, које је
потпуно зависно од помоћи и његе другог лица и лице које
је дјелимично зависно од помоћи и његе другог лица,
5) 60 % за борце,
6) 60 % за ратне војне инвалиде од III до X категорије
7) 60 % за жене жртве рата,
8) 50 % за избјеглице, расељена лица или повратнике.
Члан 7.
(1) Право на субвенцију трошкова и износ
субвенције трошкова, на основу ове одлуке, утврђује
се рјешењем о обрачуну накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и ренте за легализацију објекта.
(2) Рјешење из става 1. овог члана, по службеној
дужности, доноси Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, након што Одјељење
за просторно уређење утврди да су испуњени услови за
легализацију објекта и достави потребне податке за обрачун
наканаде.
(3) Рјешење из става 1 овог члана садржи:
1) износ накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта и ренте за легализацију објекта,
2) утврђени статус лица, по основу којег остварује
право на субвенцију у складу овом одлуком,
3) износ накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта и ренте за легализацију објекта, коју је дужан да
плати инвеститор или власник објекта.
4) висину субвенционисаног износа накнаде
за уређење градског грађевинског земљишта и ренте за
легализацију објекта.
Члан 8.
(1) Рјешењем утврђени износ накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта и ренте за легализацију
објекта, које плаћа инвеститор или власник објекта, врши
се одједном или у ратама, у складу са Одлуком о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 17/18).
(2) Рјешењем утврђени износ субвенције, уплаћују
се одједном из буџетских средстава планираних за ову
намјену, након што инвеститор или власник објекта достави
доказа да је, у складу са рјешењем о обрачуну накнаде
за уређење градског грађевинског земљишта и ренте за
легализацију објекта, извршио уплату накнада одједном или
да је закључио уговор о плаћању накнада у ратама.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-5/19
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.
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На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’, број: 97/16), члана 20. став 3. Закона о комуналним
дјелатностима (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број:124/11, 100/17), и члана 39. став (2) тачка 12) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦИЈЕНУ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ПРИЈЕМА И ДЕПОНОВАЊА
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА РЕГИОНАЛНОЈ
САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ „БРИЈЕСНИЦА“
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈП Регионална депонија
‘’ЕКО-ДЕП’’ Д.о.о. Бијељина на цијену комуналне услуге
пријема и депоновања комуналног отпада на Регионалној
санитарној депонији ‘’Бријесница’’ у износу од 50,00 КМ/т
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-6/19
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 11) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 20. став 3. Закона о комуналним
дјелатностима (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 124/11 и 100/17), а у вези са чланом 52. став (2) Закона
о заштити потрошача у Републици Српској (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број: 6/12 и 63/14) и члана 39.
став (2) тачка 12) Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019.
године, донијела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЈЕНОВНИКЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПРИКУПЉАЊА И
ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ АД ‘’КОМУНАЛАЦ’’
Бијељина на Цјеновнике комуналних услуга прикупљања и
одвожења комуналног отпада, усвојене од стране Надзорног
одбора А.Д. ’’Комуналац’’ Бијељина, на сједници одржаној
дана 19.12.2018. године, и то:
- Цјеновник комуналних услуга прикупљања и
одвожења комуналног отпада за власнике и кориснике
стамбених простора, број: 9085/18 од 19.12.2018. године,
- Цјеновник комуналних услуга прикупљања и
одвожења комуналног отпада за предузетнике и правна
лица, број: 9086/18 од 19.12.2018. године.
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Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Цјеновник комуналних услуга одвоза комуналног отпада за
власнике стамбених јединица, број: 8519/14 од 26.12.2014.
године и Цјеновник комуналних услуга одвоза смећа за
категорију корисника ’’паушал’’ (мјесечна накнада), број:
5893/2012 од 31.12.2012. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-7/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 6. а у вези са ставом (3)
члана 12. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12), члана 18. став (2) Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 17/18), члана 10. Одлуке о
начину и условима јавне продаје градског грађевинског
земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог
плана „Индустријска зона 2“ („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 7/16) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17),Скупштина Града Бијељина на 24.сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком,
а након поновљене лицитације одржане дана 30.03.2017.
године, спровешће се продаја непосредном погодбом
градског грађевинског земљишта у својини Града Бијељина,
опремљеног основном инфраструктуром, и то:
подзона 3
кп.бр. 721/73
звн.“Ковиљуше“
површине
23.503 м2
кп.бр. 721/73
звн.“Ковиљуше“
површине
546 м2
_______________________
укупно:

24.049 м2

њива 2. класе
њива 3. класе
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а све уписано у Лист непокретности број: 2803 к.о. Бијељина
Село и у зк.ул.бр. 2507 к.о. Бијељина Село на име Општине
Бијељина као посједника и носиоца права својине са
дијелом 1/1.
У складу са Регулационим планом „Индустријска
зона 2“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/17)
земљиште означено као кч.бр. 721/73 к.о. Бијељина Село
намијењено је за изградњу објеката пословно-производне
зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и
средњи производни погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном инфраструктуром,
саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном
мрежом.
Члан 2.
Продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке
износи
10,00 КМ/м2 (десетконвертибилнихмарака),
односно 240.049,00КМ (словима: двијестачетрдесетхиљ
адачетрдесетдеветконвертибилнихмарака), по којој је
предметна парцела продавана на поновљеној лицитацији
одржаној дана 30.03.2017. године, а испод које предметна
непокретност у поступку непосредне погодбе не може бити
продата.
Члан 3.
За учешће у поступку непосредне погодбе учесници
су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене
грађевинске парцеле и то за:
Кп.бр. 721/73 ............................................ 24.049,00 КМ
Члан 4.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор, може платити
једнократно, с тим да се купопродана цијена умањује за
10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле/а учесник
Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити
и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве
рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу
извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити
записник о примопредаји земљишта у посјед.
Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у
мјесецу, за текући мјесец.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац до
15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до
исплате рате.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде
каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене
из Уговора.
Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси
и трошкова принудне наплате.
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Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове
за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.
Члан 5.
Поступак продаје непосредном погодбом градског
грађевинског земљишта спровешће градска Комисија
за спровођење јавног конкурса за продају, односно
оптерећење правом грађења, непокретности у својини Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 30/16),
ОТВАРАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА.
Објава Огласа за продају земљишта непосредном
погодбом извршиће се у „Семберским новинама“, дневним
независним новинама „НИГД ДНН“ ДОО Бања Лука
(Независне новине), Огласној плочи Градске управе Града
Бијељина и веб страници Града Бијељина.
Члан 6.
Купац је у обавези да у року од једне године
од дана закључења купопродајног уговора, односно
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу
градње планираног објекта, а у року од двије године од
дана закључења купопродајног уговора започне градњу
предвиђеног објекта.
Уколико купац у крајњем року од двије године не
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је
започета градња објекта.
У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60%
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана
од дана раскида Уговора.
У случају да продавац у наведеном року не врати
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а
ради непосредног принудног извршења без одлагања на
цјелокупној имовини продавца.
Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град
враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске
парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу
нотарске исправе и већ уписаног терета
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште, сноси купац.
Трошкове уписа права својине у јавним
евиденцијама непокретности сноси купац.
Члан 8.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да по
окончању поступка непосредне погодбе са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-8/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/19 ) и члана 39. став 2. тачка 14. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ УГОВОРА
I
ДАЈЕ се сагласност на нацрт Уговора о удруживању
средстава, условима и начину кориштења станова у оквиру
пројекта „Интегрисани програм подршке за реинтеграцију
повратника по основу споразума о реадмисији“ - фаза 3 у
Граду Бијељина, а који Уговор ће се закључити између Града
Бијељина, Министарства за људска права и избјеглице БиХ
и ЦРС-а (Catholic relief servis) из Сарајева, и у прилогу је ове
Одлуке.
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник Града Бијељина
да може у име Града Бијељина потписати Уговор из тачке
I ове Одлуке, по предходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, сједиште Замјеника
у Бијељини.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-9/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) а у вези члана 21. Породичног закона („Службени
гласник Републике Српске“, број: 54/02, 41/08 и 63/14)
и тачке 5. Упутства за извршење Закона о овјеравању
потписа, преписа и рукописа („Службени гласник
Републике Српске“, број: 76/10 и 97/10), Скупштина Града
Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019.
године,донијела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ
УСЛУГАМА И НАКНАДАМА У ОДЈЕЉЕЊУ
ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Члан 1.
У Одлуци о посебним услугама и накнадама у
Одјељењу за општу управу („Службени гласник Општине
Бијељина“, број: 03/06, 29/08 и 16/09 ) у члану 2. став 1.
редни број 1. и члану 3. став 1. редни број 1. ријечи „Дома
омладине, Галерије „Миленко Атанацковић“ замјењују се
ријечима „Центра за културу“ “.
Члан 2.
У Одлуци ријечи „Административна служба
општине“ замјењује се ријечима Градска управа Града“ и
ријеч „општине “ замјењује се ријечју „Града “.
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заступљеност конститутивних народа, укључујући и
остале, водећи рачуна о последњем попису становништва
проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом
2.14 Изборног закона БиХ,
2. да састав Градске изборне комисије одражава
равноправну заступљеност полова, што је регулисано
чланом 2.14 Изборног закона БиХ.
II - Мандат:
Мандат чланова Градске изборне комисије Бијељина
траје седам ( 7 ) година и тече од дана давања сагласности
од стране Централне изборне комисије БиХ на Одлуку
Скупштине Града Бијељина о именовању чланова ГИК-а.
III- Статус:
Члан Градске изборне комисије не заснива радни

Члан 3.
У члану 6. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Из средстава уплаћених за закључење брака
изван простора одређеног за закључење брака исплатиће
се накнада матичарима за присуствовање закључењу брака
суботом и недељом.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
одреди износ накнаде из става 1. овог члана“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-10/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 2.12, 2.14. и 2.15. Изборног закона
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 2. и 7. Упутства о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 57/17,
60/17 и 10/18) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара
2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНOВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
I – Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за
именовање три члана Градске изборне комисије Бијељина.
Код избора за члана Градске изборне комисије
Бијељина водиће се рачуна:
1. да састав Градске изборне комисије одражава

однос.
Члан Градске изборне комисије има право на
мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини
накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Бијељина.
IV - Општи услови:
1. да је лице са правом гласа- лице старије од 18
година,
2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у провођењу избора.
V – Посебни услови:
1. да има пребивалиште на подручју града Бијељина,
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може бити лице са
пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата
са пребивалиштем у граду Бијељинa који испуњавају услове
тражене јавним огласом.)

2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне
спреме или завршен факултет Болоњског система студирања
са најмање 180 ЕТЦС,
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може
бити и лице које има завршену вишу школу, односно VI
степен стручне спреме уколико се ради о општини која има
мање од 1.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак
или ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став
1. Изборног закона БиХ или уколико нема кандидата који
испуњавају услове из ове тачке.)
3. да посједује искуство у спровођењу избора.
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може бити лице
које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни
факултет, односно завршен правни факултет Болоњског
система студирања са најмање 180 ЕТЦС, без изборног
искуства.)
Под искуством у спровођењу избора подразумијева
се:
а) чланство у изборној комисији и
б) чланство у бирачком одбору на изборима
обухваћеним Изборним законом БиХ.
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За члана Градске изборне комисије не може се
кандидовати лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,
2. које је члан највишег извршно-политичког
органа политичке странке или коалиције ( предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора),
3. које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,
4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти,
5. којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично
одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке.
VI - Потребна документа:

рачунати од дана последњег објављивања.
Јавни оглас ће се објавити и у “Службеном гласнику
Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у рокове за
пријављивање кандидата.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању општих и
посебних услова могу се доставити лично или путем поште
на адресу: СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, Трг Краља
Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком
“Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за
именовање чланова Градске изборне комисије Бијељина”.
IX - Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. доказ о мјесту пребивалишта ПБА – 3 образац (не
старији од 3 мјесеца од дана издавања од стране надлежног
органа),
4. доказ о стручној спреми (овјерена диплома о
стеченој стручној спреми),
5. доказ о посједовању искуства у провођењу
избора (доказ о изборном искуству мора садржавати
податке о називу изборне комисије и мандатном периоду,
односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у
којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је
кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао
ту дужност),
6. својеручно потписану и код надлежног органа
овјерену изјаву о националном изјашњењу са последњег
пописа становништва у Босни и Херцеговини,
7. својеручно потписану и код надлежног органа
овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана 2.3
Изборног закона БиХ, која изјава је саставни дио Упутства о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини.
VII - Поступак за избор:
Са кандидатима који испуњавају услове јавног
огласа, Комисија за провођење Јавног огласа ће обавити
улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено
обавијештени на адресу коју су означили у пријави.
VIII – Рок, мјесто оглашавања и
подношење пријава:
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мјесто за

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања овог Јавног огласа у Службеном гласнику
Републике Српске”, дневном листу “Ослобођење” и на
интернет страници града Бијељина (www.gradbijeljina.org).
Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се

ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-11/19
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-1/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БИЈЕЉИНА
1. Наташа Перић из Бијељине, разрјешава се
дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Бијељина, због окончања
поступка јавне конкуренције за избор члана Управног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
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служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да је Наташа Перић
именована за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина на
сједници скупштине одржаној дана 30.11.2018. године, да је
након тога објављен Јавни конкурс за попуну упражњеног
мјеста члана Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Бијељина, те да је окончана процедура у вези
са поступком избора члана управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Бијељина, то је примјеном горе
наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованој
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-2/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
а на основу Извјештаја Комисије за избор члана Управног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина,
Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5.
фебруара 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД БИЈЕЉИНА
1. Бранка Ђелмо из Бијељине, именује се за члана
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Бијељина, због окончања поступка јавне конкуренције за
избор члана Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а

07. фебруар 2019.

објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 30.11.2018. године донијела је Рјешење о именовању
Наташе Перић за вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина. Тачком 2.
диспозитива рјешења од 30.11.2018. године одређено је да
ће функцију из тачке 1. тог рјешења обављати до окончања
поступка избора и коначног именовања члана Управног
одбора Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина.
На сједници одржаној дана 30.11.2018. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњеног мјеста члана Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина број:
01-111-78/18 од 30.11.2018. године, те донијела рјешење о
именовању комисије за избор члана Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Бијељина број: 01-11179/18 од 30.11.2018. године. Након проведене процедуре која
је подразумјевала прегледање свих пријава које су стигле у
прописаном року, обављање интервјуа са свим кандидатима
који су ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај
у којем је предложено да се за члана Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Бијељина именује
Бранкица Ђелмо и исти доставила Градоначелнику, који је
након тога Скупштини града Бијељина упутио допис којим
је предложио да се за члана Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Бијељина именује Бранкица Ђелмо.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за члана
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Бијељина именује Бранкица Ђелмо добио већину гласова од
укупног броја одборника у Скупштини Града Бијељина, те је
ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованој
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-3/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став 2.
тачка 21. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1. Аид Ханушић, Драгослав Ерделић и Цвијета
Секулић из Бијељине, разрјешавају се дужности чланова
Градске изборне комисије Бијељина због подношења оставке
на мјесто члана Градске изборне комисије Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу након давања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 2.12. став 6. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) прописано је да
чланове изборне комисије разрјешава скупштинско вијеће,
односно скупштина града, уз сагласност Централне изборне
комисије БиХ, док је чланом 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике
Српске“, број: 97/16) прописано да Скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника
општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине
и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са
законом.
Аид Ханушић, Драгослав Ерделић и Цвијета
Секулић поднијели су оставке на мјесто члана Градксе
изборне комисије Бијељина поднесцима од 11.01.2019.
године и 29.01.2019. године. Разлог подношења оставке у сва
три случаја је тај што је Кодексом о допуни Кодекса судијске
етике (‘’Службени гласник БиХ’’, број: 94/18) допуњена
тачка 2.2.3. одредбом е) којом је прописано да судија неће
бити члан или на други начин учествовати у раду изборних
комисија, а која одредба је ступила на снагу 29.12.2018.
године. Сходно томе, Аид Ханушић, Драгослав Ерделић и
Цвијета Секулић су поднијели оставке, а ради спрјечавања
сукоба интереса. Имајући у виду горе наведено, одлучено је
као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-4/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 2.12. став 8. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 39. став 2.
тачка 21. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
1. Дијана Савић Божић из Бијељине, именује се за
предсједника Градске изборне комисије Бијељина.
2. Ово Рјешење ступа на снагу након давања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 2.12. став 8. Изборног закона БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) прописано је
да општинско вијеће, односно скупштина општине именује
предсједника из реда чланова општинске изборне комисије
из става 5. тог члана, уз сагласност Централне изборне
комисије БиХ, док је чланом 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике
Српске“, број: 97/16) прописано да Скупштина бира и
разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника
општине и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине
и начелника одјељења, односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са
законом.
Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној
дана 24. децембра 2018. године, донијела је Рјешење о
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разрјешењу предсједника и чланова Градске изборне
комисије Бијељина број 01-111-84/18 (којим су разрјешени
Жико Крунић, Аид Ханушић и Нада Трбић) и Рјешење о
именовању три члана Градске изборне комисије Бијељина
број 01-111-85/18 (којим су именовани Аид Ханушић,
Радомир Његуш и Нада Трбић). Доношењу рјешења
претходила је процедура утврђена Изборним законом БиХ
(“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и Упутством о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 57/17, 60/17 и 10/18).
У складу са одредбом члана 10. став 1. Упутства о
утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 57/17, 60/17 и 10/18) сва потребна документација
је дописом број 01-013-1-786/18 од 26.12.2018. године
прослијеђена Централној изборној комисији БиХ ради
давања сагласности. Централна изборна комисија БиХ је
актом број 06-1-07-1-4/19 од 17.01.2019. године Скупштини
града Бијељина доставила Рјешење број 01-07-1-4/19 од
17.01.2019. године којим се даје сагласност на разрјешење
предсједника и чланова Градске изборне комисије Бијељина
(Жико Крунић, Аид Ханушић и Нада Трбић) и Рјешење број
01-07-1-4/19 од 17.01.2019. године којим се даје сагласност
на именовање три члана Градске изборне комисије
Бијељина (Аид Ханушић, Радомир Његуш и Нада Трбић).
У предметном акту Централне изборне комисије БиХ од
17.01.2019. године је наведено да је потребно да Скупштина
града Бијељина изврши именовање предсједника Градске
изборне комисије Бијељина, у складу са одредбом члана
2.12. став 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник БиХ”,
број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16). Сходно томе, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованој
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-5/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног закона
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), чланa 7. Упутства о

07. фебруар 2019.

утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу
и обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
број: 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 39. став 2. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5.
фебруара 2019. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ТРИ ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор три члана Градске изборне
комисије Бијељина именују се:
1. Дејан Благојевић
2. Стојан Јововић
3. Станојка Јањић
4. Зоран Јовановић
5. Тамара Бешлић
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са
Изборним законом БиХ (“Службени гласник БиХ”, број:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16) и Упутством о утврђивању квалификација,
броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17 и 10/18)
Скупштини Града Бијељина, по затварању јавног огласа,
поднесе писани Извјештај у којем наводи све релевантне
податке за сваку особу која је поднијела захтјев по
јавном огласу. У наведеном извјештају комисија врши
класификацију кандидата на оне који испуњавају услове
тражене јавним огласом, и на оне који не испуњавају услове,
уз образложење. Са кандидатима који испуњавају услове
јавног огласа комисија обавља интервју, према претходно
утврђеним критеријумима, након чега врши бодовање и
сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према
успјеху (укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу
и исту доставља Скупштини Града Бијељина на даље
поступање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-6/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике

07. фебруар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Светлана Божић, Биљана Маринковић и Бранко
Василић из Бијељине, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Градско
позориште ‘’Семберија’’ Бијељина, због истека периода на
који су именовани.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка
јавне конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Светлана Божић,
Биљана Маринковић и Бранко Василић именовани за
вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Градско позориште ‘’Семберија’’ Бијељина на сједници
скупштине одржаној дана 30.06.2016. године, те да је истекао
временски период на који су именовани, то је примјеном
горе наведених одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
ОСТАВЉЕНО:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-7/19
Датум: 5. фебруар 2019. године
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03)
и 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019.
године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ГРАДСКО
ПОЗОРИШТЕ ‘’СЕМБЕРИЈА’’ БИЈЕЉИНА
1. Младен Стојановић, Александар Станкић и
Драгана Чојић из Бијељине именују се за вршиоце дужности
чланова Управног одбора Јавне установе Градско позориште
‘’Семберија’’ Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Градско
позориште ‘’Семберија’’ Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованим
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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На основу члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број:
124/11 и 100/17) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Заједничка комунална потрошња је дјелатност
од посебног јавног интереса која је законом стављена у
надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније
планирале и спроводиле активности у области заједничке
комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима
регулисано је да се сваке године доноси Програм обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Законом о комуналним дјелатностима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 124/11, 100/17) утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
обухватају услуге:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
3. одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина,
Средства за обављање комуналних дјелатности,
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса,
- дијела прихода од пореза непокретности и
- дијела накнаде за дате концесије.
Утврђивање висине средстава из претходног
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина
јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим
одржавањa појединих комуналних објеката и уређаја и
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње,
висину потребних средстава за реализацију Програма
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по
намјенама.
Цијене услуга које су приказане у Програму су узете
из Уговора из претходних година.
Овим Програмом
активности - услуге:

су

предвиђене

сљедеће

1. Јавна градска хигијена,
1.1. чишћење јавних површина у прољетном,

07. фебруар 2019.

љетном и јесењем периоду у граду Бијељина и насељеном
мјесту Јања,
1.2. чишћење јавних површина у зимском периодузимска служба,
1.3. прање јавних површина,
1.4. одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”;
2. одржавање јавних зелених површина;
3. одвођење атмосферских вода и чишћење
колектора кишне канализације;
4. одржавање јавних површина у мјесним
заједницама, око домова културе, школских објеката и
спомен обиљежја;
5. уређење излазно-улазних путних праваца,
кошење обале канала Дашница и чишћење канала Дашница;
6. уништавање амброзије;
7. чишћење дивљих депонија;
8. израда кућних бројева огласних табли, табли
упозорења, заштитних стубића
9. зоохигијена;
10. радови ван програма.
1. ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА
1.1. Одржавање јавне градске хигијене у граду
Бијељина и насељеном мјесту Јања
Чишћење јавних површина (љетни период)
у правилу траје од 01. 03. до 01.12. текуће године и
подразумијева ручно и машинско чишћење јавних
површина, а то су градски тротоари, риголи 0.5m од
ивичњака у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања.
Површине из овог Програма чисте се машински
или ручно, а чишћење се састоји од сакупљања:
- уобичајеног уличног смећа (ситни папирићи,
опушци и др.),
- атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина
настала кретањем теретних моторних возила превозом
расутих материјала),
- сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина,
гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпаци јављају
у јесењем и зимском периоду,
- одржавање градских фонтана (чишћење),
- одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак,
бојење и сл.).
У току године када падају кише или снијег јавне
површине се не чисте ручно нити машински, већ се само
врши прочишћавање тротара и осталих јавних површина.
Површине су раздвојене у пет приоритета у граду Бијељина
и два приоритета у насељеном мјесту Јања, из чега
произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле
водило се рачуна о густини насељености града, распореду
пословних и стамбених зграда, саобраћајне оптерећености
(пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања.
У току је поступак јавне набавке и избора
најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења јавних
површина.
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ɉɪɨɝɪɚɦɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɭɝɪɚɞɭȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɉɪɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ,ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɲɟɫɬɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɌɪɝɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ

Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ

Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ

Ƚɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚ

ȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ

Ɂɦɚʁȳɨɜɟȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ

ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ

Ɇɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ

ɇɭɲɢʄɟɜɚ

ɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ

ɍɤɭɩɧɨ



Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɬɪɢɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚɉɚɜɥɚ

ɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ

ɋɪɩɫɤɟɜɨʁɫɤɟ

ɇɟɡɧɚɧɢɯʁɭɧɚɤɚ

ɄɧɟɝɢʃɟɆɢɥɢɰɟ

ɍɤɭɩɧɨ



Ɍɪɟʄɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɞɜɚɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ȵɟɝɨɲɟɜɚ

Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ

Ɏɢɥɢɩɚȼɢɲʃɢʄɚ

ɄɧɟɡɚɆɢɥɨɲɚ

Ɋɚɱɚɧɫɤɚ

ɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ

ȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟ

Ⱥɬɢɧɫɤɚ

ɌɪɝȭɟɧɟɪɚɥɚȾɪɚɠɟ

ɍɤɭɩɧɨ



ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð












ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð







ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð
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ɑɟɬɜɪɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟʁɟɞɧɨɦɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ

ɀɢɜɨʁɢɧɚɆɢɲɢʄɚ

Ʉɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟ

ȳɨɜɚɧɚȾɭɱɢʄɚ

ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝ

ɊɚʁɟȻɚʃɢɱɢʄɚ

ȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ

Ⱥɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ

ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚɋɦɚʁɢʄɚ

Ɇɚɪɬɚ

ɒɚɛɚɱɤɢɯȭɚɤɚ

Ɇɚʁɚ

ɀɪɬɚɜɚɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝɬɟɪɨɪɚ

ɋɪɩɫɤɟɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟɝɚɪɞɟ

ȻɪɚʄɟȽɚɜɪɢʄ

ɋɟɪɝɟʁɚȳɟɫɟʃɢɧɚ

ȼɨʁɜɨɞɟɉɟɬɪɚȻɨʁɨɜɢʄɚ

ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ

Ȼɚʁɟɋɬɚɧɢɲɢʄɚ

ɂɜɚɧɚȽɨɪɚɧɚɄɨɜɚɱɢʄɚ

ȶɢɪɢɥɚɢɆɟɬɨɞɢʁɚ

ɉɟɪɟɋɬɚɧɢʄɚ

ȾɭɲɚɧɚȻɚɪɚɧɢɧɚ

ɆɚʁɨɪɚȽɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ

ɉɪɨɮɟɫɨɪɚȻɚɤɚʁɥɢʄɚ

ɅɚɡɟɄɨɫɬɢʄɚ

ɋɨɥɭɧɫɤɚ

ɐɚɪɚɍɪɨɲɚ

ɋɪɟɦɫɤɚ

ɄɭɥɢɧɚȻɚɧɚ

ɋɜɟɬɨɡɚɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄɚ

Ʉɪɭɲɟɜɚɱɤɚ

Ʌɨɡɧɢɱɤɚ

Ƚɚɥɚɰ

ɇɢɤɨɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄɚ

ɍɤɭɩɧɨ
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ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð
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ɉɟɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɰɭ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɊɂȽɈɅȺPð
Ʉɨɦɢɬɫɤɚ


ɆɭɱɟɧɢɤɚɊɨɦɚɧɨɜɢɯ


ɉɚɧɬɟɥɢɧɫɤɚ


ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝ ɫɬɚɡɚ 


ɄɪɭɠɧɢɬɨɤɈɛɚɪɫɤɚ


ɅɨɡɧɢɱɤɚɨɞɭɥɢɰɟȾɪɢɧɫɤɚ


ɍɥɢɰɚɡɚɧɨɜɨɝɪɨɛʂɟ


ȾɚɧɤɚɄɚɛɢʂɚȻɭɤɢʁɚ


ɉɚɪɤɢɧɝɢɡɚɪɨɛɧɟɤɭʄɟ


ɉɚɪɤɢɧɝɢɡɚȺȾȽɪɚɞ


ɋɜɟɬɨɡɚɪɚȶɨɪɨɜɢʄɚ


ɍɤɭɩɧɨ





ɉɪɨɝɪɚɦɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɭɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦʁɟɫɬɭȳɚʃɚ

ɉɪɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɬɪɢɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
Ȼɢʁɟʂɢɧɫɤɚ

Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð






Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟʁɟɞɧɨɦɫɜɚɤɟɞɪɭɝɟɫɟɞɦɢɰɟ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɊɂȽɈɅȺPð
Ⱦɪɏɚɦɞɢʁɟȶɟɦɟɪɥɢʄɚ


ȼɥɚɝɢʁɚ


ȻɪɚʄɟɅɚɡɢʄ


ɒɚɪɚɦɩɨɜ


Ȼɪɡɚɜɚ


Ⱦɪɢɧɫɤɚ


ȹɟɦɚɥɚȻɢʁɟɞɢʄɚ


ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ


Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ


ɍɤɭɩɧɨ
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ȻɂȳȿȴɂɇȺɈɋɌȺɅɂɉɈɋɅɈȼɂ

ɊȻ











ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

ɉɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟɬɪɨɬɨɚɪɚɢɪɢɝɨɥɚ
 ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɚɞɧɢɰɢ ɪɭɱɧɨ ɤɭɩʂɟʃɟɦ
ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ ɫɦɟʄɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɧɟɜɧɨ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɫɦɟʄɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɭɫɥɟɞ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ 
ɋɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɦɟʄɟ ɫɟ ɤɭɩɢ ɢ ɡɚ
ɜɪɢʁɟɦɟɫʃɟɠɧɢɯɢɤɢɲɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚ
Ɋɚɞɩɚɭɤɚ
 ɩɨɫɚɨ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɤɥɚʃɚʃɟ
ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɤɭʄɢɰɚ
ɩɨɤɪɟɬɧɢɯɬɟɡɝɢɜɟɥɢɤɢɯɠɚɪɞɢʃɟɪɚɢɫɥɢɱɧɨ
Ɋɚɞ ɬɟɪɟɬɧɨɝ ɦɨɬɨɪɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ  ɬɨɧɟ ɫɚ ɪɭɱɧɢɦ ɭɬɨɜɚɪɨɦ
ɫɦɟʄɚɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɧɚȿɄɈɞɟɩɨɧɢʁɭ
Ɋɚɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɡ ɫɦɟʄɚ ɫɚ
ɪɭɱɧɢɦɭɬɨɜɚɪɨɦ ɫɦɟʄɚɪ ɭɝɪɚɞɭɢɜɚɧɝɪɚɞɚ
Ɋɚɞ Ʉȼ ɛɪɚɜɚɪɚ ɧɚ ɪɚɡɧɢɦ ɛɪɚɜɚɪɫɤɢɦ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɊɚɞɚɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱɚɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚɡɚɩɪɟɦɢɧɟPñ



ȳȺȵȺɈɋɌȺɅɂɉɈɋɅɈȼɂ

ɉɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟɬɪɨɬɨɚɪɚɢɪɢɝɨɥɚ
 ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɚɞɧɢɰɢ ɪɭɱɧɨ ɤɭɩʂɟʃɟɦ
ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ ɫɦɟʄɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɧɟɜɧɨ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ

ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɫɦɟʄɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɭɫɥɟɞ

ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ 
ɋɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɦɟʄɟ ɫɟ ɤɭɩɢ ɢ ɡɚ
ɜɪɢʁɟɦɟɫʃɟɠɧɢɯɢɤɢɲɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚ
Ɋɚɞ ɬɟɪɟɬɧɨɝ ɦɨɬɨɪɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ
 ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ  ɬɨɧɟ ɫɚ ɪɭɱɧɢɦ ɭɬɨɜɚɪɨɦ
ɫɦɟʄɚɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɧɚȿɄɈɞɟɩɨɧɢʁɭ



ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ






ɧɱ


ɫɚɬ

ɬɭɪɚ

ɬɭɪɚ
ɧɱ
ɬɭɪɚ






ɧɱ
ɬɭɪɚ

ɄɈɅ

















ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȺ
ɍɄɆ

ɂɁɇɈɋ
ɍɄɆ

 



















ɍɤɭɩɧɨɛɟɡɉȾȼɚ 
ɉȾȼ 
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ 














ɍɤɭɩɧɨɛɟɡɉȾȼɚ
ɉȾȼ
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ
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ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ,
ɉɪɨɝɪɚɦɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
ɭɝɪɚɞɭȻɢʁɟʂɢɧɚɡɚɝɨɞɢɧɭ


ɉɪɜɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯɤɦ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯɤɦ




Ⱦɪɭɝɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯɤɦ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯɤɦ




Ɍɪɟʄɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯɤɦ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯɤɦ




ɑɟɬɜɪɬɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯɤɦ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯɤɦ




ɉɟɬɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯɤɦ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯɤɦ




ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ

 ɄɆ
 ɄɆ
 ɄɆ
 .0
 ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ







ɄɆ
ɄɆ
ɄɆ
.0
ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ







ɄɆ
ɄɆ
ɄɆ
.0
ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ







ɄɆ
ɄɆ
ɄɆ
.0
ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ







ɄɆ
ɄɆ
ɄɆ
.0
ɄɆ




Ȼɢʁɟʂɢɧɚɨɫɬɚɥɢɩɨɫɥɨɜɢ













ɄɆ
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ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ,,
ɉɪɨɝɪɚɦɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
ɭɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦʁɟɫɬɭȳɚʃɚ

ɉɪɜɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ
 ɄɆ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ

ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ  ɄɆ

ɉȾȼ 
.0

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ  ɄɆ


Ⱦɪɭɝɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ

ɄɆ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ

ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ 
ɄɆ

ɉȾȼ 
.0

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ 
ɄɆ


ȳɚʃɚɨɫɬɚɥɢɩɨɫɥɨɜɢ





ɄɆ




ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺɬɚɱɤɟ ,,, 

ȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚɄɆɄɆɄɆɄɆɄɆ
ɄɆ

 ɄɆ

ɇɚɫɟʂɟɧɨɦʁɟɫɬɨȳɚʃɚɄɆɄɆɄɆ  ɄɆ



ɋȼȿɍɄɍɉɇɈʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚȻɢʁɟʂɢɧɚȳɚʃɚ ɄɆ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду
папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и лимених
канти намијењених за ситни комунални отпад.
Чишћење површина у зимском периоду
подразумијева активности које се врше током цијелог
Овај Програм не предвиђа чишћење површина
зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази испред стамбено-пословних објеката и пословних простора.
јавним установама и друге јавне површине које се користе Ове просторе на основу одредби Одлуке о комуналном
за саобраћај у сваком моменту проходни, без било какве реду дужни су чистити власници, односно непосредни
опасности за безбиједно одвијање пјешачког саобраћаја.
корисници објеката и простора.
Чишћење површина у зимском периоду биће
Програмом утврђени радови на чишћењу снијега повјерено предузећу након проведеног поступка јавне
и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.04.2019. набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску
године и даље у случају снијежних падавина.
хигијену.
У овом периоду ће се обављати сљедећи послови:
Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара,
1. комбиновано машинско и ручно чишћење посипање соли, као и чишћење сливних решетки обављаће
снијега са тротоара, тргова, прилаза јавним установама, се по потреби у складу са временским условима, а за ту
степеништа и других јавних површина неопходних за намјену је предвиђен износ од 19.506,24 КМ са ПДВ - ом.
саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,
Предвиђен износ за ову намјену је планиран у складу са
2. посипање свих површина које се користе за цијенама из Уговора за исту намјену из 2018. године.
комуникацију индустријском соли,
3. по престанку падавина вршити скупљање и одвоз
1.3. Прање јавних површина
снијега по приоритетима,
4. чишћење сливника, шахтова и решетки,
Прање јавних површина обављаће се машински
5. скидање снијега и уклањање поломљених ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом
грана са насада и дрвећа на дијеловима путног земљишта, манипулишу помоћни радници и након завршетка прања
тротоарима и парковима,
очистиће евентуално наталожени отпад и материјал са
6. раскопавање леда и уклањање истог,
сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких
7. скупљање абразивног материјала са утоваром површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће
и одвозом са свих јавних површина по престанку зимске године. Уколико се укаже потреба могућа су и ванредна
службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже прања улица што се дефинише посебним налогом за рад.
потреба.
Избор даваоца услуга прања јавних површина извршиће се
8. прочишћавање тротора и других јавних након проведеног поступка јавне набавке.
површина које подразумијева сакупљање разбацаних
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ɉɪɟɝɥɟɞɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨʁɟɫɟɩɟɪɭ

ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɩɨɧɟɞɟʂɚɤ ɩɟɪɭɫɟɫɜɚɤɢɞɪɭɝɢɩɨɧɟɞɟʂɚɤ 

ɊȻ

ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ











ɌɪɝɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ
ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ
Ƚɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚ
Ɂɦɚʁȳɨɜɟȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ
ȵɟɝɨɲɟɜɚ
ɄɧɟɝɢʃɟɆɢɥɢɰɟ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
ȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚ
Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ



ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɭɬɨɪɚɤ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 

ɊȻ








ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ

Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ
Ɏɢɥɢɩɚȼɢɲʃɢʄɚ
ɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ
ȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
ɇɟɡɧɚɧɢɯȳɭɧɚɤɚ
ɅɚɡɟɄɨɫɬɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ



ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɫɪɟɞɚ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 

ɊȻ















ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ

ɄɧɟɡɚɆɢɥɨɲɚ
ɋɪɩɫɤɟȼɨʁɫɤɟ
Ƚɚɥɚɰ
ɇɢɤɨɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄɚ
ɋɟɪɝɟʁɚȳɟɫɟʃɢɧɚ
ɀɪɬɚɜɚɎɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝɬɟɪɨɪɚ
ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚɋɦɚʁɢʄɚ
Ⱥɬɢɧɫɤɚ
Ɇɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ
ɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚɉɚɜɥɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɉȿɊȿ
Pð












ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɉȿɊȿ
Pð









ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɉȿɊȿ
Pð
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ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɱɟɬɜɪɬɚɤ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 


ɊȻ












ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ

ɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ
Ɇɚʁɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ
ɆɚʁɨɪɚȾɪɚɝɭɬɢɧɚȽɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɚȻɚɤɚʁɥɢʄɚ
ȾɭɲɚɧɚȻɚɪɚɧɢɧɚ
ɉɟɪɟɋɬɚɧɢʄɚ
ɐɚɪɚɍɪɨɲɚ
ɊɚʁɟȻɚɧɢɱɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɉȿɊȿ
Pð














ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɩɟɬɚɤ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 


ɊȻ

ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ










Ɋɚɱɚɧɫɤɚ
ɋɪɩɫɤɟɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟɝɚɪɞɟ
ȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟ
ȻɪɚʄɟȽɚɜɪɢʄ
Ʉɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟ
ɌɪɝȭɟɧɟɪɚɥɚȾɪɚɠɟɆɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ
ɀɢɜɨʁɢɧɚɆɢɲɢʄɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ



ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɉȿɊȿ
Pð













ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɫɭɛɨɬɭ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 







ɊȻ

















ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ

ɋɨɥɭɧɫɤɚ
Ɇɚɪɬɚ
ɇɭɲɢʄɟɜɚ
ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ
ɂɜɚɧɚȽɨɪɚɧɚɄɨɜɚɱɢʄɚ
Ȼɚʁɟɋɬɚɧɢɲɢʄɚ
ȾɢɦɢɬɪɢʁɟɌɭɰɨɜɢʄɚ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄɚ
Ⱥɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɉɈȼɊɒɂɇȺ
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Површине које се перу дневно:
- Укупна површина прања за понедељак је 37.598,00
m² х 6 мјесеци = 225.588,00 m².
- Укупна површина прања за уторак је 24.500,00 m²
х 6 мјесеци = 147.000,00 m².
- Укупна површина прања за сриједу је 28.466,00 m²
х 6 мјесеци = 170.796,00 m².
- Укупна површина прања за четвртак је 32.397,00
m² х 6 мјесеци = 194.382,00 m².
- Укупна површина прања за петак је 34.002,00 m² х
6 мјесеци = 204.012,00 m².
- Укупна површина прања за суботу је 26.119,00 m²
х 6 мјесеци = 156.714,00 m².
Укупна површина прања улица и тротоара
предвиђена овим Програмом износи: 1.098.492,00 m², а
потребна средства за реализацију прања улица су:
1.098.492,00 m² х 0,021853КМ = 24.005,35 КМ
24.005,35 KM + ПДВ (4.080,91 КМ) = 28.086,26 КМ
1.4. Сакупљање, транспорт и депоновање
комуналног отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”
Одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада из МЗ “Бријесница” и МЗ “Љељенча”, на основу
Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење
комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и
Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано
за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи
изградња санитарне еколошке депоније на том подручју.
Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада
из МЗ “Бријесница” и МЗ “Љељенча” биће повјерено
предузећу након проведеног поступка јавне набавке у
склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену. За
ове послове планиран је износ од 16.468,92 КМ са ПДВ-ом.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 1.:
1.1. Одржавање јавне градске хигијене у граду
Бијељина и насељеном мјесту Јања
322.124,13
1.2. Чишћење површина у зимском периоду
19.506,24
1.3. Прање јавних површина
28.086,26
1.4. Сакупљање, транспорт и депоновање
комуналног отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”
16.468,92
УКУПНО са ПДВ-ом:
386.185,54
2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Урбани и индустријски развој градова сукобљава
се са великим потешкоћама при подизању и одржавању
зелених површина. Зеленило као саставни дио животне
средине човјека, све је више угрожено бројним
интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре,
насеља, интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних
комуникација или на други начин. Како наставити са
даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене
површине, питање је савременог човјека.
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Зеленило у граду и његовој околини има
многоструки значај. Зелене површине, нарочито дрвеће и
жбуње, својим обликом, грађом и животним особинама,
представљају у насељима незамјењиве елементе природе
који доприносе квалитету живота у најширем смислу.
Функције зеленила као што су санитарне, инжењерскотехничке, архитектонско-урбанистичке, естетске, културне,
историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су
због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају
као незаобилазни саставни елементи града. Да би зелене
површине у потпуности одговарале својој значајној улози
мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања
и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих
постојећих објеката јавног градског зеленила.
Зеленило у граду, вршећи своју функцију,
побољшава услове средине за живот у граду. С обзиром
на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже
огромне напоре и средства за очување постојећих зелених
површина и подизање нових.
У градским измијењеним условима гдје је присутно
аерозагађење, недовољан je простор за развој корјења и
крошње дрвећа, те је тешко одржати квалитетну зелену
површину.
Поред услова средине, најважнијег фактора за развој
биљака, на који не можемо утицати (осим интензивним
мјерама његовања), веома је изражен и негативан утицај
човјека. Примијетно је ломљење и вађење садница од
стране несавјесних грађана у улицама: Рачанска, Сремска,
Крушевачка, Незнаних јунака, Комитска, Кнегиње Милице,
Мајевичка, Трг Ђенерала Драже Михајловића, Војводе Степе
и Српске добровољачке гарде, као и механичка оштећења
стабала ударом возила у саднице новопосађених дрвореда.
Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 13/12) дефинисане
су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града.
Овим Програмом су обухваћене јавне зелене
површине у граду, које се редовно одржавају: Трг Краља
Петра I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк
пријатељства, Градски парк, Заштитни зелени појас,
раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора), кружни
токови на обилазницама, дрвореди и зелене површине
центра (улице: Гаврила Принципа, Николе Тесле, Светог
Саве, Кнегиње Милице, Саве Ковачевића, Доситеја
Обрадовића, Милоша Обилића, Слободана Јовановића
(Бордашев сокак), Карађорђева, Војводе Степе), раскрснице
и кружни токови у граду.
Одржавање зелених површина ван града, такође
је у надлежности Града, али због ограничених буџетских
средстава није обухваћено Програмом, осим кружног тока
у Великој Обарској и парка Липик у Батковићу.
С обзиром да су послови који се изводе на одржавању
градског зеленила условљени климатским фактором, тешко
је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо
се строго придржавали. Програм одржавања јавног градског
зеленила за 2019. годину је представљен Табелом у којој су
обухваћене зелене површине (I-IX), са колонама: количине
услуга за одржавање, цијене услуге, број извршења у току
године и укупна вриједност.
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Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɢɜɟɨɝɪɚɞɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɠɛɜɪɫɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɱɟɬɫɚɞɧɢɰɚ
ɋɚɞʃɚɩɟɪɟɧɚ
ɉɨɞɢɡɚʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚ
Ɂɚɥɢɜɚʃɟɩɨɭɬɪɨɲɟɧɨɦɜɪ
ɋɚɞʃɚɥɭɤɨɜɢɱɚɫɬɨɝɰɜɢʁɟʄɚɢ
ɩɟɪɟɧɚɫɚɫɚɞɧɢɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
 ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
 Ʉɨɲɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦɬɪɢɦɟɪɚ




ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅ

ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0

ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 

Pð
Pð













Pð
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P
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ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ
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9,,, Ƚɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ
ɊȻ














ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɞɪɜɫɚɞɧɢɰɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɬɪɚɜɟ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɛɜɪɫɬɚ
Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɰɜɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɋɚɞʃɚɫɟɡɨɧɫɤɟɪɚɫɚɞɟ
ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
Ⱦɟɬɚʂɧɨɨɪɟɡɢɜɚʃɟɜɫɬɚɛɚɥɚ
ɋɚɞʃɚɥɭɤɨɜɢɱɚɫɬɨɝɰɜɢʁɟʄɚ
Ɂɚɥɢɜɚʃɟɡɟɥɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɠɛɜɪɫɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɞɪɜɥɢɲɫɚɞ
ɉɪɟɜɪɲɚɜɚʃɟɜɢɫɨɤɢɯɫɬɚɛɚɥɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦɜɢɫɢɧɫɤɟɤɨɪɩɟ

ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅ

ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0

ɤɨɦ
ɤɝ
ɤɨɦ
ɦð
ɦð
K
ɤɨɦ
ɦð
Pñ
Pð
ɤɨɦ

















































ɤɨɦ









ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ









Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɩɚɪɤɚ


ɊȻ







ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

ɉɪɨʂɟɬɧɨɢʁɟɫɟʃɟɝɪɚɛɚʃɟɩɚɪɤɚ
ɝɪɚɛɚʃɟɤɭɩʂɟʃɟɢɨɞɜɨɡ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ 
Pðɯɝɪɚɛɚʃɚɭɫɟɡɨɧɢ
Ʉɨɲɟʃɟɩɚɪɤɚ ɤɨɲɟʃɟɤɭɩʂɟʃɟɢ
ɨɞɜɨɡɫɚɤɭɩʂɟɧɟɬɪɚɜɟɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ 
Pðɯɤɨɲɟʃɚɭɫɟɡɨɧɢ
ɋɜɚɤɨɞɟɜɧɨɪɭɱɧɨɢɥɢɦɚɲɢɧɫɤɨ
ɱɢɲʄɟʃɟɩʁɟɲɚʄɤɢɯɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭɭ
ɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨɱɚɫɨɜɚ
ɪɭɱɧɨɱɢɲʄɟʃɟɩʁɟɲɚɱɤɢɯɫɬɚɡɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɨɬɩɚɞɚɢ
ɦɟɬɟʃɟ ɦɟɬɥɚɞɨɦɟɬɥɟ ɢɥɢ
ɦɚɲɢɧɫɤɨɦɱɢɫɬɢɥɢɰɨɦɢɨɫɬɚɥɢɦ
ɨɪɭɻɢɦɚɡʂɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɩɪɚɠʃɟʃɟɛɟɬɨɧɫɤɢɯ
ɤɚɧɬɢɡɚɫɦɟʄɟɫɤɢɞɚʃɟɩɥɚɤɚɬɚ
ɩɨɫɦɪɬɧɢɰɚɫɚɫɬɚɛɚɥɚ Pð[ɞɚɧɚ
ɭɫɟɞɦɢɰɢ[ɫɟɞɦɢɰɟ[ɦʁɟɫɟɰɢ 

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0




Pð


Pð
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Ɉɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟɱɭɜɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɭɬɪɚʁɚʃɭɨɞ
ɱɚɫɨɜɚ ɡɚɞɚɬɚɤɱɭɜɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟʁɟɞɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚɥɨɦʂɟʃɟɢɨɲɬɟʄɟʃɟ
ɫɚɞɢɰɚɫɬɭɛɨɜɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟɫɩɨɦɟɧ
ɛɢɫɬɚɢɞɪɭɝɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɭɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɩɚɪɤɭ 
ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɱɢɲʄɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɪɚɜʃɚɤɚɨɞɛɚɱɟɧɢɯɩɚɩɢɪɚ
ɢɞɪɭɝɨɝɨɬɩɚɞɚ
ɋɚɤɭɩʂɚʃɟɢɨɞɜɨɡɨɥɭʁɧɨɝɝɪɚʃɚɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢ

07. фебруар 2019.

ɉɚɭɲɚɥ









ɉɚɭɲɚɥ










ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ








ɈɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɩɚɪɤɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɩɪɟɞɭɡɟʄɭȾɈɈɉɚɬɪɢɨɬȻɢʁɟʂɢɧɚɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɚ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɱɥɚɧ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟɛɪɨʁ 


ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺɬɚɱɤɟ

 ,,,,,,,999,9,,9,,,

 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɩɚɪɤɚ






ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼɨɦ





ɈȾȼɈȭȿȵȿȺɌɆɈɋɎȿɊɋɄɂɏȼɈȾȺɂɑɂɒȶȿȵȿɄɈɅȿɄɌɈɊȺ
ɄɂɒɇȿɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ


Ɂɚɧɨɪɦɚɥɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦʁɟɫɬɢɦɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɤɢɲɧɢɯɞɚɧɚ
ɚ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɡɚɫɬɨɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɢ ɩɪɨɥɚɡɧɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɨɞɪɠɚɜɚɬɢɨɛʁɟɤɬɟɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɬɨɤɨɦɰɢʁɟɥɟɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɨɛɭɯɜɚɬɚɫʂɟɞɟʄɢɨɛɢɦɪɚɞɨɜɚ
 ɩɨɩɪɚɜɤɚɪɟɜɢɡɢɨɧɢɯɨɤɚɧɚɬɢʁɟɥɚɫɥɢɜɧɢɤɚɢɫɩɨʁɟɜɚɫɥɢɜɧɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
 ɩɨɞɢɡɚʃɟɨɤɜɢɪɚɢɧɚɦɢʁɟɲɬɚʃɟɩɨɤɥɨɩɚɰɚ
 ɱɢɲʄɟʃɟɫɥɢɜɧɢɤɚɬɚɥɨɠɧɢɤɚɢɫɩɨʁɚɫɥɢɜɧɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɜɚɻɟʃɟɬɚɥɨɝɚɢɨɞɜɨɡ
ɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ
 ɡɚɦʁɟɧɚɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯɅɀɩɨɤɥɨɩɚɰɚɢɥɢɪɟɲɟɬɤɢɧɚɪɟɜɢɡɢɨɧɢɦɨɤɧɢɦɚɢɥɢɫɥɢɜɧɢɰɢɦɚ








07. фебруар 2019.

ɊȻ

Службени гласник Града Бијељина

ȼɊɋɌȺɍɋɅɍȽȿ

ɇɚɛɚɜɤɚ
ɢ
ɭɝɪɚɞʃɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɰɢʁɟɜɢ ɬʁɟɦɟɧɟ
ɤɪɭɬɨɫɬɢ61.1Pðɍɰɢʁɟɧɭ
ɭɤʂɭɱɢɬɢɫɜɟɩɨɬɪɟɛɧɟɪɚɞʃɟɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɫʁɟɱɟʃɟ ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ
ɚɫɮɚɥɬɚɢɥɢɛɟɬɨɧɚ
 ɢɫɤɨɩ ɪɨɜɚ ʁɚɦɟ  ɭɬɨɜɚɪ ɢ
ɨɞɜɨɡɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɡɢɫɤɨɩɚ
 ɭɤɪɭɬɚ ɰɢʁɟɜɢ ɩɢʁɟɫɤɨɦ ɞɨ
ɤɨɬɟ  FP ɢɡɧɚɞ ɬʁɟɦɟɧɚ
ɰɢʁɟɜɢ
 ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɨɝ ɞɢʁɟɥɚ
ɪɨɜɚɱɢɫɬɢɦ
ɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
 ɢɡɪɚɞɚ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɚɫɮɚɥɬɚ ɨɞ
ɛɢɬɨ ɲʂɭɧɤɚ ɢɥɢ ɯɚɛɚʁɭʄɟɝ
ɫɥɨʁɚɞ ɞɨFP
 Ⱦɇ
Ⱦɇ
Ⱦɇ
Ⱦɇ

ȳȿȾ
ɄɈɅ
ɆȳȿɊȿ
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ɂɁɇɈɋ

ɅɈɄȺɐɂȳȺɍɅɂɐȺ









P






ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ Ʌɀ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ   PP ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1  Ɉɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɩɨɪɟɞ ɧɚɛɚɜɟ ɢ ɭɝɪɚɞʃɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ȺȻ ɩɪɫɬɟɧɚ
ɞɟɛʂɢɧɟ  FP ɜɢɫɢɧɟ  FP
ɐɢʁɟɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ
ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ
ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ
ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ   FP ɫɜɟ ɫɚ Ʉɨɦɩɥ
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ
ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ
ɨɤɨ
ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ
ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ
Ɉɛɪɚɱɭɧ
ʁɟ
ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɭɪɚɻɟɧɨɝ ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ


















Ƚɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚ
ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝ
Ʉɨɫɨɜɤɟɞʁɟɜɨʁɤɟ
ɐɚɪɚȾɭɲɚɧɚ
ɦɚɪɬɚ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ


Ʉɨɫɨɜɤɟɞʁɟɜɨʁɤɟ
ɦɚɪɬɚ
ɐɚɪɚȾɭɲɚɧɚ
ɢɞɪɭɝɚɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ
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ɇɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ Ʌɀ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ   PP ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1  Ɉɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɢɡɪɚɞɭ ȺȻ ɩɪɫɬɟɧɚ ɞɟɛʂɢɧɟ 
FP ɜɢɫɢɧɟ  FP ɐɢʁɟɧɨɦ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ  ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ
ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɛɟɬɨɧɚ
ɜɢɫɢɧɟFPɫɜɟɫɚɭɬɨɜɚɪɨɦ
Ʉɨɦɩɥ
ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ
ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ
Ɉɛɪɚɱɭɧ
ʁɟ
ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ
ɧɢɜɟɥɢɫɚɧɨɝ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ
ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ Ʌɀ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ   PP ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ Ʉɨɦ
.1   ɫɚɦɨ ɩɨɤɥRɩɚɰ ɛɟɡ
ɪɚɦɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɫɥɢɜɧɢɱɤɟ
ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ ɪɚɦɨɦ ɬɢɩ Ɍ
PP 
ɡɚ
ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1 
ɫɚ
ɲɚɪɤɨɦ
ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɡɚɤʂɭɱɚɜɚʃɚ Ɉɜɚ
ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɪɟɞ ɧɚɛɚɜɟ ɢ
ɭɝɪɚɞʃɟ ɪɚɦɚ ɢ ɪɟɲɟɬɤɟ ɢ
ɮɢɤɫɢɪɚʃɟ ɢɫɬɨɝ ɫɚ ȺȻ
ɩɪɫɬɟɧɨɦ ɞɟɛʂɢɧɟ  FP ɢ
ɜɢɫɢɧɟ  FP ɐɢʁɟɧɨɦ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ

ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
Ʉɨɦɩɥ
ɪɚɦɚɪɟɲɟɬɤɟɪɚɡɛɢʁɚʃɟɛɟɬɨɧɚ
ɜɢɫɢɧɟFPɫɜɟɫɚɭɬɨɜɚɪɨɦ
ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ
ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ
Ɉɛɪɚɱɭɧ
ʁɟ
ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɭɪɚɻɟɧɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ
ɪɚɦɨɦ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ
ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
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Ɋɚɱɚɧɫɤɚ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ ȳɚʃɚ 



Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
Ƚɚɥɚɰ
ɢɞɪɭɝɚɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ





Ʉɨɫɨɜɤɟɞʁɟɜɨʁɤɟ
ɦɚɪɬɚ
ɐɚɪɚȾɭɲɚɧɚ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ
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ɇɢɜɟɥɢɫɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɫɥɢɜɧɢɱɤɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ ɪɚɦɨɦ
ɬɢɩ Ɍ PP  ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1  ɮɢɤɫɢɪɚʃɟ ɢɫɬɨɝ ɫɚ
$% ɩɪɫɬɟɧɨɦ ɞɟɛʂɢɧɟ FP ɢ
ɜɢɫɢɧɟ
FP
ɐɢʁɟɧɨɦ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ
ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɪɚɦɚɪɟɲɟɬɤɟɪɚɡɛɢʁɚʃɟɛɟɬɨɧɚ
ɜɢɫɢɧɟFPɫɜɟɫɚɭɬɨɜɚɪɨɦɢ Ʉɨɦɩɥ
ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ
ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ
Ɉɛɪɚɱɭɧ
ʁɟ
ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨɫɚɧɢɪɚɧɟɪɟɲɟɬɤɟɫɚ
ɪɚɦɨɦ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ
ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚɫɥɢɜɧɢɱɤɟ
ɪɟɲɟɬɤɟɫɚɪɚɦɨɦɬɢɩɌ
PP ɡɚɬɟɲɤɨ
Ʉɨɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1 ɫɚɦɨɪɟɲɟɬɤɚɛɟɡ
ɪɚɦɚ
Ɋɚɞ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɝ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚ ɪɚɞɧɟ ɦɚɲɢɧɟ ³9DFXP
DQG SUHVXUH´ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢ ɧɚɡɢɜ
³ȼɨɦɚ´  ɧɚ ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɭ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɍ ɰɢʁɟɧɢ ɪɚɞɚ ʁɟ ɢ
ɪɚɞ  ɩɨɦɨʄɧɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɱɢɲʄɟʃɚ ɞɨ ɞɧɚ
ɫɥɢɜɧɢɤɚ ɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɯ ɨɤɚɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ȼɨɦɚ ɬɪɟɛɚ ɛɢɬɢ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɰɪɢʁɟɜɨɦ  ɦɢɧ
P
ɞɭɠɢɧɟ  ɦɟɬɚɪɚ Ɋɚɞɧɢ
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚɛɚɪɚɚɪɚɞɧɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 4ɡɭɤ 
ɥɢɬɚɪɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɜɪɲɢɬɢ ɩɨ ɦ
ɨɱɢɲʄɟɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɍɫɢɫɚɧɭ
ɩɪʂɚɜɭɜɨɞɭɜɨɡɢɬɢɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ
ɤɨʁɨɦ
ɭɩɪɚɜʂɚȳɉ³ȿɤɨɞɟɩ´
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Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ
ɄɧɟɡɚɆɢɥɨɲɚ
ɢɞɪɭɝɚɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ





ȼɢɲɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ



ȼɢɲɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɤɪɨɡɪɟɞɨɜɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɩɪɟɦɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ
ɫɚɤɢɲɧɢɦɤɨɥɟɤɬɨɪɢɦɚ



Број 03 - Страна 32

Службени гласник Града Бијељина



Ɋɚɞ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ
ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɍ ɰʁɟɧɭ ɭɤʂɭɱɢɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɰɢɤɥɭɫ ɰɪɩʂɟʃɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɢɫɬɨɜɚɪ ɢ ɰɢʁɟɧɭ
ɢɫɤɚɡɚɬɢ ɩɨ  P ɨɞɜɟɡɟɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
 Ɋɚɞ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ ɦɢɧ ɪɚɞɧɨɝ
ɩɪɨɬɨɤɚ4 ɥɢɬɚɪɚɦɢɧɭɬɢ

 Ɋɚɞ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɟ ɦɚɲɢɧɟ

ɭɬɨɜɚɪɢɫɤɨɩ  ɦɚɲɢɧɟ ɧɩɪ
Äɋɤɢɩ³ɢɥɢɫɥ
 Ɋɚɞ ɤɚɦɢɨɧɚɤɢɩɟɪɚ ɤɨɪɢɫɧɟ
ɧɨɫɢɜɨɫɬɢɬɨɧɚ

P
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Ȼɨɪɚɱɤɨɧɚɫɟʂɟ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ
ɦɚɪɬɚ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ

ɋɚɬɢ





Ȼɨɪɚɱɤɨɧɚɫɟʂɟ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ
ɇɚɫɟʂɟȽɌɐɟɬɉɟɬ
ʁɟɡɟɪɚ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ

ɋɚɬɢ





ȼɢɲɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ



ȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ
ɉɚɪɤɢɧɝɢɡɚɌɐ
Äȿɦɩɨɪɢɭɦ³
ɉɚɪɤɢɧɝɢɡɚɧɟɛɨɞɟɪɚ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ



ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝ
Ɋɚɱɚɧɫɤɚ
Ȼɨɪɚɱɤɨɧɚɫɟʂɟ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ



ɉɟɬɪɚɄɨɱɢʄɚ
ȼɨʁɜɨɞɟɉɟɬɪɚȻɨʁɨɜɢʄɚ
ȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ

ɋɚɬɢ

 Ɋɚɞɚɟɪɥɢɮɬɚɧɚɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɭ
ɭɩɨʁɧɢɯ
ɛɭɧɚɪɚ
Ⱥɟɪɥɢɮɬ
ɨɩɫɥɭɠɭʁɭ  ɪɚɞɧɢɤɚ ɤɨʁɢ
ɨɩɬɟɪɟʄɭʁɭɨɜɭɰɢʁɟɧɭɈɛɪɚɱɭɧ
ɋɚɬ
ɫɜɟɫɬɢɧɚɫɚɬɪɚɞɚɝɪɭɩɟɡɚʁɟɞɧɨ ɝɪɭɩɟ
ɫɚɚɟɪɥɢɮɬɨɦ
Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪ
ɫɟ
ɩɨɫɟɛɧɨ
ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚ 
 Ɋɭɱɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɞɧɚ ɭɩɨʁɧɨɝ
ɛɭɧɚɪɚ ɫɚɜ ɢɡɜɚɻɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɢɡ ɛɭɧɚɪɚ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɋɚɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ Ɉɛɪɚɱɭɧ
ɩɨɭɬɪɨɲɟɧɨɦɫɚɬɭɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
 ɂɡɪɚɞɚ
ɭɩɨʁɧɨɝ
ɛɭɧɚɪɚ
ɩɨɰɢʁɟɜʂɟɧɨɝ
ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ
ɰɢʁɟɜɢɦɚɤɨɪɢɫɧɨɝɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ
ɩɪɟɱɧɢɤɚ  PP Ȼɭɧɚɪ ʁɟ
ɞɭɛɢɧɟɦɟɬɚɪɚɢɬɨɦɟɬɪɚ
ɭ ɜɨɞɢ ɢ  ɦɟɬɪɚ ɜɚɧ ɧɢɜɨɚ

ɜɨɞɟɇɚɞɨʃɚɞɜɚɦɟɬɪɚɞɭɛɢɧɟ

ɨɫɬɚɜɢɬɢ  ɨɬɜɨɪɚ  PP ɧɚ

ɰɢʁɟɜɢ ɡɚ ɩɪɨɰʁɟɻɢɜɚʃɟ ɜɨɞɚ
Ʉɨɦɩɥ
Ƚɨɪʃɚ ɩɥɨɱɚ ɛɭɧɚɪɚ ʁɟ ɨɞ $%
0% ɞɟɛʂɢɧɟ FP ɚɪɦɢɪɚɧɚ
ɭ ɨɛʁɟ ɡɨɧɟ ɫɚ 4 ɍ ɝɨɪʃɨʁ
ɩɥɨɱɢ ɭɝɪɚɞɢɬɢ ɲɚɯɬ ɩɨɤɥɨɩɚɰ
PPɧɨɫɢɜɨɫɬɢɬɨɧɚ
ɍ ɰɢʁɟɧɭ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɫɜɟ ɪɚɞɨɜɟ





















Ʉɨɫɨɜɤɟɞʁɟɜɨʁɤɟ
ɦɚɪɬɚ
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ɢɫɤɨɩ ɨɞɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ
ɢɫɤɨɩɚ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɛɭɧɚɪɚ
ɮɢɥɬɟɪɫɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
ɛɟɬɨɧ
ɚɪɦɚɬɭɪɭ
ɨɩɥɚɬɭ
ɰɪɩʂɟʃɟ
ɜɨɞɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɟ
ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨɞɨɪɚ ɡɚ ɞɨɜɨɞɧɟ
ɰɢʁɟɜɢ ɢ ɭɝɪɚɞʃɭ P ɰɢʁɟɜɢ ɭ
ɡɢɞ ɛɭɧɚɪɚ Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨɢɡɜɟɞɟɧɨɦɛɭɧɚɪɭ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ
ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɞɢɡɚʃɚ :& ɲɨʂɟ ɢ
ɤɚɞɟɭɨɛʁɟɤɬɢɦɚɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ
ɫɦʁɟɲɬɚʁɚɭȳɚʃɢȺɦɚʁɥɢʁɚɦɚɢ
ȽɌɐɟɬɉɟɬʁɟɡɟɪɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɚʁɟ
ɞɧɢɱɤɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚ
ɰɢɨɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɫɦʁɟɲɬɚʁɚ ȳɚʃɚ
ȺɦɚʁɥɢʁɟɢȽɌɐɟɬɉɟɬʁɟɡɟɪɚ
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɭʂɧɟ ɩɭɦɩɟ ɡɚ
ɰɪɩʂɟʃɟ ɨɛɨɪɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɧɚ ɮɨɧɬɚɧɢ
ɩɭɦɩɟɡɚɜɨɞɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ4
 Oɦɢɧ 1 ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ
P 1 ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ P ɫɧɚɝɚ
3.Z,$
Ɋɚɞ Ʉȼ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɦ
ɪɚɞɨɜɢɦɚ

 Ɋɚɞ ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢɦ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
 Ɋɭɱɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɫɥɢɜɧɨɝ ɨɤɧɚ
ɢɫɩɨɞ ɫɥɢɜɧɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚɜ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡɜɚɻɟɧ ɢɡ ɨɤɧɚ
ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɧɢ
ɬɚɪɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ ɨɱɢɲʄɟɧɨɝ ɫɥɢɜɧɨɝ
ɨɤɧɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚ
ɢ
ɦɨɧɬɚɠɚ
ʁɟɞɧɨɫɦʁɟɪɧɢɯ ɜɟɧɬɢɥɚ Äɀɚ
ɛʂɢɩɨɤɥɨɩɚɰ³
 ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɡɚ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚʃɟ ɭɞɚɪɚ ɧɚ Ʌɀ
ɩɨɤɥɨɩɰɢɦɚ
ɡɚ
ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
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ɋɬɚɦɛɟ
ɧɚ
ʁɟɞɢɧɢɰ
ɚ





ȽɌɐɟɬɉɟɬʁɟɡɟɪɚ
ȳɚʃɚ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ

ɋɬɚɦɛɟ
ɧɚ
ʁɟɞɢɧɢɰ
ɚ





ȽɌɐɟɬɉɟɬʁɟɡɟɪɚ
ȳɚʃɚ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ

Ʉɨɦ





Ɋɚɱɚɧɫɤɚ

Ʉɨɦ





ɌɪɝɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ

ɋɚɬɢ





ȼɢɲɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ

ɋɚɬɢ





Ʉɨɦ





Ʉɨɦ





ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚ



ɋȾɟɱɚɧɫɤɨɝɋɪɩɫɤɟ
ɜɨʁɫɤɟȾɢɦɢɬɪɢʁɚ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚɢɞɪɭɝɟ
ɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ

Ʉɨɦ



ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼɨɦ ɄɆ 

ȼɢɲɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ
ɅɚɡɟɄɨɫɬɢʄɚ
ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ
ɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ
ɏɚɦɞɢʁɟɑɟɦɟɪɥɢʄɚ
ȳɚʃɚ 
ɢɞɪɭɝɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ
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ɈȾɊɀȺȼȺȵȿȳȺȼɇɂɏɉɈȼɊɒɂɇȺɍɆȳȿɋɇɂɆɁȺȳȿȾɇɂɐȺɆȺɈɄɈȾɈɆɈȼȺ

ɄɍɅɌɍɊȿɒɄɈɅɋɄɂɏɈȻȳȿɄȺɌȺɂɋɉɈɆȿɇɈȻɂȴȿɀȳȺ

ɊȻ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɪɨɞɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȼɟɥɢɧɨɫɟɥɨ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɚɥɚɬɭɧ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ɍɪʃɚɰɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ɇɟɻɚɲɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ⱦɚɡɞɚɪɟɜɨ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɄɪɢɜɚȻɚɪɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ⱦɜɨɪɨɜɢ ɢ
Ɍɪɢʁɟɲɧɢɰɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁȾɢʁɟɥɨɜɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɋɭɜɨɩɨʂɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɪɢʁɟɫɧɢɰɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɄɨɜɚɱɢʄɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ɂɚɝɨɧɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɁɚɝɨɧɢɞɨʃɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ɇɨɞɪɚɧ


ɍɄɍɉɇȺ
ȳȿȾɐɂȳȿɇȺ
ɍɄɍɉɇȺ
ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɆP ȻȿɁ ɐɂȳȿɇȺȻȿɁ
P 
ɉȾȼD
ɉȾȼD
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȻɭɤɨɜɢɰɚȽɨɪʃɚ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄɝɨɪʃɢ


























































































































Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄɋɪɟɞʃɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰɋɪɟɞʃɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȾɪɚɝɚʂɟɜɚɰȽɨɪʃɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɑɚɻɚɜɢɰɚȽɨɪʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɑɚɻɚɜɢɰɚɋɪɟɞʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɑɚɻɚɜɢɰɚȾɨʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɈɛɪɢʁɟɠ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȳɨɯɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɚɬɚɪ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ƚɥɚɜɢɱɢɰɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁȻʁɟɥɨɲɟɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɚʃɢɰɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁȴɟɫɤɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ƚɥɨɝɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɑɟɧɝɢʄ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɑɚɪɞɚɱɢɧɟ
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁȳɚʃɚɇɨɜɚȳɚʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁɐɪʃɟɥɨɜɨȾɨʃɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭɆɁȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɉɚɬɤɨɜɚɱɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɚɬɤɨɜɢʄ
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ɉɫɬɨʁɢʄɟɜɨ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɐɪʃɟɥɨɜɨȽɨɪʃɟ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȾɪɚɝɚʂɟɜɚɰȾɨʃɢ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ƚɨʁɫɨɜɚɰ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȴɟʂɟɧɱɚ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȻɭɤɨɜɢɰɚȾɨʃɚ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɇɨɜɨɇɚɫɟʂɟ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ



















 ɈɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚÄɅɢɩɢɤ³ɭɆɁȻɚɬɤɨɜɢʄ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɉɨɩɨɜɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ

07. фебруар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

ɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄȾɨʃɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ʉɚɰɟɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȼɪɲɚɧɢ
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ƚɪɚɞɚɰ±ɋɬɭɩɚʃ Ƚɪɚɞɚɰ 







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ƚɪɚɞɚɰ±ɋɬɭɩɚʃ ɋɬɭɩɚʃ 







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɆɚɥɚɈɛɚɪɫɤɚ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɉɭɱɢɥɟ







ɂɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɤɨɲɟʃɟ  ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɧɚɥɨɝɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɚ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɨɤɨ ɞɨɦɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ




ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɦʁɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɨ ɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɦ
ɫɩɢɫɤɭ

ɍɄɍɉɇɈɡɚʁɟɞɚɧɰɢɤɥɭɫɤɨɲɟʃɚ




ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɰɢɤɥɭɫɭ ɢɡɧɨɫɢ Pð
ɨɞɧɨɫɧɨɭɞɜɚɰɢɤɥɭɫɚɭɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨʁɚɫɟɩɥɚɧɢɪɚɨɞɪɠɚɜɚɬɢɢɡɧɨɫɢP
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɢɡɧɨɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɜɟɧɚɦʁɟɧɟʁɟɄɆ ɞɜɚɰɢɤɥɭɫɚɤɨɲɟʃɚɉȾȼ 
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦɩɨɧɭɻɚɱɭɧɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ


ɇȺɉɈɆȿɇȺ ɋɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦʁɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ
ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɬɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɨɤɨ
ɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
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 ɍɊȿȭȿȵȿ ɂɁɅȺɁɇɈɍɅȺɁɇɂɏ ɉɍɌɇɂɏ ɉɊȺȼȺɐȺ ɄɈɒȿȵȿ ɈȻȺɅȿ ɄȺɇȺɅȺ
ȾȺɒɇɂɐȺɂɑɂɒȶȿȵȿɄȺɇȺɅȺȾȺɒɇɂɐȺ


ɍɪɟɻɟʃɟɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ


ɊȻ





ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢɥɢɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟɬɪɚɜɟɭɩɭɬɧɨɦ
ɩɨʁɚɫɭ ɧɚ ɭɥɚɡɧɨɢɡɥɚɡɧɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɟɫɚɨɛʁɟɫɬɪɚɧɟɤɨɥɨɜɨɡɚɲɢɪɢɧɟɩɨ
P Ʉɨɲɟʃɟ ʄɟ ɫɟ ɨɛɚɜɢɬɢ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɭ ɬɨɤɭ
ɫɟɡɨɧɟ
 ɩɨɤɨɲɟɧɭ ɬɪɚɜɭ ɢ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɭ ɩɭɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɉɪɚɜɰɢɤɨʁɢɬɪɟɛɚɞɚɫɟɭɪɟɻɭʁɭɫɭ
ȻɢʁɟʂɢɧɚȺɦɚʁɥɢʁɟ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 
ȻɢʁɟʂɢɧɚȾɜɨɪɨɜɢ



ȻɢʁɟʂɢɧɚȻɚɬɤɨɜɢʄ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 
 ȻɢʁɟʂɢɧɚȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ

ɉȾȼ

ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ



ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ


ɄɈɅɂɑɂɇȺ


ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȿ









ɂɁɇɈɋ

NP







NP







NP







NP























ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȿ

ɂɁɇɈɋ

NP







NP















K
P
K









ɄɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟɢɱɢɲʄɟʃɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ


ɊȻ

ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ



Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢɥɢ ɪɭɱɧɨ ɤɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɧɚ
ɨɛɚɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ Ⱦɚɲɧɢɰɚ ɤɪɨɡ ɝɪɚɞɫɤɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ
 ɩɨɤɨɲɟɧɭ ɬɪɚɜɭ ɢ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɧɚ ɨɛɚɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭɫɚɧɢɬɚɪɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 

Ɋɭɱɧɨ ɢɥɢ ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɚ
Ⱦɚɲɧɢɰɚɤɪɨɡɝɪɚɞɫɤɨɩɨɞɪɭɱʁɟɫɚɤɭɩʂɟɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 

ɍɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɯɢɬɧɢɯ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɧɚɥɨɝɭɧɚɪɭɱɢɨɰɚ
 Ɋɚɞɬɪɢɦɟɪɚ ɨɛɪɚɱɭɧɩɨɱɚɫɭ 
 Ɋɚɞɤɨɫɚɱɢɰɟ ɨɛɪɚɱɭɧɩɨɦ 
 Ɋɚɞɦɨɬɨɪɧɟɬɟɫɬɟɪɟ ɨɛɪɚɱɭɧɩɨɱɚɫɭ 

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ 

ɉȾȼ 

ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ 
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 ɍɤɥɚʃɚʃɟ ɭɝɢɧɭɥɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɪɭɩɧɨɝ ɨɬɚɩɞɚ ɫɚ ɩɨɤɨɫɚ ɢ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɚ
Ⱦɚɲɧɢɰɚ


ɊȻ


ȳȿȾ
ȳȿȾ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȳȿɊȿ
ɐɂȳȿɇȿ

ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ

Ɋɭɱɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ ɨɛɚɥɟ ɤɚɧɚɥɚ
Ⱦɚɲɧɢɰɚɨɞɦɨɫɬɚɭɭɥɢɰɢɋɪɟɦɫɤɚɞɨɦɨɫɬɚ
ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɭɥɢɰɟ ɂɥɢʁɟ Ƚɚɪɚɲɚɧɢɧɚ ɫɬɚɪɢ
Ⱦɚɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɇɟɧɨ  ɋɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ
ɨɞɜɨɡɢɫɟɧɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɭɫɚɧɢɬɚɪɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ʁɟɞɧɨɦ ɫɟɞɦɢɱɧɨ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭɚɩɪɢɥɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ 





ɂɁɇɈɋɛɟɡ
ɉȾȼ











ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺɬɚɱɤɟ

 ɍɪɟɻɟʃɟɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ


ɄɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚɢɱɢɲʄɟʃɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚ

 ɍɤɥɚʃɚʃɟ ɭɝɢɧɭɥɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɪɭɩɧɨɝ
ɨɬɚɩɞɚɫɚɩɨɤɨɫɚɢɞɧɚɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼɨɦ









ɈɞɪɠɚɜɚʃɟɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɩɪɟɞɭɡɟʄɭȾɈɈɉɚɬɪɢɨɬȻɢʁɟʂɢɧɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɚɜɟɡɚɧɨɡɚɱɥɚɧɁɚɤɨɧɚɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟɛɪɨʁ 



ɍɇɂɒɌȺȼȺȵȿȺɆȻɊɈɁɂȳȿ

ɇɚɫɟʂɟɄɨɜɢʂɭɲɟ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

ɫɬɚɞɢɨɧ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ



ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 







ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɇɚɫɟʂɟɉɟɬʁɟɡɟɪɚ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 

ɉɚɪɰɟɥɚ
ɤɩɢ
ɤɨȻɧ
ɋɟɥɨ









ɩɚɪɰɟɥɟ
ɤɩɤɨȻɧ
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ɋɬɚɞɢɨɧɎɄɊɚɞɧɢɤ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

ɍɤɭɩɧɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪɨʁ

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪɨʁ


ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 

ɯ







ɯ







ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɆɁȼɭɤɄɚɪɚʇɢʄ ɭɥȼɨʁɜɨɞɟɉɟɬɪɚȻɨʁɨɜɢʄ 
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ

ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 







ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɍɥɢɰɟɨɤɨɲɤɨɥɟȳɨɜɚɧȾɭɱɢʄ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ

ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 







ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɍɥɢɰɚɅɨɡɧɢɱɤɚ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ

ɩɨɜɪɲ Pð 


ɄɆPð 

ɄɆ 





ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɍɥɢɰɟȼɥɚɞɢɤɟɇɢɤɨɥɚʁɚȾɄȻɭɤɢʁɚɢɋȶɨɪɨɜɢʄɚ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 


ɄɆPð 

ɄɆ 





ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɍɥɢɰɚɉɟɪɟɋɬɚɧɢʄɚ ɤɨɞɈɒÄɄɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟ 
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪɨʁ

ɯ



ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 


ɄɆPð 


ɄɆ 



ɅȻʁɟɥɨɲɟɜɚɰɄɚɰɟɜɚɰ Ɇ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɩɨɫɥɚ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ
ɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟ


[[

ɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
Pð 


ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

ɍɤɭɩɧɨ

ɄɆPð 

ɄɆ 
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ɆɁȻɪɨɞɚɰȻɟɝɨɜɩɭɬ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɫɥɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ
ɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟ

ɯɯ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 









ɍɤɭɩɧɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

ɍɤɭɩɧɨ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 





ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɆɁȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɫɥɚ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ
ɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟ


ɉɚɪɰɟɥɟɤɩ
ɢɤɨ
ȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ




ɆɁȼɪɲɚɧɢ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɯɯ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 







ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɆɁȽɪɚɞɚɰ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɯɯ

ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 







ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɩɨɜɪɲ Pð 

ɄɆPð 

ɄɆ 

ɯɯ







ɯ








ɆɁȳɚʃɚ±ɇɨɜɨɇɚɫɟʂɟ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ
ɭɧɚɫɟʂɭ
ɩɚɪɰɟɥɚɤɨɞ
ɲɤɨɥɟ



Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
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Ʉɨɲɟʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚɢʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɩɨɩɨɬɪɟɛɢɢɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɧɚɥɨɝɭɧɚɪɭɱɢɨɰɚ
ɍɤɭɩɧɚ
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɍɤɭɩɧɨ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɫɥɚ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɩɨɜɪɲ Pð 
ɄɆPð 
ɄɆ 
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ
ɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟ










ɂɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɡɚɤɨɲɟʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
ȳɟɞɢɧɢɱɧɚɰɢʁɟɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ
ɪɛ
Ɉɩɢɫɩɨɡɢɰɢʁɟɭɫɥɭɝɚ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ Pð 
ɄɆPð 
ɄɆ 
ɍɧɭɲɬɟʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɤɨɲɟʃɟɦ




ɤɨɫɚɱɢɰɨɦɢɥɢɬɚɪɭɩɨɦ
ɦɭɥɱɟɪɨɦ ɈɛɪɚɱɭɧɩɨPð
ɩɨɤɨɲɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɍɧɢɲɬɚɜɚʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟɭ
ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ
ɬɟɪɟɧɢɦɚɢɥɢɪɭɪɚɥɧɢɦ




ɫɬɚɧɢɲɬɢɦɚɪɭɱɧɢɦɤɨɲɟʃɟɦ
ɢɥɢɱɭɩɚʃɟɦɈɛɪɚɱɭɧɩɨPð
ɩɨɤɨɲɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ




ɍɧɢɲɬɚɜɚʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɦɚɲɢɧɫɤɢɦɢɥɢɪɭɱɧɢɦɤɨɲɟʃɟɦɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨʁɟ
ɫɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɟɤɨʁɟɫɭɩɪɟɞɦɟɬɨɜɨɝɉɪɨɝɪɚɦɚɫɭɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɟȾɚɜɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟʁɟɨɛɚɜɟɡɚɧ
ɞɚ ɜɨɞɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɞɧɟɜɧɢɤ ɞɧɟɜɧɢɤ ɪɚɞɚ  ɫɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯɪɚɞɧɢɯɫɚɬɢɪɚɞɧɢɤɚɢɪɚɞɧɢɯɫɚɬɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɪɚɞɚ

ɉɥɚɧɭɬɪɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɄɆ ɫɚɉȾȼɨɦ 

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦɩɨɧɭɻɚɱɭɧɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ


ɑɂɒȶȿȵȿȾɂȼȴɂɏȾȿɉɈɇɂȳȺ



ɊȻ






ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ
ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɫɚɦɚɲɢɧɫɤɢɦ
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɭ ɬɟɪɟɬɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɨɞɜɨɡɨɦɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭɞɨɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
ɈɛɪɚɱɭɧɩɨPñ
ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɫɚɦɚɲɢɧɫɤɢɦ
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɭ ɬɟɪɟɬɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɨɞɜɨɡɨɦɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭɞɨɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
ɈɛɪɚɱɭɧɩɨPñ
ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɝɭɪɚʃɟɦɫɦɟʄɚ
ɛɚɝɟɪɨɦ ɞɨ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚʁɞɚʂɟ ɞɨ 
ɦɟɬɚɪD
Ɉɛɪɚɱɭɧɩɨɦɨɬɨɱɚɫɭɪɚɞɚɦɚɲɢɧɟ

ȳȿȾ
ȳȿȾ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȳȿɊȿ
ɐɂȳȿɇȿ

ɂɁɇɈɋ


Pñ










Pñ










PK
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Ɋɭɱɧɨ ɫɤɭɩʂɚʃɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɩɚɩɢɪɩɥɚɫɬɢɤɚ ɢ ɞɪ  ɭ ɜɪɟʄɟ
ɋɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
ȿɤɨɞɟɩɨɧɢʁɭ
Ɉɛɪɚɱɭɧɩɨɱɚɫɭɪɚɞɧɢɤɚ

K
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ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ
ɉȾȼ
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ









ɉɥɚɧɭɬɪɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɄɆɫɚɉȾȼɨɦ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɜʁɟɪɢʄɟ ɫɟ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦ ɩɨɧɭɻɚɱɭ ɧɚɤɨɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ





 ɂɁɊȺȾȺ Ʉɍȶɇɂɏ ȻɊɈȳȿȼȺ ɈȽɅȺɋɇɂɏ ɌȺȻɅɂ ɌȺȻɅɂ ɍɉɈɁɈɊȿȵȺ
ɁȺɒɌɂɌɇɂɏɋɌɍȻɂȶȺ

ɊȻ









ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ
ɂɡɪɚɞɚɤɭʄɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯPPɯPP 
 Ȼɪɨʁɟɜɢ ɫɟ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɨɞ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɝ
ɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝ ɥɢɦɚ ɭ ɩɥɚɜɨʁ ɛɨʁɢ ɫɚ
ɛɢʁɟɥɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɛɪɨʁɚ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ
ɉȼɐ ɮɨɥɢʁɟ ɨɬɩɨɪɧɟ ɧɚ ɍȼ ɡɪɚɱɟʃɟ ɢ ɫɜɟ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɟɭɫɥɨɜɟ
ɂɡɪɚɞɚɫɥɨɜɧɢɯɨɡɧɚɤɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯɯPP 
 ɋɥɨɜɧɟ ɨɡɧɚɤɟ ɫɟ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɨɞ
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɝɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝɥɢɦɚ
ɭ ɩɥɚɜɨʁ ɛɨʁɢ ɫɚ ɛɢʁɟɥɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɫɥɨɜɚ ɨɞ
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟɉȼɐ ɮɨɥɢʁɟɨɬɩɨɪɧɟɧɚɍȼ
ɡɪɚɱɟʃɟɢɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟɭɫɥɨɜɟ
ɂɡɪɚɞɚɬɚɛɥɢɫɚɧɚɡɢɜɨɦɭɥɢɰɟɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 
ɯPPɯPP 
 Ɍɚɛɥɟ ɫɚ ɧɚɡɢɜɨɦ ɭɥɢɰɚ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɫɟ ɨɞ
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɝ ɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝ ɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝ
ɥɢɦɚ ɭ ɩɥɚɜɨʁ ɛɨʁɢ ɫɚ ɛɢʁɟɥɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ
ɧɚɡɢɜɚ ɭɥɢɰɟ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɉȼɐ
ɮɨɥɢʁɟɨɬɩɨɪɧɟɧɚɍȼɡɪɚɱɟʃɟɢɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟ
ɭɫɥɨɜɟ
ɂɡɪɚɞɚɨɝɥɚɫɧɢɯɬɚɛɥɢɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯPP 
 Ɉɝɥɚɫɧɟ ɬɚɛɥɟ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɫɟ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢɯ
ɦɟɬɚɥɧɢɯ ɧɨɫɚɱɚ ɢ ɱɟɥɢɱɧɟ ɦɟɬɚɥɧɟ
ɩɨɞɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɩɨɪɧɟ ɩɥɨɱɟ
ɛɥɚɠɭʁɤɚ  ɞɟɛʂɢɧɟ FP ɫɜɟ ɨɛɨʁɟɧɨ
ɬɟɦɟʂɧɨɦ ɛɨʁɨɦ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚɡɚ ɢ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚɡɚ
ɮɢɧɚɥɧɨɦɛɨʁɨɦȻɨʁɭʄɟɨɞɪɟɞɢɬɢɧɚɪɭɱɢɥɚɰ

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȿ

ɂɁɇɈɋ
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ɂɡɪɚɞɚɬɚɛɥɢɭɩɨɡɨɪɟʃɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯPPɯPP 
ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɛɚɰɚʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ
ɨɫɬɚɜʂɚʃɟɭɝɢɧɭɥɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ
 Ɍɚɛɥɟ ɫɟ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɨɞ ɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝ ɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝ
ɥɢɦɚ ɨɦɟɻɟɧɨɝ ɦɟɬɚɥɧɢɦ ɪɚɦɨɦ ɫɚ ɦɟɬɚɥɧɢɦ

ɧɨɫɚɱɟɦ ɰɢʁɟɜɎ ɞɭɠɢɧɟPɫɜɟɨɛɨʁɟɧɨ
ɬɟɦɟʂɧɨɦ ɛɨʁɨɦ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚɡɚ ɢ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚ
ɮɢɧɚɥɧɨɦɛɨʁɨɦȻɨʁɭʄɟɨɞɪɟɞɢɬɢɧɚɪɭɱɢɥɚɰ
 ɇɚɬɩɢɫɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɉȼɐ
ɮɨɥɢʁɟɨɬɩɨɪɧɟɧɚɍȼɡɪɚɱɟʃɟɢɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟ
ɭɫɥɨɜɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢɥɢɜɥɚɫɬɢɡɪɚɞɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝɫɬɭɛɢʄɚ
ɨɞɞɟɛɟɥɨɫɥɨʁɧɢɯɰɪɧɢɯɰʁɟɜɢ
ɎK PPPPɢɡɧɚɞɩɨɜɪɲɢɧɟɬɥɚ
 ɢ  PP ɭ ɬɟɦɟʂɭ ɫɚ ɱɟɨɧɢɦ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟɦ
ɡɚɨɛʂɟɧɢɯ ɥɢɦɨɦ ɢ ɧɚɜɚɪɟɧɢɦ ɚɧɤɟɪɢɦɚ ɨɞ
ɛɟɬɝɜɨɠɻɚ Ɏ PP ɋɬɭɛɢʄ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɛɨʁɢɬɢ
KɨɫɧɨɜɧɨɦɢKɥɚɤɡɚɲɬɢɬɧɨɦɠɭɬɨɦɛɨʁɨɦ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɚɫɮɚɥɬɧɟ ɢ ɛɟɬɨɧɫɤɟ
ɩɨɞɥɨɝɟɪɚɞɢɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚɢɫɤɨɩɚɬɟɦɟʂɧɟʁɚɦɟ

ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɦɫɚɭɬɪɨɲɤɨɦɟɮɱɚɫɨɜɚɪɚɞɚ
ɦɚɲɢɧɟɩɨɤɨɦɚɞɭ
ɂɫɤɨɩɬɟɦɟʂɧɟʁɚɦɟɞɢɦɟɧɡɢʁɚɯɯFP
ɫɚ ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɞ ɢɫɤɨɩɚ

ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɢɫɤɨɩɚɧɟ
ɬɟɦɟʂɧɟʁɚɦɟ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɬɭɛɢʄɚɧɢɜɟɥɢɫɚʃɟɩɨɩɪɚɜɰɭɢ
ɜɢɫɢɧɢɬɟɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟɬɟɦɟʂɧɟɫɬɨɩɟɛɟɬɨɧɨɦ

ɆȻ Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɢ
ɛɟɬɨɧɢɪɚɧɨɝɫɬɭɛɢʄɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɥɚɧɰɚ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ 

PPɜɟɥɢɱɢɧɟɚɥɤɟ
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План утрошка средстава је 26.926,96 КМ.
10. РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА
Израда кућних бројева повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
9. ЗООХИГИЈЕНА
ЗООХИГИЈЕНА
подразумијева
хватање
и
збрињавање напуштених и угрожених животиња,
превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану
и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, болесних и
изнемоглих животиња, сигурно уклањање животињских
лешева са јавних површина. План заједничке комуналне
потрошње за Зоохигијену за 2019. годину је 140.000,00 КМ.
Послове Зоохигијене повјериће се најповољнијем понуђачу
након проведеног поступка јавне набавке.

С обзиром на природу посла када је у питању
пружање услуга заједничке комуналне потрошње, могуће
је да ће се током године јавити неизоставна потреба за
одређеним услугама које нису предвиђене овим Програмом,
а које по обиму и коштању не мијењају значајно његову
структуру. Такође је могуће да се због специфичних или
ванредних прилика укаже потреба за већим обимом
одређених услуга од Програмом предвиђених. Из тог
разлога предвиђају се интервентна средства у износу од
10.000,00 КМ.
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ɊȻ
ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȿ
 ȳɚɜɧɚɝɪɚɞɫɤɚɯɢɝɢʁɟɧɚ
 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ɉɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ
ɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚɨɤɨ
ɞɨɦɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɲɤɨɥɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
 ɍɪɟɻɟʃɟɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɤɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟ
ɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚɢɱɢɲʄɟʃɟɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ
 ɍɧɢɲɬɚɜɚʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
 ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚ
 ɂɡɪɚɞɚɤɭʄɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɨɝɥɚɫɧɢɯɬɚɛɥɢɬɚɛɥɢɭɩɨɡɨɪɟʃɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɯɫɬɭɛɢʄɚ
 Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ
 Ɋɚɞɨɜɢɜɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋȼȿɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ


РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Послове из Програма заједничке комуналне
потрошње реализоваће најповољнији понуђач након
проведених поступака јавне набавке.
Послове из Програма заједничке комуналне
потрошње који се односе на уређење излазно-улазних
путних праваца, кошење обале канала “Дашница”, чишћење
канала “Дашница” и уређење градског парка додјељују
се привредном друштву ДОО “Патриот” Бијељина након
проведеног преговарачког поступка, а на основу члана 51.
Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању
и запошљавању инвалида (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 37/12).
Надзор над пруженим услугама под тачкама 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10, овјеру грађевинских дневника, радних
налога и осталих докумената вршиће Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине преко
овлашћених службеника, а за послове из тачке 9. надзор
врши Одјељење за пољопривреду.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Сви послови наведени у тачкама 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 и 10 финансираће се на основу Одлуке о буџету
Града Бијељина за 2019. годину са потрошачке јединице
0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине, буџетске ставке “Финансирање
комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених
површина”, економски код 412800, осим дијела послова из
тачке 2. послови садње нових садница финансираће се са
буџетске ставке “Издаци за остале вишегодишње засаде”
економски код 511500. Послови из тачке 2.2. који се односе

ɂɁɇɈɋ













на одржавање градског парка финансираће се са буџетске
ставке “Текуће одржавање парка”, економски код 412500.
Послови наведени под тачком 9. финансираће се са буџетске
ставке “Хигијеничарска служба”, економски код 412200,
потрошачка јединица 0005151, Одјељење за пољопривреду.
РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА
За све активности ван Програма заједничке
комуналне потрошње, као и активности које нису
обухваћене Програмом, а које битно утичу на реализацију
Програма провођења комуналних активности, по потреби
за истим издаваће се посебни радни налози.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2019.
године до 31.12.2019. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-12/19
Бијељина,
Датум, 5. фебруар2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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На основу члана 16. став 6. Закона о јавним
путевима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници
одржаној дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
На основу усвојеног Буџета Града Бијељине за 2019.
годину, за изградњу комуналне инфраструктуре планирана
су средства у износу од 3.605.000,00 КМ.
Средства су планирана са следећих буџетских
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➢ Асфалтирање путева и улица
Учешће Града (70 %)
- 596.000,00 КМ
Учешће Министарства за људска права и избјеглице
(30 %) - 284.000,00 КМ (донаторска средства)
➢ Изградња и асфалтирање путева, улица и
паркинга у којима Град учествује са 100 %
Изградња саобраћајница у оквиру  ̏Индустријске
зоне II ̏ - 40.000,00 КМ
Реконструкција и изградња краћих дионица улица
и тротоара - 40.000,00 КМ
➢ Реконструкција и изградња топловодне мреже
- 150.000,00 КМ
➢ Изградња, пројектовање, опрема и др. у којима
Град учествује са 100 %

ставки:
• економски код број 511100 - изградње комуналне
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација,
канализација, уређење паркинг простора, дирекција за
изградњу и развој, надзор - буџет, суфинансирање) у износу
од 2.105.000,00 КМ
• економски код број 511100 – Издаци за изградњу и
прибављање објеката комунална инфраструктура, процјена
вриједности некретнине- надзор, пројектовање и др.
Дирекција за изградњу и развој града у износу од 40.000,00
КМ,
• економски код број 511100 - изградње комуналне
инфраструктуре  ̏ОРИО ̏ пројекат у износу од 1.000.000,00
КМ,
• економски код број 511100 – издаци за изградњу
Регионалне санитарне депоније у износу од 50.000,00 КМ,
• економски код број 631100 – Издаци по основу
пројекта канализације, ОРИО пројекат, пдв у износу од
200.000,00 КМ
• економски код број 511100 – Издаци за изградњу
градског и осталих гробља, у износу од 260.000,00 КМ

I ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
- ............................................................................... 2.095.000,00 КМ
1. ПУТНА МРЕЖА
И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
ИНФРАС .............................................................. 1.410.000,00 КМ

пјешачко-бициклистичке стазе
- 53.000,00 КМ
аутобуска стајалишта, надстрешице и др.
- 20.000,00 КМ
испитивање квалитета коловозних конструкција
- 10.000,00 КМ
ревизија пројектне документације
- 10.000,00 КМ
послови геодетског мјерења
- 20.000,00 КМ
саобраћајни знак са ЛЕД трептачем
- 15.000,00 КМ
2. ВОДОВОДНА МРЕЖА .................... 215.000,00 КМ
➢ Изградња водоводних мрежа у којима Град
учествује
Финансирање Града са 80 %
- 144.000,00 КМ
Учешће грађана са 20 %
- 36.000,00 КМ
➢ Пројекат генералног водоснадбијевања- I фаза,
извориште - 35.000,00 КМ
3.
ЕЛЕКТРО МРЕЖА ..........................................................
..................... 180.000,00 КМ

➢ Асфалтирање путева и улица
Учешће Града (70 %)
- 381.000,00 КМ
Учешће грађана и других институција (30 %)
- 163.000,00 КМ
➢ Асфалтирање пута према Манастиру Часног
крста у Сувом Пољу
Учешће Града Бијељине (50 %)
- 75.000,00 КМ
Учешће општине Угљевик (50 % - донаторска
средства) - 75.000,00 КМ

➢ Изградња јавне расвете гдје Град учествује у
финансирању и суфинансирању
Учешће Града са 50 %
- 30.000,00 КМ
Учешће Грађана са 50 %
- 30.000,00 КМ
➢ Изградња јавне расвете и НН мреже гдје Град
учествује у комплетом финансирању
- 100.000,00 КМ
➢ Набавка и уградња декоративне расвјете
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- 20.000,00 КМ
4. ГАСИФИКАЦИЈА
➢
Решавање
имовинско-правних
односа
(експропријација) ...................... 100.000,00 КМ (финансирање
се врши са дијела позиције  ̏инфраструктура,експропријаци
ја, рјешавање имовинских питања ̏)
5. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА
............................. 190.000,00 КМ
➢ Надзор- канализација ̏ОРИО ̏ ..................................
.............................. 150.000,00 КМ
➢ Израде пројектно техничке документације,
израде УТУ (урбанистичко-техничких услова), процјена
вриједности некретнина и сл. ............................... 40.000,00 КМ
II КАНАЛИЗАЦИЈА
➢ Изградња комуналне инфраструктуре  ̏ОРИО ̏
пројекат ..................... 1.200.000,00 КМ
- Радови и резервна средства ........... 1.000.000,00 КМ
- Пројекат канализације, ОРИО пројекат- ПДВ ........
.................................................................................... 200.000,00 КМ
III ГРАДСКО И ОСТАЛА ГРОБЉА ...........................
.................................................................................... 260.000,00 КМ
IV РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ......
...................................................................................... 50.000,00 КМ
I ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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утрошити на активности гдје грађани суфинансирају радове
са 30%, што износи 163.000,00 КМ, док Град финансира
радове са 70% што износи 381.000,00 КМ. За потребе
асфалтирања пута према манастиру у МЗ Суво Поље
неопходно је обезбиједити средства у износу од 150.000,00
КМ. За ову активност Град Бијељина и Општина Угљевик
ће издвојити по 75.000,00 КМ, обзиром да наведена дионица
пута пролази кроз територију поменуте двије локалне
заједнице.
Напомињемо да је Скупштина општине Угљевик
већ донијела Одлуку којом се одобравају средства за
реализацију наведеног пројекта.
Град Бијељина је аплицирао на Јавни позив за
уређења инфраструктуре према Министарству за људска
права и избјеглице Босне и Херцеговине, гдје је у два наврата
обезбиједио суфинансирање радова у виду асфалтирања у
износу од 284.000,00 КМ, а што представља 30% неопходних
финансија. Осталих 70% у износу од 596.000,00 КМ ће се
обезбиједити из буџета Град Бијељина за 2019. годину.
За финансирање изградње путева, улица и осталих
објеката инфраструктуре у којима Град учествује са 100%
планирана сума износи 133.000,00 КМ. Дио ових средстава
ће бити усмјерен за завршетак изградње саобраћајнице у
оквиру  ̏индустријске зоне II ̏, а остали дио ће се усмјерити
на асфалтирање краћих дионица улица и тротоара у
виду изградње или реконструкције истих. За ове намјене
планирана средства износе по 40.000,00 КМ. Поред тога
планирана је и изградња пјешачко-бициклистичких стаза
поред локалних путева у износу од 53.000,00 КМ.
За
потребе
реконструкције
и
изградње
топловодне мреже планирана су средства у износу од
150.000,00 КМ. Највећи дио ових средстава се планира
утрошити за реконструкцију котла који је једним дијелом
реализован. Наведену активност ће проводити ЈП  ̏Градска
топлана ̏Бијељина.

1. Путна мрежа и остали објекти инфраструктуре
Аутобуска стајалишта, надстрешице и друго
У 2019. години Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, у складу са усвојеним
буџетом Града Бијељина за 2019. годину, планира водити
активности на изградњи, модернизацији и реконструкцији
локалних и некатегорисаних путева и градских улица, тако
што би у складу са “Одлуком о поступку и критеријумима
за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју
Града Бијељина” (Службени гласник Општине Бијељина,
бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12), Град учестововао у
суфинансирању пројеката у износу од 70%.
У складу са поменутом Одлуком последњих три
до пет година асфалтирано је мање путева и улица од
уобичајеног, што се може очекивати и ове године, што због
мање издвојених средстава из буџета у односу на ранији
период, али и због других инфраструктурних пројеката који
су у међувремену покренути (канализација, ново градско
гробље, гасификација, топлификација, индустриска зона
II, регионална санитарна депонија и др.). Међутим, сам
пројекат изградње канализације доноси један нови квалитет
везано за коловозне конструкције, јер ће се приликом
изградње исте извршити реконструкција једног већег дијела
градске уличне мреже, a што ће у периоду 2017.-2019. година
износити око 27,8 километара.
За
потребе
асфалтирања
локалних
и
некатегорисаних путева и градских улица укупно ће се
утрошити 1,574 милиона КМ. Један дио средстава ће се

Овим програмом предвиђен је одређен износ
средстава за набавку и уградњу аутобуских надстрешица
на више локација у граду и на локалним путевима као и
изградњу аутобуских стајалишта.
Поред тога на одређеним локацијама потребно је
поставити односно уградити или поправити саобраћајну
опрему у виду
заштитно-одбојне ограде, као и на
најкритичнијим мјестима као што су путне дионице
поред дубоких канала са водом, косина, насипа и засјека.
Већина ових активности је упитна из разлога недовољних
финансијских средстава.
У циљу смиривања саобраћаја односно смањења
брзина кретања возила на градској уличној мрежи на
поједним локацијама планира се уградња вибрационих
трака и то као алтернатива лежећим полицајцима.
Вибрационе траке би се постављале пре свега у улицама са
већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред
јавних установа гдје је појачан пјешачки саобраћај. Ова
активност се води и финансира кроз редовно одржавање
путева и улица.
Ревизија пројектно-техничке документације
У 2017.-2018. години Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине је провело
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поступак и урадило пројектну документацију за око 20
пројеката. Пројекти се у највећој мјери односе на пројекте
изградње путева, улица, кружних токова тј. послова
нискоградње, затим пројекти везано за јавну расвјету,
као и пројекти везано за хидротехничку фазу. Поред тога
урађено је неколико пројеката мостова-конструктивна
фаза, пројекти пјешачко-бициклистичких стаза и др. За
један број ових пројеката је урађена ревизија пројектнотехничке документације у прошлој години, док је за један
број пројеката ревизију пројектно-техничке документације
неопходно урадити у овој години, те се због тога за ову
намјену планира износ од 10.000,00 КМ.
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тренутне ситуације изворишта Грмић уз давање смјерница
и праваца за даље управљање јединим извориштем воде за
пиће за град Бијељину. Оквирна вриједност овог пројекта
износи око 70.000,00 КМ од чега се овим програмом
предвиђа 35.000,00 КМ, а Програмом о начину коришћења
новчаних средстава прикупљених на основу прихода од
посебних водних накнада преостала средства.
Напомињемо да је поменута активност у завршној фази
обзиром да је иста покренута у 2018. години, те да је
планирани износ неопходан за окончање истих.
Укупна вриједност издвојених средстава за потребе
водоснабдијевања и израду пројектне документације износи
215.000,00 КМ.

Семафори
3. Електро мрежа
У 2019. години планира се постављање
нестандардног саобраћајног знака са ЛЕД трептачима
и електронског знака са измјењивим садржајем порука
који има могућност приказа тренутне брзине кретања
и одговарајуће поруке возачима у зависности од брзине
којим се возила крећу. Уређај се поставља на локацији
магистралног пута М-18, у мјесту Дворови, поред основне
школе. Циљ примјене ове мјере је скретање пажње возачима
на постојање пјешачког прелаза и утицај на свијест
возача како би прилагодили брзину кретања ограничењу.
Напомињемо да је поменута дионица магистралног пута
једна од најкритичнијих, обзиром на велики број пјешачких
токова. Укупна вриједност пројекта износи око 30.000,00
КМ, од чега ће Град Бијељина издвојити 15.000,00 КМ,
док ће преосталих 15.000,00 КМ бити финансирано преко
Агенције за безбедност саобраћаја РС.
Напомињемо да је дио средстава у износу од
50.000,00 КМ са буџетске позиције економски кода
511100-изградње комуналне инфраструктуре преусмјерен је
за одржавање путне мреже на буџетску позицију економски
код 412500.
2. Водоводна мрежа
За потребе изградње водоводне мреже за ову
годину су предвиђена средства у износу од 180.000,00 КМ
, приликом чега ће Град суфинансирати изградњу у износу
од 144.000,00 КМ. На ова планирана средства од 144.000,00
КМ грађани су у обавези да прикупе 20 % средстава или
36.000,00 КМ, а све у складу са “Одлуком о поступку и
критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних
заједница на подручју Града Бијељина” (Службени гласник
Општине Бијељина, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12). С
обзиром да је вода основна људска потреба ова средства
готово у потпуности одговарају поднесеним захтјевима за
суфинанисрање изградње водоводне мреже на подручју
Града Бијељина. За 2019. годину за сада је поднијето око
20 захтјева за суфинанисрање изградње водоводне мреже,
укупне дужине око 3000 м1 новоизграђене мреже.
Пројекат генералног водоснадбијевања - I фаза (
извориште Грмић) планира израду Пројекта “осматрања”
извришта Грмић са свим истражним радовима, провјером
утицаја бунара, потреба за бушењем нових, предлози
и смјернице за будући временски период са израдом
хидрогеолошког/хидрауличког модела тј. упављање
извориштем Грмић са провођењем дефинисаног
мониторинга и спровођење геофизичких истраживања и

За потребе изградње електро мреже за 2019. годину
предвиђена су средства од 180.000,00 КМ, и то:
➢ За изградњу јавне расвете на подручју градских и
сеоских МЗ-а предвиђен је износ од 60.000,00 КМ, стим што
грађани суфинансирају износ од 50%, односно 30.000,00 КМ,
а што је у складу са “Одлуком о поступку и критеријумима
за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју
Града Бијељина” (Службени гласник Општине Бијељина, бр.
29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12). Суфинансирање може бити
и у материјалу.
➢ За изградњу јавне расвете на подручју града
на локацијама гдје је расвјета постојала, али је уклоњена
приликом изградње канализационе мреже предвиђен је
износ од око 50.000,00 КМ. Ово се прије свега односи на
локацију улица у зони ул. Српске војске. Треба напоменути
да је стара расвјета, на појединим мјестима, била у веома
лошем стању (тзв. висилице) или је уопште није било.
Такође, постоје одређене улице и јавне површине (тргови,
паркови) које не посједују јавну расвјету, а које је неопходно
урадити, као што су улице у зони насеља 5 Језера. И за овај
дио посла планиран је износ од 50.000,00 КМ.
➢ За потребе набавке и уградње декоративне
расвјете планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ.
Напомињемо да је претходних година вршена набавка
и уградња једног дијела декоративне расвјете, тако да би
са наставком ових активности дијелом модернизовали
постојеће декоративне елементе. Обзиром да је дио
постојеће декоративне расвјете оштећен или је престао са
радом у потпуности, појавила се потреба за допуном исте.
4. Гасификација
Овом буџетском ставком, планирано је ријешавање
имовинско-правних односа (експропријација) на дионици
гасовода Бијељина-Шепак у циљу изградње главног
гасоводног колектора, као и плаћање разних сагласности,
а с обзиром на уговорене обавезе већ шесту годину се
планирају средства по основу ових активности и то у износу
од 100.000,00 КМ. Ово улагање представља суфинансирање
Града у изградњи гасификације. Поред ове ставке, за потребе
експропријације ће се користити и буџетска позиција
економски код 511100 „Инфраструктура, експропријација,
рјешавање имовинских питања“ на којој су буџетом Града
Бијељина планирана средства у износу од 1,0 милион КМ.
5. Дирекција за изградњу и развој града

07. фебруар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

За потребе вршења стручног надзора на изградњи
канализационе мреже у оквиру  ̏ОРИО ̏ пројекта планиран
је дио средстава у износу од 150.000,00 КМ, обзиром да је
обавеза Града да врши финанисање стручног надзор над
извођењем предметних радова.
По основу других активности коју за потребе
Града обавља ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“
ДОО Бијељина планиран је износ од 40.000,00 КМ.
Поменути износ се користи за потребе израде пројектних
документација, израде УТУ (урбанистичко-техничких
услова), процјена вриједности некретнина за разне потребе
Града, а прије свега за потребе експропријације земљишта
и имовине, израда елабората и предмјера потребних за
асфалтирање путева, улица, јавне расвјете и др. Пројектна
документација у виду главних грађевинских пројеката се
највише ради за потребе изградње нових саобраћајница,
трећих трака, кружних токова, мостова, пјешачкобициклистичких стаза, пројекти хидротехничке фазе и др.
Поред поменутих пројектовања, неопходно је обезбиједити
средства за вршење стручног надзора приликом реализације
истих.
II КАНАЛИЗАЦИЈА
У склопу изградње фекалне канализације у 2019.
години наставља се активност на пројекту “ОРИО“
приликом чега ће се извршит реконструкција одређеног
броја улица на градској уличној мрежи.
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Уговорима који се односе на Пројектовање
и изградњу канализационе мреже и
постројења
за пречишћавање отпадних вода Града Бијељине
ОРИ11БА08И-ЛОТ 1 и ОРИ11БА08И-ЛОТ 2, предвиђена
је иградња фекалне и дјелимично кишне канализације на
урбаном подручју Града Бијељина.
Уговором
ЛОТ 1 предвиђена је изградња
канализације у Зонама 1, 2, 3, 4, 8 и 10 а генерално је
предвиђена изградња:
‐ 14.164,0 метара фекалне канализације,
‐ 1.726,0 метара кишне канализације,
‐ 1363 прикључкa на канализацију.
Уговором
ЛОТ 2 предвиђена је изградња
канализације у Зонама 5, 6 и 7 а генерално је предвиђена
изградња:
‐ 13.652,73 метара фекалне канализације,
‐ 4.292,93 метара кишне канализације,
‐ 1542 прикључкa на канализацију.
У табили је приказана планирана дужина изградње
фекалног и кишног колектора и изграђена дужина фекалног
и кишног колектора у 2017. и 2018. години по зонама.


Ɂɨɧɚ


















ɍɥɢɰɚ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚȶɨɪɨɜɢʄɚɅɚɡɟɄɨɫɬɢʄɚ
ɇɟɡɧɚɧɢɯȳɭɧɚɤɚɢɆɚʁɨɪɚɆɢɥɚɧɚ
Ɍɟɩɢʄɚ
ɋɨɥɭɧɫɤɚȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚȺɪɫɟɧɢʁɚ
ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɋɜɟɬɨɡɚɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄɚ
ɋɚɪɚʁɟɜɫɤɚȳɟɜɪɟʁɫɤɚɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ
ɌɨɥɫɬɨʁɟɜɚɢɆɢɬɪɚɌɪɢɮɭɧɨɜɢʄɚɍɱɟ
ɐɟɬɢʃɫɤɚɄɪɚʂɚɆɢɥɭɬɢɧɚɋɥɨɛɨɞɚɧɚ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚɀɪɬɚɜɚȳɚɞɨɜɧɨɝȺɩɪɢɥɚ
ɋɪɩɫɤɟɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟɝɚɪɞɟɊɚɱɚɧɫɤɚ
ɉɟɬɪɨɜɟɝɨɪɟɢɊɭɻɟɪɚȻɨɲɤɨɜɢʄɚɭɤɭɩɧɟ
ɞɭɠɢɧɟ
ȼɢɞɨɜɞɚɧɫɤɚȾɨɫɬɨʁɟɜɫɤɨɝȾɚɧɢɥɚɄɢɲɚ
ɢȻɨɲɤɚȻɭɯɟ
ɦɚɪɬɚɇɭɲɢʄɟɜɚɄɨɡɚɪɚɱɤɚȳɨɜɚɧɚ
ɐɜɢʁɢʄɚɄɚɞɢʃɚɱɤɚɂɜɚɧɚȽɨɪɚɧɚ
ɄɨɜɚɱɢʄɚȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚɞɢɨɐɚɪɚ
ȾɭɲɚɧɚɞɢɨȻɚʁɟɋɬɚɧɢɲɢʄɚɞɢɨ
ȳɨɜɚɧɚɄɪɨɧɲɬɚɬɫɤɨɝɁɨɪɚɧɚ
Ɋɚɞɦɢɥɨɜɢʄɚ
ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚɞɢɨȼɨʁɜɨɞɟɉɟɪɚ
ȻɨʁɨɜɢʄɚȻɚʁɟɋɬɚɧɢɲɢʄɚɞɢɨɋɚɜɫɤɚ
ɐɚɪɚȾɭɲɚɧɚɞɢɨɋɬʁɟɩɚɧɚɌɨɦɚɲɟɜɢʄɚ
ȳɨɡɟɮɚɄɨɭɤɚɥɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚɢɅɭʁɚ
ɉɚɫɬɟɪɚ
ɋɪɩɫɤɟɜɨʁɫɤɟȽɪɚɱɚɧɢɱɤɚ ɇɢɤɨɥɟ
ɉɚɲɢʄɚ ȭɭɪɟȳɚɤɲɢʄɚɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚ
ɋɦɚʁɢʄɚȻɨɝɞɚɧɚɀɟɪɚʁɢʄɚɇɢɤɨɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄɚȼɥɚɞɢɤɟȽɚɜɪɢɥɚɢȾɪɢɧɫɤɚ
ɫɟɩɬɟɦɛɚɪɋɨɮɤɟɇɢɤɨɥɢʄ
ɆɢɥɟɲɟɜɫɤɚȻɚɥɤɚɧɫɤɚɋɟɪɝɟʁɚ
ȳɚɫɟʃɢɧɚȽɚɥɚɰ
ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝɢɂɜɟȺɧɞɪɢʄɚ

Ⱦɭɠɢɧɚ
ɮɟɤɚɥɧɨɝ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɦ 

ɂɡɜɟɞɟɧɨ
ɦ 

Ⱦɭɠɢɧɚ
ɤɢɲɧɨɝ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ
ɦ 

ɂɡɜɟɞɟɧɨ
ɦ 
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Кроз овај пројекат, вриједности око 15.755.325,53
КМ без урачунатог ПДВ-а, Град Бијељина би за извођење
радова у 2017., 2018. и 2019. години морао издвојити 27%
средстава плус трошкове ПДВ-а. На основу соновних
уговора за пројектовање и изградњу канализационе мреже и
постројења за пречишћавање отпадних вода Града Бијељине
ОРИ11БА08И-ЛОТ 1 и ОРИ11БА08И-ЛОТ 2, закључена
су три Анекаса укупне вриједности 3.054.936,92 КМ без
урачунатог ПДВ-а, који се у потпуности финансирају из
буџета Града.
У 2017. и 2018. години кренуло се са извођењем
предметних радова и вриједност до сада изведених радова у
склопу „ОРИО“ пројекта износи 12.324.762,61 КМ од чега је
Град финанисрао предметне радове у износу од 5.258.026,26
КМ, док је остали дио финансиран од стране Холандске
Владе као донатора.
Напомињемо да пројекат  ̏ОРИО ̏ у потпуности
проводи Тим за имплементацију пројекта - ПИУ ТИМ, али
да Град преко Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине врши финанисрање пројектне
документације, дијела радова (учешће Града) и вршење
стручног надзора.
III ГРАДСКО И ОСТАЛА ГРОБЉА
За потребе наставка изградње објеката и
инфраструктуре у оквиру градског гробља (објекат
мртвачнице, уређење терена и др.) планирају се издвојити
средства у износу од 260.000,00 КМ, од чега за изградњу
објекта мртвачнице 200.000,00 КМ, а за уређење терена
односно равнање истог 60.000,00 КМ, чиме би се највећи дио
недостајућих објеката инфраструктуре изградио и ставио у
функцију.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена програма почиње тећи од 01.01.2019.
године до 31.12.2019. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-13/19
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

07. фебруар 2019.

површина - путне мреже, планирана су средства од
1.035.000,00 КМ.
Средства су планирана са следећих буџетских
ставки:
• економски код број 412500 - Одржавање
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација
ударних рупа у износу од 800.000 КМ,
• економски код број 412800 - Зимска служба у
износу од 195.000 КМ, и
• економски код број 511200 - Издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
путева у износу од 40.000 КМ. Укупно за:
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ............... 1.035.000,00 КМ
1. Улице у граду …………………….. 260.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)
……............................................................................. 25.000,00 КМ
- саобраћајна сигнализација (укупно) ........................
.................................................................................... 125.000,00 КМ
* вертикална .………….…….................. 40.000,00 КМ
* хоризонтална…………………....…… 40.000,00 КМ
* свјетлосна …………………………… 45.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећ
ења)............................................................................. 80.000,00 КМ
- објекти за одводњу и други путни објекти
…………......... ............................................................30.000,00 КМ
2. Локални путеви ….……………… 400.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)
…….....................................................................….. 115.000,00 КМ
- објекти за одводњу, банкине и путни објекти
(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,
ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ...............
60.000,00 КМ
- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање
шибља растиња и дрвећа) ...................................... 80.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
и
опрема
(хоризонт.–40.000; вертикална-20.000; опрема 5.000) …..….
......…….............................................................…….. 65.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) ................................................................. 80.000,00 КМ
3. Некатегорисани путеви …….......… 180.000,00 КМ

На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став
2. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 89/13) члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници
одржаној дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)
…................................................................................ 120.000,00 КМ
- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и
путни појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација
банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ...................
.................................................................................... 30.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
(вертик.
и
хоризонтална) …................................................… 10.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) …............................................................ 20.000,00 КМ
4. Зимска служба ……………….…... 195.000,00 КМ

На основу усвојеног нацрта буџета за подручје Града
Бијељине, за реализацију одржавања јавних саобраћајних

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
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Службени гласник Града Бијељина

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ
ОДРЖАВАЊЕ

ГРАДСКИХ

МАКАДАМСКИХ

УЛИЦА
За одржавање градских макадамских улица
предвиђа се количина од око 1.600 м3 шљунка, за чију је
набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 25.000,00
КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању
улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута
у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и
трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само
у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица
могуће је извршити још једно гредерисање.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Вертикална, хоризонтална и свјетлосна
За замјену старе и постављање нове вертикалне
сигнализације на градским улицама издвојена је сума од
40.000,00 КМ. Од планираних 40.000 КМ за инвестиционо
одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових
саобраћајних знакова и стубова планирано је 25.000 КМ, а
за само одржавање предвиђа се 15.000 КМ. Само одржавање
предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова,
исправљање заокренутих саобраћајних знакова, скидање
налепница, замјена оштећених стубова и др. Издаци за
инвестиционо одржавање планирани су у буџету на
посебном економском коду број 511200.
У 2019 години је, као и у 2018, поред редовне набавке
саобраћајних знакова планирана и замјена вертикалне
сигнализације која је дефинисана "Правилником о
саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима
и др" тј. замјена знакова са жутом позадином са оним са
бијелом. Укупан број знакова који ће се набавити, уградити
и замјенити са новим је око 350 комада како на градским
улицама тако и на локалним и некатегорисаним путевима.
Претходних година тај број је износио око 100 комада, осим
2018 кад је тај број износио око 200 комада.
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За израду хоризонталне сигнализације планирана
су средства од 40.000,00 КМ, за коју је планирано исцртати
количину од око 3600 м2 пјешачких прелаза, стоп линија,
шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др,
затим око 30000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 300
исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р). И у 2019
години је планирана израда дебелослојне хоризонталне
сигнализације у количини од око 200 м2 те обиљежавање
стрелица и исписивање слова.
За потребе одржавања свјетлосне сигнализације
(семафора) планирају се средства:
- за одржавање семафора, поправку оштећених
семафора у саобраћајним незгодама, замјену прегорјелих
сијалица, уградњу возачких давача сигнала, уградња
звучних уређаја за слијепе и слабовинде особе и др................
...................................................................................... 45.000,00 КМ
ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ
ОБЈЕКТИ
Овом ставком предвиђају се радови најнеопходнијег
одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање
ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви,
нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала
те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања
кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање
заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго,
а за шта су планирана средства у износу од 30.000,00 КМ.
2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
ПОШЉУНЧАВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ

И

ГРЕДЕРИСАЊЕ

–

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални
путеви или дионице пошљунчавају у два наврата у току
године.
За реализацију плана предвиђа се следећи обим и
количина радова:

ɉɭɬɧɢɩɪɚɜɚɰ

ɦ 

ɄɨʁɱɢɧɨɜɚɰɆɨɞɪɚɧ±Ʉɚɰɟɜɚɰ
ȻɢʁɟʂɢɧɚȽɐɪʃɟɥɨɜɨ±ɋɭɛɨɬɢɲɬɟ
ɋɪȾɪɚɝɚʂɟɜɚɰȾɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄ
ɑɚɻɚɜɢɰɚȽȾɪɚɝɚʂɟɜɚɰ
ȽȻɭɤɨɜɢɰɚ±Ɂɚɛɪɻɟ
ȳɚʃɚɪɫɤɚɈɛɪɢʁɟɠ±ɑɟɧɝɢʄ
ȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ±Ƚɪɚɞɚɰɋɬɭɩɚʃ
Ɂɚɝɨɧɢ±ȽɁɚɝɨɧɢ
ȻɢʁɟʂɢɧɚȽɨɥɨȻɪɞɨ
ɄɨʁɱɢɧɨɜɚɰȽɄɨʁɱɢɧɨɜɚɰȽɥɨɝɨɜɚɰ
ȾȾɪɚɝɚʂ Ɇ ȾȾɪɚɝɚʂ Ɋɚ 
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɇɨɜɨɋɟɥɨ±Ⱦɢʁɟɥɨɜɢ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ȺɌɐɆ ȼɈɛɚɪɫɤɚ
ȻɢʁɟʂɢɧɚɆɈɛɚɪɫɤɚ±Ȼɚɬɤɨɜɢʄ
ȼɈɛɚɪɫɤɚ ɒɟʄɟɪɚɧɚ Ⱦɑɚɻɚɜɢɰɚ
ȴɟʂɟɧɱɚ Ʌ ȼɈɛɚɪɫɤɚ Ɇ 
ȴɟʂɟɧɱɚ Ʌ ±Ʉɨɜɚɱɢʄɢ
ȽȾɪɚɝɚʂɟɜɚɰȽɑɚɻɚɜɢɰɚ
ȾɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄɋɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄ
ȾȻɭɤɨɜɢɰɚȽɥɚɜɢɱɨɪɚɤȽȻɭɤɨɜɢɰɚ
ȾȻɭɤɨɜɢɰɚȾɢɫɬɪɢɤɬȻɪɱɤɨ ɝɪɚɧɢɰɚ 
Ɍɪʃɚɰɢ±Ȼɪɨɞɚɰ
ɋɭɜɨɉɨʂɟȽɁɚɝɨɧɢ
ɑɟɧɝɢʄȻɚʃɢɰɚ Ʉɚɰɟɜɚɰ 
Ɋɭɯɨɬɢɧɚ±Ƚɥɚɜɢɱɢɰɟ



























Ⱦɭɠɢɧɚ ɤɦ  Ⱦɭɠɢɧɚ ɤɦ 
Ⱥɫɮɚɥɬ
ɦɚɤɚɞɚɦ
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Планирана средства за ову врсту радова износе
115.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду
(април-мај) и јесењем (септембар-новембар). У цијену
радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уградња
(гредерисање).
ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ
чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,
ригола и потпорних зидова и уређење банкина
Планом је предвиђено прочишћавање постојећих
и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима, а у
износу од 25.000,00 КМ, односно око 12.000 м1. Локације
које су најкритичније су краће или дуже, а у већини на
брежуљкастом терену, и то на Л-1 дионици Модран- ЧенгићБјелошевац- Кацевац; Л-6 Д.Драгаљевац- Г.МагнојевићД.Магнојевић; Л-11 Јања- Модарн- Суво Поље; Л-12
Чађавица- Г.Драгаљевац, као и на свим другим локацијама
гдје се укаже потреба за интервенцијом.
Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у
износу од око 10.000,00 КМ или око 25 изграђених пропуста
и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје
постоји потреба за изградњом истих.
Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити
на локалитетима у оквиру појединих локалних путева.
Вриједност издвојених средстава за ову врсту радова
износи око 5.000.00 КМ.
Поред горе поменутих радова овом ставком
предвиђено је интервентно редовно одржавање путне
мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем
канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде
и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за
ову врсту послова износи око 5.000,00 КМ.
Планом одржавања предвиђено је уклањање и
скидање надраслих банкина на свим локалним путевима
гдје се укаже потреба, с обзиром да се у зимским условима
на мјестима гдје површинска одводња не функционише се
ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање
коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност
саобраћаја по учеснике. Поред тога воду са коловоза је
неопходно спровести у канал. За овај посао потребно је
издвојити средства у износу од око 15.000,00 КМ. У склопу
уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање
туцаника или шљунка на исте, посебно на асфалтним
дионицама са ужом ширином асфалта, од 5 м и ниже.
За некатегорисане путеве ова ставка износи
30.000,00 КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније
локације за потребе израде канала на краћим путним
дионицама, уређење банкина, кошење траве, израда
ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу
са захтјевима МЗ-ца и потребама на терену, а у складу са
финансијским средствима.
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и на око 20 некатегорисаних путева, те на око 5 пјешачкобициклистичких стаза.
Обзиром да је на појединим асфалтним дионицама,
прије свега поред појаса шума, дошло до зарастања стабала
и стварања непрегледних дионица тако што су израсла
дрвећа пречника око 10 цм и више, указала се потреба да
се исте уреде тј. очисте, те се за потребе ових активности
издвајају средства у износу од 20.000,00 КМ.
Кошење се обавља и за потребе уклањања
амброзије, а које се врши на јавним и приватним
површинама у количини од око 700.000 м2, а по налогу
овог одјељења, као и по налогу одјељења за инспекције.
Ова врста активности посебно се дефинише Програмом
комуналне потрошње.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
Хоризонтална и вертикална
За замјену старе и постављање нове вертикалне
сигнализације на локалним путевима планиран је износ
од 20.000,00 КМ, с тим што је дио средстава планиран са
економског кода број 511200, а дио са 412500.
За израду хоризонталне сигнализације планиран је
износ од 40.000,00 КМ. Количине које се изводе су следеће:
око 800 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура,
усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око
90000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 250 исписаних
слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р).
На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и
хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу
од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.
Поред саобраћајне сигнализације потребно је на
одређеним локацијама уградити саобраћајну опрему у
виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од
5.000,00 КМ.
САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА
На основу стања асфалтних коловоза градских
улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених
средстава, планира се количина од око 1100 тона АБ асфалт бетона, што износи око 180.000,00 КМ. Динамиком
је предвиђено да се предметни радови обављају два пута
годишње (прољеће - јесен). Поред тога кад се укаже
неопходна потреба за интервенцијом, иста ће се обавити.
Предвиђена средства појединачно износе за:
- Градске улице …………………..…… 80.000,00 КМ
- Локалне путеве ………………...……. 80.000,00 КМ
- Некатегорисане путеве ……..……… 20.000,00 КМ
3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Oдржавање некатегорисане путне мреже

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА
Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа
За потребе уређења путних појасева планиран
је износ од 80.000,00 КМ. Од тога, за кошење и уређење
путних појаса на локалним путевима на свим асфалтним
дионицама и то у два наврата (мај-јун и октобар), планиран
је износ у вриједности од 60.000,00 КМ. Количина која се
коси износи око 1.630.000 м2 и врши се на око 50 локалних

Одржавање
некатегорисане
путне
мреже
предвиђено је у сличним количинама и обиму, у односу на
прошлу годину, у свим сеоским МЗ-цама, тј. у 55 МЗ-ца на
подручју града Бијељина.
Значи, и ове године предвиђен је извоз шљунка на
путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица
путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне
мреже планирана средства нису довољна за потребе и
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захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који
су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице
санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве
локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом
органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина,
или комунална полиција као и саобраћајна инспекција која
наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу
заштите људских живота и материјалних добара. У таквим
случајевима Одјељење је у обавези да поступи по таквом
налогу тј. решењу, те аналогно томе да и обезбеди одређена
финансијска средства.
Одржавање ове врсте путева вршит ће се
континуирано у току цијеле године, а након избора
извођача са санацијом истих може се почети од јуна мјесеца.
Планирана средства за ову врсту радова износе 90.000,00
КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову
категорију путева износи око 6.000 м³.
Поред горе дефинисане активности, планира се
извоз шљунка на некатегорисане путеве у сарадњи са МЗцама тако што ће активност бити суфинансирана од стране
истих. За ову намјену издвојит ће се средства у износу од
30.000,00 КМ, што значи да ће грађани у овој активности
суфинансирати радове у истом износу. Максимални износ
по једној МЗ-и од стране града ће износити између 3.0004.000 КМ, а у зависности од броја пријава. У случају да нема
заинтересованих МЗ-ца за ову активност, или је недовољан
број заинтересованих, ова средства ће се искористити
заједно са планираних 90.000 КМ.
Што се тиче осталих активности који ће се изводити
на поменутој путној мрежи за одржавање исте планирана су
средства у износу од 60.000,00 КМ, а у складу са следећом
расподјелом.
- објекти за одводњу и путни објекти, банкине
и путни појас (ископ канала,израда пропуста, ригола,
санација банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ....
...................................................................................... 30.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
(вертик.
и
хоризонтална) 2 x 5000 = 10.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) …............................................................. 20.000,00 КМ
4. ЗИМСКА СЛУЖБА
Одржавање путне мреже у зимском периоду
обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању
коловоза сољу и ризлом, те извозом шљаке на брдовите
дионице, у периоду од 15.11.2018 до 01.04.2019. године.
На основу усвојеног буџета обезбеђено је 195.000
КМ за ове намјене, тј за четири лота који се односе на путеве
и улице. Вредност радова искључиво зависи од количине
падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше,
али и да се морају обезбедити значајна додатна средства не
би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у
зимском периоду. Користећи се упоредним и искуственим
методама из претходних година те знајући дужину путне
мреже која би се требала одржавати у зимском периоду
мишљења смо да ће средства која су планирана буџетом
бити довољна.
Битно је и напоменути да се одржавање обавља у
складу са Програмом рада зимске службе за период 20182019 године који је усвојен на Скупштини Града Бијељина
у складу са закључком број: 01-013-20-2/18 од 25.07.2018
године и врши се на свим локалним путевима у дужини од
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258,43 км, затим на око 81,0 км некатегорисаних путева, те
на градским улицама Бијељине коју чини 225 улица укупне
дужине око 175 км, и МЗ-це Јања са дужином улица око
20 км са око десетак улица, што укупно износи око 534 км
путне мреже која се одржава у зимском периоду.
Поред тога послови зимске службе се врше и
на тротоарима, трговима, парковима и другим јавним
површинама. Чишћење ових површина ће изводити
А.Д.Комуналац са којим Град Бијељина има потписан
“Уговор о чишћењу јавних површина у прољетном, љетном,
јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном
мјесту Јања, ЛОТ 1“.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена програма почиње тећи од 01.01.2019.
године до 31.12.2019. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-14/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 21. став 2 и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број:
124/11 и 100/17) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 24. сједници одржаној
дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Јавна расвјета је комунална дјелатност од посебног
јавног интереса која је законом стављена у надлежност
органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале
и спроводиле активности у области комуналне дјелатности
– јавна расвјета Законом о комуналним дјелатностима
регулисано је да се сваке године доноси програм обављања
дјелатности.
Законом о комуналним дјелатностима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 124/11 утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин
обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
обухватају услуге:
1. Чишћење јавних површина у насељеним
мјестима,
2. Одржавање, уређивање и опремање јавних
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зелених и рекреационих површина,
3. Одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина,
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима.
Средства за обављање комуналних дјелатности,
заједничке комуналне потрошње обезбијеђују се из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса,
- дијела прихода од пореза непокретности и
- дијела накнаде за дате концесије.
Утврђивање висине средстава из претходног
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина
јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим
одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње,
висину потребних средстава за реализацију програма
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по
намјенама.
Овим Програмом су предвиђене слиједеће
активности-услуге:
1. Изградња јавне расвјете,
2. Декорација Града,
3. Одржавање јавне расвјете,
4. Потрошња електричне енергије.
1. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Последњих 10 година изградња јавне расвјете је
доживјела праву експанзију, тако да је највећи дио подручја
Града Бијељине покривен јавном расвјетом. У великом броју
МЗ-ца посао изградње јавне расвјете је готово у потпуности
завршен, док је у једном броју МЗ-ца остао незнатан посао
око завршетка истих. Управо због тога, у наредним годинама
се не планира велики обим око изградње исте.
Напомињемо да постоји „Споразум“ који је
потписан између Града Бијељине и Електро-Бијељине, а којим
је регулисано да се за потребе изградње и реконструкције
НН мреже (нисконапонске мреже) дозвољава ЕлектроБијељини да уграђује стубове у путни појас градских улица,
локалних и некатегорисаних путева, а са друге стране на те
исте стубове се дозвољавају поставити свјетиљке за јавну
расвјету. Овим споразумом се појефтињује изградња јавне
расвјете.
Обзиром да је у међувремену, а након изградње
јавне расвјете, од стране Електро-Бијељине вршена
реконструкција и изградња НН мреже појавила се
могућност да се са некада уграђених стубова јавне расвјете
пренесу свјетиљке на новопостављене стубове НН мреже,
а да се стубови јавне расвјете изваде и пренесу на неку
нову локацију а за потребе изградње или надоградње јавне
расвјете.
Одјељење ће у склопу изградње јавне расвјете
вршити прибављање све неопходне документације
(сагласности, пројекти и др.) у циљу добијања употребне
дозволе за рад.
Град ће планирати изградњу јавне расвјете на
јавним површинама (улице, путеви, паркови, паркинзи,
те мјеста јавног окупљања у власништву града), односно
на оним локацијама гдје не постоји никаква могућност
суфинансирања од стране мјесних заједница односно групе
грађана или појединаца.
Тачно дефинисање поменутих јавних површина
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извршиће се на основу захтјева мјесних заједница, увиђаја
службеника Одјељења на лицу мјеста и усвојеног плана
јавних набавки за 2018. годину.
Узимајући све претходно у обзир за 2019. годину
за потребе изградње јавне расвјете планирају се средства
у износу од 60.000,00 КМ, од којих је 50% суфинансирање
од стране МЗ-ца или група грађана. У складу са Одлуком
о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката
мјесних заједница на подручју града Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина” бр.: 29/06, 16/08, 29/08 и
24/11) и (“Службени гласник Града Бијељина” бр. 21/12),
суфинансирање може бити у материјалу, опреми и сл. које
су неопходне и прихватљиве за реализацију пројекта.
За радове на изградњи јавне расвјете на подручју
ужег центра Града Бијељина гдје не постоји могућност
суфинансирања грађана предвиђен је износ од око
100.000,00КМ.
2. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА
Приликом новогодишњих и Божићних празника
планирано је декорисање свјетлећим украсима. За
декорацију примјењиваће се следећи елементи:
- украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTED
– свјетлеће цријево),
постевљање декоративних илуминацијских
елемената на стубове јавне расвјете (двоструко звоно,
пејзаж, далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда,
вињета сунце, стожац јелка, пахуљица).
Декорација града ће се вршити на следећим
локацијама:
- ул. Меше Селимовића,
- ул. Вука Караџића,
- трг Краља Петра I Карађорђевића,
- ул. Гаврила Принципа,
- ул. Николе Тесле,
- ул. Карђорђева,
- ул. Јована Дучића,
- кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанскаул. Српске добровољачке гарде-ул.Јована Дучића,
- кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа
Вишњића-ул. Незнаних Јунака – ул.Светог Саве,
- кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних Јунакаул. Душана Барањина,
- кружни ток ул. Жртава фашистичког терора-ул.
Српске војске-ул. 27. марта-ул.Николе Тесле,
- кружни ток ул. Мајевичка-ул. Меше Селимовићаул. Браће Гаврић.
Обзиром да је дио новогодишњег накита који су у
претходном периоду постављени на стубове јавне расвјете
дотрајао, те да је у 2017. и 2018. години извршена набавка
у износу од 24.722,10 КМ, а у 2019. години се планирају
средства у износу од 20.000,00 КМ. Након проведеног
поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача
се могу очекивати нови декоративни елементи који ће
бити постављени за новогодишње и Божићне празнике
2018./2019. године.
Одјељење ће такође постојећу количину исправних
украсних елемената који су ускладиштени или постављени
на стубове искористити за новогодишње и Божићне
празнике 2019./2020. године. За ове потребе неопходна су
само средства постављања истих, а која износе 1.170,00 КМ.
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Поред ових трошкова појавит ће се и трошкови потрошње
електричне енергије.
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основу свега претходно наведеног ово Одјељење ће морати
предузети све техничке мјере како би смањило потрошњу
електричне енергије.

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Oдржавање јавне расвјете подразумјева управљање
и одржавање објеката и уређаја јавне расвјете. Овим
програмом планирано је:
- текуће одржавање и санација јавне расвјете
(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача,
тражење мјеста квара и отклањање квара, одржавање
рефлектора и дигиталних сатова, каблова, фарбање стубова,
замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним
незгодама и осталог потрошног материјала),
- реконструкција постојеће јавне расвјете
подразумјева уградњу уређаја (тајмера) на локацијема гдје
се врши прикључење и легализација јавне расвјете, чијом
уградњом би се створила могућност укључења и искључења
дијелова јавне расвјете у одређеним временским периодима
како бих се смањила потрошња електричне енергије, као и
замјена сијалица велике потрошње (250W) и сијалица које
су штетне по животну околину (живине сијалице). Поред
тога планира се активност на стварању услова и у другим
видовима уштеде ел. енергије, као нпр. рад сваке друге
или треће свјетиљке у касним ноћним сатима на подручју
граских МЗ-ца,
- одржавање и замјена прегорелих и оштећених
ормара јавне расвјете,
- одржавање и санација - реконструкција мањег
обима у виду замјене дотрајалих стубова и свјетиљки и
доградња истих до четири расвјетна мјеста на постојећу
расвјету, с обзиром да на појединим мјестима постоји
потреба да се освијетле дијелови улице, путева и раскрсница,
који то нису, како би се повећала безбиједност учесника у
саобраћају,
- легализација изграђене јавне расвјете у оквиру чега
је неопходно израдити пројектно-техничку документацију
и прибавити разне сагласности за потребе издавања
грађевинске и употребне дозволе,
- искључење са мреже друге или треће свјетиљке
у ненасељеним дијеловима, демонтажа нелегално
постављених свјетиљки које обасјавају приватна имања,
и демонтажа дуплих свјетиљки на мање прометним
раскрсницама.
Планирана буџетска средства износе 170.000,00 КМ.
4. ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА РАД
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Градска управа за функционисање јавне расвјете
плаћа потрошњу електричне енергије на 498 мјерних мјеста
од чега се на територији Општине Угљевик налази 20 мјерних
мјеста, а остатак од 478 на територији Града Бијељина.
Тај број се константно повећава са регистрацијом нових
мјерних мјеста те ћемо морати уложити додатне напоре како
би постигли максималну уштеду јер се повећањем броја
мјерних мјеста повећава и потрошња електричне енергије.
План утрошка буџетских средстава на име
потрошње електричне енергије за рад јавне расвјете је
1.100.000,00 КМ и на овој ставци су средства повећана
у односу на претходне године обзиром да је цијена
електричне енергије за функционисање јавне расвјете у
2016. години повећана са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/
kWh, као и уграња нових свјетиљки кроз изградњу јавне
расвјете, и прикључење у поступку легализације која
увећавају потрошњу, те су то реално потребна средства. На

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
Р/б
Опис услуге
Износ
1. Изградња јавне расвјете
160.000,00 КМ
2. Декорација града
21.170,00 КМ
3. Одржавање јавне расвјете
170.000,00 КМ
4. Потрошња електричне енергије за рад јавне
расвјете 1.100.000,00 КМ
СВЕ УКУПНО: 1.451.170,00 КМ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Послове из Програма изградње и одржавања јавне
расвјете под тачком 1. реализоваће предузеће/а које ће бити
изабрано након проведеног поступка јавне набавке и избора
најповољнијег понуђача. Надзор над извођењем радова
и овјеру грађевинских дневника и осталих докумената
вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине преко овлашћених службеника.
Послове из тачке 2. реализоваће предузеће/а које буде
најповољније након процедуре јавне набавке, односно
послове постављања постојећих деокоративних елемената
реализоваће предузеће “Телефонија Видаковић” ДОО Добој
на основу закљученог Оквирног споразума.
Послове из тачке 3. реализоваће предузеће
“Телефонија Видаковић” ДОО Добој на основу закљученог
Оквирног споразума.
Надзор над пруженим услугама
и овјеру грађевинских дневника, радних налога и осталих
докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине преко овлашћених
службеника.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Послови из тачке 1. Изградња јавне расвјете
финансираће се са буџетске ставке “Изградња комуналне
инфраструктуре-путна, водоводна, електро, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовањекредит, буџет, суфинансирање” економски код 511100.
Послови из тачке 2. Декорација града и тачке 3. Одржавање
јавне расвјете финансираће се из буџетске ставке
“Одржавање јавне расвјете” економски код 412500, а
потрошња електричне енергије из тачке 4. финансираће
се из буџетске ставке “Уговорене услуге - улична расвјета”,
економски код 412800.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2019.
године до 31.12.2019. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-15/19
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Датум, 5. фебруар 2019. године Славиша Марковић,с.р.
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 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 :

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 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 број 02/18), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: ДД-15-У2/18

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА:КГН-02/19

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ДД-15-У2/18

I
јавној набавци радова

-02/19

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности,
вршиће се јавна набавка следећих радова:
УТВРЂИВАЊЕ
ВИШКА
И
УГОВАРАЊЕ
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА
(РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА КРОВА ПРЕКРИВЕНОГ
ЦРИЈЕПОМ) додатни уговор на уговор број : 02-404-179/18
од 28.09.2018. године .
III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију Уговора 2 је 10.311,09 КМ (без ПДВ-а) односно
12.063,97 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из
буџета за 2018. године са буџетске ставке „Реконструкција
спортских објеката “ економски код: 511200 ,потрошачка
јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци чл.24 ЗЈН
V
Рок за реализацију предметних радова је 15 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: 02-404-6/19
Бијељина
Датум, 05.02.2019. године

I
ПРИСТУПА СЕ набавци услуга под шифром: КГН

под

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
набавка следећих услуга:
МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ
И
САТЕЛИТСКОГ
ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ
СИГНАЛА
АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПРЕДСЈЕДНИКА СГ, УЗ
ЕМИТОВАЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, ОГЛАСА И ЧЕСТИТКИ
И МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ,
ТУРИСТИЧКИХ,
КУЛТУРНИХ
И
ДРУГИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА СЕМБЕРИЈЕ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 100.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 117.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Средства су обезбјеђена са буџетске ставке “Остале
уговорене услуге (односи са јавношћу и информисање)“ економски код 412 700, потрошачка јединица 0005120.
IV
Набавка ће се спровести путем Отвoреног поступка
уз провођење поступка ‘’Е-аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2019.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-7/19
Бијељина
Датум, 05.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

07. фебруар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке:
Уговарање вишка и непредвиђених радова
приликом реализације уговора који се односи на Изградњу
фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру
индустријске зоне II , додатни уговор на уговор бр: 02-404141/18 од 28.08.2018. године, објављеног на веб страници
Града Бијељина дана 16.01.2019.године , Градоначелник
доноси:
ОДЛУКУ
о резултатима претквалификације у поступку јавне
набавке број: СКП-47 – у1/18
1.Понуђач ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина
испуњава услове претквалификације у предмету јавне
набавке – Уговарање вишка и непредвиђених радова
приликом реализације уговора који се односи на Изградњу
фекалне канализације и водоводне мреже у оквиру
индустријске зоне II , додатни уговор на уговор бр: 02-404141/18 од 28.08.2018. године
2.Понуђач је дужан доставити почетну понуду
и учествовати на преговорима у терминима који су
дефинисани позивом за достављање почетних понуда који
је саставни дио ове Одлуке.
Образложење
Дана 16.01.2019. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке – Уговарање
вишка и непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односи на Изградњу фекалне канализације
и водоводне мреже у оквиру индустријске зоне II , додатни
уговор на уговор бр: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године.
Основ за вођење преговарачког поступка је прописан
чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач ДОО ‘’БУК
ПРОМЕТ’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
31.01.2019. године доставио је захтјев за учешће.
Анализом достављеног захтјева утрђено је да
понуђач ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина
испуњава
претквалификационе услове прописане тендерском
документацијом
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене
захтјева за учешће, дана 31.01.2019. године доставила
Градоначелнику Записник за доношење Одлуке о
резултатима претквалификације у којем је констатовано да
се понуђачу ДОО ‘’БУК ПРОМЕТ’’ Бијељина треба упутити
позив за достављање почетне понуда и вођење преговора.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено
је да су разлози за доношење овакве одлуке оправдани, те
је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и
чланом 70. став (5) Закона о јавним набавкама.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-236/18
Бијељина,
Датум: 31.01.2019.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
предмет јавне набавке – Уговарање вишка и непредвиђених
радова приликом реализације уговора који се односе
на:”Изградња фекалне канализације и водоводне мреже
у оквиру Индустријске зоне II”Додатни Уговор на Уговор
бр: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године, објављеног на
веб страници Града Бијељина дана 16.01.2019. године,
Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке: СКП-47-у1/18
Најповољнији понуђач за јавну набавку – Уговарање
вишка и непредвиђених радова приликом реализације
уговора који се односе на:”Изградња фекалне канализације
и водоводне мреже у оквиру Индустријске зоне II”, Додатни
Уговор на Уговор бр: 02-404-141/18 од 28.08.2018. године,
je Д.О.О. ‘’Бук промет“ Бијељина са понуђеном цијеном у
износу: 116.597,95 КМ (без ПДВ-а).
Образложење
Дана16.01.2019. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак јавне набавке под
шифром: СКП-47-у1/18. Основ за вођење преговарачког
поступка је прописан чланом 24. Закона о јавним набавкама.
У фази претквалификације понуђач Д.О.О. ‘’Бук промет“
Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 31.01.2019.
године доставио је захтјев за учешће у складу са позивом
на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-236/18 од 31.01.2019.године утврђено је да је
понуђач Д.О.О. ‘’Бук промет“ Бијељина испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-236/18
Бијељина,
Датум: 05.02.2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 СКП-04( 2 лота)/18
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Службени гласник Града Бијељина

I
У поступку јавне набавке услуга путем отвореног
поступка са провођењем Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 03.12.2018.године и у Сл.гласнику Бих
бр.86/18 од 07.12.2018.године, а која се односи на набавку
услуга: “Јавна градска хигијена“, понуде су доставили
следећи понуђачи:

07. фебруар 2019.

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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ
МЈЕСТУ ЈАЊА

Број:02-404-214/18
Бијељина
Датум: 04.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

1. АД “Комуналац “ Бијељина
ЛОТ 2 : ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ

2. АД “Комуналац “ Бијељина
II
ЛОТ 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
ПРОЉЕТНОМ, ЉЕТНОМ ЈЕСЕЊЕМ И ЗИМСКОМ
ПЕРИОДУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНОМ
МЈЕСТУ ЈАЊА
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ 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:
АД „Комуналац „ Бијељина, са понуђеном цијеном
у износу од: 316.381,16 КМ (без ПДВ-а)
ЛОТ 2 : ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 СКП-29 (2 лота)/18
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка објављеном на Порталу јавних набавки дана
11.01.2019. године и у Сл.гласнику Бих бр.03/19 од
18.01.2019. године, а која се односи на набавку радова:
“Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју
Града Бијељина“, понуде су доставили следећи понуђачи:

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ

Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда АД „Комуналац“ 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:

ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јања
1. ДОО “Бијељина пут“ Бијељина
2. ДОО „Радиша“ Бијељина
ЛОТ 2 : Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју Града Бијељина

АД „Комуналац„ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 191.854,50 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-214/18 од
31.01.2019. 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

1. ДОО „Радиша“ Бијељина
II
ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јања
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуде понуђача ДОО „Бијељина пут“ Бијељина
и ДОО „Радиша“ Бијељина у потпуности испуњавају
услове предвиђене тендерском документацијом. На
основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, утврђена следећа ранг листа:
Р.бр.
1.
2.

Понуђач
Понуђена цијена (без ПДВ-а)
ДОО “Бијељина пут“ Бијељина
68.175,00 КМ
ДОО „Радиша“ Бијељина
68.377,00 КМ
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Оцијењено је да је најповољнији понуђач за набавку:
: “Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју
Града Бијељина“- ЛОТ 1: Радови на санацији (крпљењу)
ударних асфалтних рупа у Граду Бијељина и Јања је
ДОО „Бијељина пут„ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: 68.175,00 КМ (без ПДВ-а)
ЛОТ 2 : Радови на санацији (крпљењу) ударних
асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју Града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда за Лот
2 установљено је да понуда ДОО „Радиша“ Бијељина у
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском
документацијом, те је на основу наведеног критеријуманајнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено
да је најповољнији понуђач:
ДОО „Радиша„ Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 85.465,80 КМ (без ПДВ-а)

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) 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 ДД-н-05/18
I
У поступку јавне набавке радова путем отвореног
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана
11.01.2019.године и у Сл.гласнику Бих бр.03/19 од 18.01.2019.
године, а која се односи на набавку радова: “Замјена
топловодног котла на чврсто гориво у ЈУ Техничка школа
“Михајло Пупин” “, понуде су доставили следећи понуђачи:

III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-234/18 од
01.02.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач за Лот 1- ДОО „Бијељина
пут“ Бијељина дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана
пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених
изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама доставља приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах
након понуде најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
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1. ДОО “Енерготехника“ Добој
2. ДОО “Терминг“ Бијељина
3. ДОО „Термо-вент инжињеринг“ Брчко
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да понуда ДОО „Енерготехника“ Добој није испунила
услове предвиђене тачком 7.3. тендерске документације јер
није достављена Изјава о испуњености услова из члана 47.
ЗЈН, те је елиминасана из поступка оцјене понуда.
Понуда ДОО „Терминг“ Бијељина и понуда ДОО
„Термо-вент инжињеринг“ Брчко у потпуности су испунила
услове предвиђене тендерском документацијом, те је на
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, утврђена следећа ранг листа:

Р.бр.
1.
2.

Понуђач
Понуђена цијена (без ПДВ-а)
ДОО „Термо-вент инжињеринг“ Брчко 31.328,00 КМ
ДОО “Терминг“ Бијељина
34.091,00 КМ

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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-234/18
Бијељина
Датум: 04.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Оцијењено је да је најповољнији понуђач за
набавку: “Замјена топловодног котла на чврсто гориво у ЈУ
Техничка школа “Михајло Пупин”” је:
ДОО „Термо-вент инжињеринг“ Брчко са
понуђеном цијеном у износу од: 31.328,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-237/18 од
31.01.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ .
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Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену
документацију уговорни орган у складу са чланом 72. став
3) Закона о јавним набавкама доставља приједлог уговора
оном понуђачу чија је понуда на ранг листи одмах након
понуде најуспјешнијег понуђача.
Изабрани понуђач је у обавези да до дана
потписивања Уговора достави Лиценцу тражену тендерском
документацијом, уколико не достави тражену Лиценцу у
наведеном року сматраће се да је одустао од понуде.
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”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-237/18
Бијељина
Датум: 04.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), члана 6.
тачка 3 и члана 8. Одлуке о критеријумима и поступку за
додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса
за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, бр.
22/14) и Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних
организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник
Града Бијељина, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ
I
Именује се Комисија за додјелу статуса удружења
од општег интереса за Град Бијељину:
1. Љубиша Танацковић, службеник Града Бијељина
2. Гордана Антић, службеник Града Бијељина
3. Валентина Ристић, службеник Града Бијељина
4. Мустафа Градашчевић, одборник Скупштине
Града Бијељина
5. Хамдија Хусић, представник невладиних
организација које дјелују на подручју Града Бијељина
II
Комисија је дужна да утврди приједлоге за додјелу
статуса и средстава удружењима грађана пријављеним на
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конкурс у складу са Одлуком о критеријумима и поступку
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса
за Град Бијељину и Споразумом о сарадњи Града Бијељина
и невладиних организација на подручју Града Бијељина.
Приједлог за утврђивање статуса удружења од општег
интереса Скупштини Града подноси Градоначелник, након
спроведеног поступка.
III
Мандат Комисије траје до окончања послова и
задатака утврђених Одлуком о критеријумима и поступку
за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса
за Град Бијељину.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.
Број: 02-014-1-567/19
Бијељина,
Датум: 04.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке
о поступку за додјелу средстава удружењима грађана
на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 22/14 и 3/16) и Споразума о сарадњи Града
Бијељина и невладиних организација на подручју Града
Бијељина, Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Именује се Комисија за расподјелу средстава
удружењима грађана на подручју Града Бијељина за 2019.
годину у саставу:
1. Боро Ђокић - службеник Града Бијељина
2. Бобан Станкић - службеник Града Бијељина
3. Далибор Тодоровић - службеник Града Бијељина
4. Миленко Митровић - одборник Скупштине Града
Бијељина,
5. Милорад Јовић - представник невладиних
организација које дјелују на подручју Града Бијељина,
6. Снежана Јагодић Вујић - замјенски члан
представника невладиних организација које дјелују на
подручју Града Бијељина.
II
Вођење записника и остале административно –
техничке послове за именовану Комисију ће обављати
Милица Ступар, службеник Града Бијељина.
III
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана
истека јавног огласа, утврди приједлог за додјелу средстава,
сачини прелиминарну ранг листу, док коначну одлуку о
расподјели средстава доноси Градоначелник.
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IV
Мандат Комисије траје годину дана од дана
именовања Рјешењем Градоначелника.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.
Број: 02-014-1-566/19
Б и ј е љ и н а,
Датум: 04.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-4/19 од 28.01.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 158 упис промјене лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
„1. ДЕЦЕМБРА ЛАМЕЛА 5“ Бијељина, улица 1. Децембра
ламела 5 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„1. ДЕЦЕМБРА ЛАМЕЛА 5“ Бијељина, улица 1. Децембра
ламела 5, Регистарски лист број: 158.
Оснивачи: 30 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.
Заступник: Младенко Тешановић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Стевица Стевановић.
Број: 02/3-372-4/19
В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Предраг Петричевић, с.р.
Дана, 28.01.2019. године
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Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу
рјешења број 02/3-372-8/19 од 01.02.2019. године, извршило
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу
број: 210 упис пререгистрације Заједнице етажних власника
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 36“ улица Филипа Вишњића бр. 36
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„ФИЛИПА ВИШЊИЋА 36“ улица Филипа Вишњића бр. 36
Бијељина, Регистарски лист број: 210.
Оснивачи: 30 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.
Заступник: Срђан Абаџић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-8/19
В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Бијељина,
Предраг Петричевић, с.р.
Дана, 01.02.2019. године
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