Службени гласник
Града Бијељина
Година LV

12. децембар 2019. године

На основу члана 31. став 1. тачка з. а у вези са чланом
35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 3. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број : 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 34. сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА РЕБАЛАНС 2 БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2019.
годину (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 26/18
и 13/19) умјесто броја „58.031.857,00 КМ“ треба да стоји
„63.731.857,00 КМ“.
Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету Града Бијељина за 2019.
годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/19 и
26/18) мијења се и гласи:
„Буџет Града Бијељина за 2019. годину садржи
укупна буџетска средства у износу од 63.731.857,00 КМ, а
распоређена за:
за одређене намјене и остале
издатке
издаци за отплату обавеза
из 2018.године
буџетска резерва

63.159.813,00 КМ
538.044,00 КМ
34.000,00 КМ

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс 2 буџета Града
Бијељина за 2019. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-78/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

ˀʫʥʤʸʤʻˁʥ˄ˊʫ˃ʤʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳʽʿˌ˃ʰʪʰʽ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ
ϳϭϬϬϬϬ

ϳϮϬϬϬϬ

ϳϯϬϬϬϬ
ϳϴϬϬϬϬ

ϰϭϬϬϬϬ

ʽ̛̪̭

Ϯ
ʤ͘ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰ
ʿ̵̨̡̨̛̛̛̬̖̭̪̬̔
ϳϭϭϬϬϬ ʿ̵̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̪̬̖̦̯̔̔̌̌̔̔̌̔̍̚
ϳϭϮϬϬϬ ʪ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̦̭̭̠̣̦̭̱̬̖̌̌̐̌̚
ϳϭϯϬϬϬ ʿ̸̵̵̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̪̬̥̪̬̭̥̭̯̣̦̠̖̣̯̦̭̯̌̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ϳϭϰϬϬϬ ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
ϳϭϱϬϬϬ ʿ̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̪̬̥̖̯̪̬̱̭̣̱̌̏̔̌̐̌̚̚
ϳϭϲϬϬϬ ˉ̨̛̛̛̬̦̖̱̦̖̙̦̖̌̏̔̌̍̚
ϳϭϳϬϬϬ ʰ̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̬̖̯̦̪̬̖̪̬̱̪̤̖̦̪̬̖̔̚˄ʰʽ
ϳϭϵϬϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̭̪̬̌̔
ʻ̵̨̡̨̛̛̛̖̪̬̖̭̪̬̔
ϳϮϭϬϬϬ ʿ̵̴̴̵̵̨̨̡̡̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̪̯̦̱̬̭̦̬̣̔̔̌̌̏̏̌̌̚̚
ϳϮϮϬϬϬ ʻ̵̵̡̡̨̨̧̛̛̛̛̦̖͕̯̭̖̪̬̪̬̱̙̠̦̱̭̣̱̌̌̔̌̔̔̌̌̌̏̐̌
ϳϮϯϬϬϬ ʻ̸̨̡̦̖̦̖̏̌̌̚
ʿ̵̴̴̶̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̔̔̌̌̏̌̌̌̌͂̌̔̌̚̚
ϳϮϴϬϬϬ
̛̣̭̯̏̌
ϳϮϵϬϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̖̭̪̬̌̔
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϳϯϭϬϬϬ ʧ̨̛̬̦̯̌̏
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
ϳϴϳϬϬϬ ˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ϳϴϴϬϬϬ ˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ʥ͘ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰ
˃̵̡̨̛̛̖̱̬̭̓̌̔
ϰϭϭϬϬϬ ˀ̵̸̵̨̧̨̛̛̛̛̭̣̦̪̬̥̪̭̣̖̦̌̔̌̌̌̌̌̚̚
ϰϭϮϬϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̨̧̨̛̛̛̭̪̭̦̱̬̹̖̬̱̭̣̱̌̔̏̓̌̍̌̐̌
ϰϭϯϬϬϬ ˀ̵̴̴̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̌̔̌̌̌̔̐̌̏
ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ϰϭϱϬϬϬ ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϰϭϲϬϬϬ ʪ̶̷̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌
ϰϭϳϬϬϬ ʪ̶̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̪̣̱̠̱̦̭̯̯̱̠̖̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̌̌̌̌̓̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚̚̚
ϰϭϴϬϬϬ
ϰϭϵϬϬϬ

ϰϴϬϬϬϬ
ϰϴϳϬϬϬ
ϰϴϴϬϬϬ
ΎΎΎΎ

ϴϭϬϬϬϬ
ϴϭϭϬϬϬ
ϴϭϮϬϬϬ
ϴϭϯϬϬϬ
ϴϭϰϬϬϬ
ϴϭϱϬϬϬ
ϴϭϲϬϬϬ
ϴϴϬϬϬϬ
ϴϴϭϬϬϬ
ϱϭϬϬϬϬ
ϱϭϭϬϬϬ
ϱϭϮϬϬϬ
ϱϭϯϬϬϬ
ϱϭϰϬϬϬ
ϱϭϱϬϬϬ
ϱϭϲϬϬϬ
ϱϭϴϬϬϬ
ϱϴϬϬϬϬ
ϱϴϭϬϬϬ

ˀ̵̴̴̵̶̨̧̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬͕̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̬̭̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̥̖̱̣̱̦̱̯̬̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌̔̌̌̌̌͂̌̚̚
̶̛̛̛̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌
ˀ̵̨̨̡̧̛̛̛̭̪̭̱̭̥̬̠̖̹̖̥̌̔̔̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ʥ̷̡̱̖̯̭̬̖̖̬̌̏̌̚
ʦ͘ʥˀ˄˃ʽʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˁ˄ˇʰˉʰ˃ͬʪʫˇʰˉʰ˃;ʤͲʥͿ
ʧ͘ʻʫ˃ʽʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄;/н//Ͳ///Ͳ/sͿ
/ʿ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̌̌̏̚
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̬̥̬̠̖̦̭̯̌̔̌̐̚
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ʿ̶̵̨̨̨̧̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̠̖̭̯̣̦̖̥̦̖̦̥̠̖̖̦̖̪̬̠̱̭̯̤̖̦̪̭̣̔̔̌̌̏̌̔̌̍̌̏̏̌̌
ʿ̶̵̡̛̛̛̛̬̥̭̯̬̯̖̹̖̣̖̌̌̌̚̚
ʿ̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̣̥̯̖̬̠̣͕̱̦͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚͘
//ʿ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʿ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
///ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ʰ̶̶̨̨̛̛̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̌̐̚̚
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ʰ̶̨̧̨̛̛̛̛̭̯̣̦̱̥̦̱̦̥̠̖̖̦̱̪̬̠̔̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ʰ̶̵̡̛̛̭̯̬̯̖̹̖̣̖̔̌̌̌̌̚̚̚
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̥̯̖̬̠̣͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚̚̚͘
ʰ̶̧̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̱̥̦̖̬̖̯̦̦̥͕̪̭̯̬̠̖̥̪̬̖̥̔̌̌̌̐̌̌͂̌̌̌̚̚
/sʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʪ͘ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˁ˄ˇʰˉʰ˃ͬʪʫˇʰˉʰ˃;ʦнʧͿ

12. децембар 2019.
ʿ̨̛̬̣̐ϭ͘
ˀ̖̣̦̭̍̌̌ϭʥ̷̱̖̯̌
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϰϴ͕ϭϯϱ͕ϳϯϳ͘ϬϬ
ϯϯ͕ϱϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϵϭϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϳϴϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϰϯϮ͕ϱϯϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϱϳϳ͕ϱϯϳ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯʥ̷̱̖̯̌
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϰ
ϰϳ͕ϵϲϰ͕ϳϱϳ͘ϬϬ
ϯϯ͕ϵϱϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϰϭϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϭϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϲ͕ϯϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϴϰϴ͕Ϯϱϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϭϵ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕Ϯϱϲ͕ϳϱϳ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϲ͕ϱϳϱ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϳϰϵ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϴϰϭ͕ϵϭϵ͘ϬϬ
ϴ͕ϴϳϴ͕ϵϴϯ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϭϭ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϳϵϯ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϭϯϰ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϭϯϰ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϳ͕Ϭϲϲ͕ϳϮϰ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϰϲϭ͕ϰϮϰ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϵϭϭ͕Ϭϳϵ͘ϬϬ
ϴ͕ϴϯϲ͕ϱϰϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϵ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϭϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕Ϭϲϰ͕ϴϯϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϰϮϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϯϳϵ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϳϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϱϲϬ͕Ϯϯϱ͘ϬϬ
ͲϭϮ͕ϵϱϱ͕ϲϲϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϰϴ͕ϭϮϬ͘ϬϬ
ϳϮϱ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϵϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϮϬϯ͕ϳϴϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϵϰϬ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϭ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ͳϭ͕ϯϵϱ͕ϰϮϱ͘ϬϬ

ϯϴϬ͕ϰϱϱ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϳϭ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϮϴϬ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϵϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϴϵϴ͕Ϭϯϯ͘ϬϬ
Ͳϭϳ͕ϰϵϬ͕ϰϱϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϭϭϬ͕ϰϬϬ͘ϬϬ
ϲ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϴϭϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϵϬ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϴ͕ϲϬϬ͕ϴϱϴ͘ϬϬ
ϭϴ͕ϯϯϯ͕ϵϵϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϵ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϳ͕ϰϭϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ͳϲ͕ϱϵϮ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
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ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ

ϵϭϬϬϬϬ
ϵϭϭϬϬϬ
ϵϭϴϬϬϬ
ϲϭϬϬϬϬ
ϲϭϭϬϬϬ
ϲϭϴϬϬϬ
ϵϮϬϬϬϬ
ϵϮϭϬϬϬ
ϵϮϴϬϬϬ
ϲϮϬϬϬϬ
ϲϮϭϬϬϬ
ϲϮϴϬϬϬ
ϵϯϬϬϬϬ
ϵϯϭϬϬϬ
ϵϯϴϬϬϬ
ϲϯϬϬϬϬ
ϲϯϭϬϬϬ
ϲϯϴϬϬϬ
ΎΎΎΎ
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ʽ̛̪̭
Ϯ
˕͘ʻʫ˃ʽˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ;ʫнʮнʯнʰͿ
ʫ͘ʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰʽʪˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫʰʺʽʦʰʻʫ;/Ͳ//Ϳ
/ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
//ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʮ͘ʻʫ˃ʽʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ;/Ͳ//Ϳ
/ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̶̶̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
//ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʯ͘ʽˁ˃ʤʸʰʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰ;/Ͳ//Ϳ
/ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
//ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʰ͘ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤʰʯˀʤʻʰʵʰˈʿʫˀʰʽʪʤ
ʵ͘ˀʤʯʸʰʶʤ˄ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼ˄;ʪн˕Ϳ

Ребаланс Буџета Града Бијељина за 2019.
годину – општи дио
Буџет Града Бијељина за 2019. годину
је усвојен у децембру 2018. године у износу од
49.291.320,00 КМ. Планирани порески приходи
износили су 33.409.100,00 КМ, непорески
11.062.500,00 КМ. Ребалансом 1. су утврђена
средства у износу од 58.031.857,00 КМ, а другим
ребалансом су планирана средства у износу од ......
........................................................... 63.731.857,00 КМ.
Грантови су планирани у износу од
23.300,00КМ , а трансфери ( по основу дознака
за социјалну заштиту) су планирани у износу од
2.108.000,00 КМ и 26.100,00 за премије . Примици
за нефинансијску имовину су планирани у износу
од ......................................................... 1.110.400,00 КМ.
Нето задуживање у 2019. години другим
ребалансом је планирано у износу од .......................
............................................................. 6.000.000,00 КМ.
Буџетска средства су распоређена и
трошиће се за буџетске расходе,издатке. Буџетски
расходи обухватају: рекуће расходе ( расходе за
лична примања, расходе по основу коришћења
роба и услуга, за финансијске трошкове, текуће
и капиталне помоћи-грантове, дознаке на име
социјалне помоћи) и издатке за: нефинансијску
имовину и отплату по основу задужења.
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ˀ̖̣̦̭̍̌̌ϭʥ̷̱̖̯̌
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϭ͕ϯϵϱ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϵϲϲ͕ϭϳϯ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ͲϱϳϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϭϴ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϮϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯʥ̷̱̖̯̌
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϰ
ϲ͕ϱϵϮ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϳ͕ϵϲϲ͕ϭϳϯ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϲ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ͳϭ͕ϯϳϯ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϱϲ͕ϳϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϲ͕ϳϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϯϬ͕ϰϰϴ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϮϯ͕ϳϰϴ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϮϬϲ͕ϳϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
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ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ˄ˊʫ˃ʤʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰʰʿˀʰʺʰˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔

ʽ̛̪̭

ϭ
Ϯ
ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰ
ϳϭϬϬϬϬ
ʿ̵̨̡̨̛̛̛̬̖̭̪̬̔
ϳϭϭϬϬϬ
ʿ̵̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̪̬̖̦̯̔̔̌̌̔̔̌̔̍̚
ϳϭϭϭϬϬ ʿ̵̨̨̨̡̛̬̖̦̌̔̔̌̚
ϳϭϭϮϬϬ ʿ̵̶̨̨̛̛̛̛̬̖̦̯̪̬̦̣̌̔̍̌̏̌̚
ϳϭϭϯϬϬ ʿ̵̵̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̪̬̖̪̯̣̦̯̌̔̌̌̔̍̌̌̚
ϳϭϮϬϬϬ
ʪ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̦̭̭̠̣̦̭̱̬̖̌̌̐̌̚
ϳϭϮϭϬϬ ʪ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̦̭̭̠̣̦̭̱̬̖̌̌̐̌̚
ϳϭϯϬϬϬ
ʿ̸̵̵̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̪̬̥̪̬̖̭̥̭̯̣̦̠̖̣̯̦̭̯̌̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ϳϭϯϭϬϬ ʿ̸̵̵̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̪̬̥̪̬̖̭̥̭̯̣̦̠̖̣̯̦̭̯̌̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ϳϭϰϬϬϬ
ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
ϳϭϰϭϬϬ ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
ϳϭϰϮϬϬ ʿ̨̨̡̨̛̛̬̖̦̦̭̤̖̖̪̣̦̖̌̌͂̚
ϳϭϰϯϬϬ ʿ̴̶̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̬̖̦̦̦̭̠̭̖̪̯̣̦̖̯̬̦̭̠̖̌̌̌̌̌̌̚
ϳϭϰϵϬϬ ʽ̨̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̦̥̦̱̌̌̏̚
ϳϭϱϬϬϬ
ʿ̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̪̬̥̖̯̪̬̱̭̣̱̌̏̔̌̐̌̚̚
ϳϭϱϭϬϬ ʿ̨̨̨̨̛̛̬̖̦̪̬̥̖̯̪̬̌̏̔̌̚̚
ϳϭϱϮϬϬ ʿ̨̨̛̬̖̦̪̬̥̖̯̱̭̣̱̌̐̌̚
ϳϭϱϯϬϬ ʤ̶̡̛̖̚
ϳϭϲϬϬϬ
ˉ̨̛̛̛̬̦̖̱̦̖̙̦̖̌̏̔̌̍̚
ϳϭϲϭϬϬ ˉ̨̛̛̛̬̦̖̱̦̖̙̦̖̌̏̔̌̍̚
ϳϭϳϬϬϬ
ʰ̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̬̖̯̦̪̬̖̪̬̱̪̤̖̦̪̬̖̔̚˄ʰʽ
ϳϭϳϭϬϬ ʰ̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̬̖̯̦̪̬̖̪̬̱̪̤̖̦̪̬̖̔̚˄ʰʽͲ̨̛̬̦̍̚
ϳϭϵϬϬϬ
ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϭϵϭϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϮϬϬϬϬ
ʻ̵̨̡̨̛̛̛̖̪̬̖̭̪̬̔
ʿ̵̴̴̵̵̨̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̪̯̦̱̬̭̦̔̔̌̌̏̏̚
ϳϮϭϬϬϬ
̡̛̬̣̌̌̚
ϳϮϭϭϬϬ ʿ̵̸̸̵̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̖͕̱̖̹̱̪̯̣̱̭̣̦̪̬̔̔̔̏̔̔̓̌̌̌̌̏̌
ϳϮϭϮϬϬ ʿ̵̨̨̡̛̛̛̬̱̪̬̖̦̯̖̔̔̌̌̚
ϳϮϭϯϬϬ ʿ̵̨̨̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̥̯̦̯̦̱̯̦̭̖̖̣̖̦̯̖̔̔̌̌̌̌̐̏̐̏̏̏̌
ϳϮϭϰϬϬ ʿ̵̵̴̵̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̬̯̠̬̠̖̦̭̯̦̦̭̠̭̖̬̯̔̔̌̌̔̏̔̌̔̏̌̌
ϳϮϭϱϬϬ ʿ̵̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̬̥̯̭̯̣̦̦̦̯̖̠̥̖̔̔̌̌̌̌̌̌̔̌̌̔̌̌̏̚
ʿ̵̵̵̵̵̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̭̦̱̬̖̣̦̪̯̦̱̬̭̦̬̣̪̭̣̦̔̏̌̏̌̏̌̌̏̚̚̚̚
ϳϮϭϲϬϬ
̶̵̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̯̦̭̯̏̌̏
ϳϮϮϬϬϬ
ʻ̵̵̡̡̨̨̧̛̛̛̛̦̖͕̯̭̖̪̬̪̬̱̙̠̦̱̭̣̱̌̌̔̌̔̔̌̌̌̏̐̌
ϳϮϮϭϬϬ ʤ̡̡̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̦̦̖̯̭̖̔̌̏̌̌̔̌
ϳϮϮϮϬϬ ˁ̡̡̡̛̱̭̖̦̦̖̯̭̖̔̌̌̔̌
ϳϮϮϯϬϬ ʶ̨̡̡̛̥̱̦̣̦̖̦̦̖̯̭̖̌̌̌̔̌
ϳϮϮϰϬϬ ʻ̡̨̨̨̛̦̖̪̬̦̥̭̦̥̌̌̔̌̏̌̌̚
ϳϮϮϱϬϬ ʿ̵̵̨̨̧̛̛̛̬̪̬̱̙̠̦̱̭̣̱̔̔̌̌̌̏̐̌
ϳϮϯϬϬϬ
ʻ̸̨̡̦̖̦̖̏̌̌̚
ϳϮϯϭϬϬ ʻ̸̨̡̦̖̦̖̏̌̌̚
ʿ̵̴̴̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̔̔̌̌̏̌̌̌̌̚
ϳϮϴϬϬϬ
̶̛̛̛̛̛̛̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯͂̌̔̌̏̌̚
ʿ̵̴̴̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̔̔̌̌̏̌̌̌̌̔̐
ϳϮϴϭϬϬ
̶̛̛̛̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̏̌
ʿ̵̴̴̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̱̦̱̯̬̭̯̖̔̔̌̌̏̌̌̌̌
ϳϮϴϮϬϬ
̶̛̛̛̠̖̦̖̣̭̯̔̏̌
ϳϮϵϬϬϬ
ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϮϵϭϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϯϬϬϬϬ
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϳϯϭϬϬϬ
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϳϯϭϭϬϬ ʧ̨̨̛̛̛̬̦̯̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌̏̌̚
ϳϯϭϮϬϬ ʧ̨̛̛̬̦̯̖̥̤̖̌̏̚̚
ϳϴϬϬϬϬ
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
ϳϴϳϬϬϬ
˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ϳϴϳϭϬϬ ˃̴̨̛̬̦̭̖̬̬̙̖̌̔̔̌̏
ϳϴϳϮϬϬ ˃̴̨̛̛̬̦̭̖̬̖̦̯̯̖̯̌̔̌
ϳϴϳϯϬϬ ˃̴̶̨̨̡̨̛̛̛̬̦̭̖̬̠̖̦̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̔̔̌̌̌̌̏
ϳϴϳϰϬϬ ˃̴̴̶̨̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̬̦̭̖̬̦̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̔̔̏̌̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚
ϳϴϳϵϬϬ ˃̴̵̶̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̠̖̦̣̭̯̌̔̌̔̌̏̌
ϳϴϴϬϬϬ
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ϳϴϴϭϬϬ ˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ϭʥ̷̱̖̯̌ ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯʥ̷̱̖̯̌
̌̚ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
̌̚ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϰϴ͕ϭϯϱ͕ϳϯϳ͘ϬϬ
ϯϯ͕ϱϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϵϭϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕ϵϭϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϳϴϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϳϴϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϰϯϮ͕ϱϯϳ͘ϬϬ

ϰ
ϰϳ͕ϵϲϰ͕ϳϱϳ͘ϬϬ
ϯϯ͕ϵϱϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϰϭϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕ϰϭϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϭϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϭϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϲ͕ϯϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϲ͕ϯϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϴϰϴ͕Ϯϱϳ͘ϬϬ

ϭ͕ϲϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϭϵ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϭϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϱϳϳ͕ϱϯϳ͘ϬϬ
ϵϴϲ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϳϭ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϵϳϮ͕Ϭϯϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϰϳ͕ϰϬϬ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬ͕Ϯϱϲ͕ϳϱϳ͘ϬϬ
ϵϴϲ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϮϳϮ͕ϴϯϯ͘ϬϬ
ϱ͕ϲϴϬ͕ϬϭϮ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϭϳ͕ϳϭϮ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϭϱϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϱϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϯ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϭϯϰ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϭϯϰ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϭϯϰ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
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ʿˀʰʺʰˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄
ϴϭϬϬϬϬ
ʿ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̌̌̏̚
ϴϭϭϬϬϬ
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ϴϭϭϭϬϬ ʿ̶̨̡̛̛̛̛̬̥̬̖̠̖̯̖̌̐̌̔̍̚̚
ϴϭϭϮϬϬ ʿ̶̨̨̧̨̛̛̛̛̬̥̪̭̯̬̠̖̪̬̖̥̱̌̌̚
ϴϭϭϯϬϬ ʿ̶̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̥̣̹̱̥̦̱̌̍̏̚
ϴϭϭϰϬϬ ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̭̯̦̱̥̦̱̌̏̏̚
ϴϭϭϵϬϬ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̭̯̣̱̪̬̖̖̦̱̥̦̱̌̌̏̔̏̚̚
ϴϭϮϬϬϬ
ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̬̥̬̠̖̦̭̯̌̔̌̐̚
ϴϭϮϭϬϬ ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̬̥̬̠̖̦̭̯̌̔̌̐̚
ϴϭϯϬϬϬ
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ϴϭϯϭϬϬ ʿ̶̛̛̛̛̬̥̖̥̤̹̯̖̌̚̚
ϴϭϯϮϬϬ ʿ̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̥̪̖̥̦̪̬̹̦̭̦̣̹̯̌̔̌̏̌̌̌̌̚̚̚
ϴϭϯϯϬϬ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̬̥̭̯̣̪̬̬̦̬̌̌̌̔̌̔̍̌̚
ϴϭϯϵϬϬ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̭̯̣̱̦̖̪̬̖̖̦̱̥̦̱̌̌̏̔̏̚̚
ʿ̶̵̨̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̠̖̭̯̣̦̖̥̦̖̦̥̠̖̖̦̖̪̬̠̱̭̯̤̖̦̔̔̌̌̏̌̔̌̍̌̏
ϴϭϰϬϬϬ
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
ʿ̶̵̨̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̠̖̭̯̣̦̖̥̦̖̦̥̠̖̖̦̖̪̬̠̱̭̯̤̖̦̔̔̌̌̏̌̔̌̍̌̏
ϴϭϰϭϬϬ
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
ϴϭϱϬϬϬ
ʿ̶̵̡̛̛̛̛̬̥̭̯̬̯̖̹̖̣̖̌̌̌̚̚
ϴϭϱϭϬϬ ʿ̶̵̡̛̛̛̛̬̥̭̯̬̯̖̹̖̣̖̌̌̌̚̚
ʿ̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̣̥̯̖̬̠̣͕̱̦͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̔̌̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚
ϴϭϲϬϬϬ
̛̭̣͘

ϭ͕Ϯϰϴ͕ϭϮϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϰϴ͕ϭϮϬ͘ϬϬ
ϳϮϱ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϳϭϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϲ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϵϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
ϭϵϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϭ͕ϭϭϬ͕ϰϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϭϭϬ͕ϰϬϬ͘ϬϬ
ϲ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϲ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϴϭϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϴϭϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϯϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϵϬ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

ϴϭϲϭϬϬ ʿ̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̣̥̯̖̬̠̣͕̱̦͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚͘

ϯϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϵϬ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϰϵ͕ϯϴϯ͕ϴϱϳ͘ϬϬ

ϰϵ͕Ϭϳϱ͕ϭϱϳ͘ϬϬ

ϴϴϬϬϬϬ
ϴϴϭϬϬϬ

ʿ̶̴̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̌̌̏̌̌̌̚̚̚
̶̛̛̛̛̛̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯͂̌̔̌̏̌
ʿ̶̴̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̌̌̏̌̌̌͂̌̚̚̚
̶̛̛̛̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌

ϴϴϭϭϬϬ ʿ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ϴϴϭϮϬϬ

ʿ̶̴̶̷̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̚̚
̶̶̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̏̌
˄ʶ˄ʿʻʰʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰʰʿˀʰʺʰˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину
- Буџетски приходи и примици за нефинансијску
имовину за 2019. годину дају приказ планираних пореских,
непореских прихода, грантова, трансфера и примитака за
нефинансијску имовину.
Порески приходи су планирани уизносу од
33.959.100,00 КМ, а састоје се од прихода по основ : ПДВ-а,
пореза на лична примања, пореза по основу непокретности
и остали порези.
У пореским приходима највеће учешће имају
приходи по основу ПДВ-а и исти су планирани у износу од
26.345.000,00 КМ.Порези на лична примања су планирани у
износу од 4.411.100,00КМ, а од непокретности планирано је
3.134.000,00 КМ.
Непорески приходи су планирани у износу од
11.848.257,00 КМ. Ови приходи обухватају групу прихода:
721-729.
Група прихода 721 обухвата приходе од камата
на новчана средства на банковним рачунима,приходи по
основу закупа и ренте. Приходи групе 722 су приходи од
пружања јавних услуга, таксе, накнада уређења земљишта,
претварања пољопривредног у непољопривредно земљиште,
водопривредних накнада, накнада противпожарне заштите
(накнада које се евидентирају,реализују по посебним
прописима). Приходи општинских органа 722521 и 722591
су властити приходи који се остварују активношћу органа
или обављањем дјелатности корисника.
Приходи по основу такси су приходи по основу
административних и комуналних такси које се наплаћују
у складу са Одлуком о административним и комуналним

таксама. Административне таксе су планиране у износу од
986.200,00КМ, а комуналне у износу од 2.272.833,00 КМ.
Највеће учешће у комуналним таксама имају
комуналне таксе на фирму. Приходи по основу накнада
за уређење и коришћење грађевинског земљишта износе
3.257.000,00 КМ.
Остали општински приходи су планирани у
износу од 157.000,00КМ и односе се на учешћа на тендеру,
поравнања и других прихода.
Капиталне помоћи правних и физичких лица
су планиране у износу од 23.300,00 КМ, трансфери су
планирани у износу од 2.108.000,00 КМ, а дозначавају се
од стране Министарства здравља и социјалне заштите за
пројекте и активности у области социјалне и здравствене
заштите у складу са Законом о социјалној заштити.
Примици од продаје имовине су планирани у износу
од 819.900,00 КМ, а по основу залиха (Пољопривредна
и Медицинска школа и Центар за културу) у износу од
290.500,00 КМ.
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ˀ̖̣̦̭̍̌̌ϭʥ̷̱̖̯̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϯϲ͕ϱϳϱ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϳϰϵ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϴϰϭ͕ϵϭϵ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϴϬϴ͕Ϯϰϰ͘ϬϬ
Ϯ͕ϱϳϮ͕ϭϳϱ͘ϬϬ
ϯϯϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϴ͕ϴϳϴ͕ϵϴϯ͘ϬϬ
Ϯϴ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϳϯ͕ϲϮϯ͘ϬϬ
ϮϴϮ͕ϳϳϬ͘ϬϬ
ϮϬϱ͕ϯϱϲ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϮϲ͕ϳϯϬ͘ϬϬ
ϭϴϴ͕ϰϱϮ͘ϬϬ
ϳϬϭ͕ϴϴϵ͘ϬϬ
Ϯ͕ϱϯϴ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϯϮ͕ϱϲϯ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϭϭ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϳϰ͕ϭϯϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϭϱϲ͕ϯϴϲ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϴϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϳϵϯ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϳϵϯ͕ϳϱϬ͘ϬϬ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯʥ̷̱̖̯̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϰ
ϯϳ͕Ϭϲϲ͕ϳϮϰ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϰϲϭ͕ϰϮϰ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϵϭϭ͕Ϭϳϵ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϴϭϱ͕ϵϮϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϲϮϳ͕ϬϬϱ͘ϬϬ
ϯϯϵ͕ϰϬϬ͘ϬϬ
ϭϮϴ͕ϳϱϰ͘ϬϬ
ϴ͕ϴϯϲ͕ϱϰϬ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϰϴ͕ϵϮϯ͘ϬϬ
ϮϴϬ͕ϭϮϱ͘ϬϬ
ϮϮϮ͕ϲϰϯ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϱϰ͕ϰϯϬ͘ϬϬ
ϮϬϲ͕ϯϴϰ͘ϬϬ
ϲϰϵ͕Ϭϴϵ͘ϬϬ
Ϯ͕ϱϮϲ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϮϬ͕ϴϰϲ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϵ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϳϰ͕ϭϯϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϱϳ͕ϯϴϲ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϭϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕Ϭϲϰ͕ϴϯϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕Ϭϲϰ͕ϴϯϬ͘ϬϬ

ϱ͕ϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱ͕ϰϮϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϳϮϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϴϯϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ʪ̶̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̪̣̱̠̱̦̭̯̯̱̠̖̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̌̌̌̌̓̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚̚̚

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ʪ̨̡̨̨̨̡̨̨̧̛̛̦̖̪̭̦̱̪̖̦̠̭̭̱̬̌̏̐̐̌̌̚̚
ʪ̨̡̨̨̨̨̨̧̛̦̖̪̭̦̱̬̭̯̖̦̭̱̬̌̏̔̌̏̏̐̐̌̌̚̚
ʪ̨̡̨̨̨̨̧̨̨̨̛̛̦̖̪̭̦̱̭̱̬̦̖̪̭̣̖̦̭̯̌̏̐̌̌̔̌̚̚
ʪ̸̨̡̨̨̨̛̛̦̖̪̭̦̱̠̖̠̖̹̯̯̖̌̏̔̌̚̚
ˀ̵̴̴̵̶̨̧̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬͕̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̬̭̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̥̖̱̣̱̦̱̯̬̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌̔̌̌̌̌͂̌̚̚
̶̛̛̛̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌
ˀ̵̴̴̶̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̥̖̱̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̔̐̌̏͂̔̌̏̌̚
ˀ̵̶̶̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̭̠̖̬̥̠̖̦̖̥̖̱̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌͂̔̌̏̌̚̚̚
ˀ̵̴̴̶̶̨̧̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̯̬̦̭̠̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌̌̌̌̔̏̌̚
ˀ̵̶̶̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̭̠̖̬̥̠̖̦̖̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̌̌̌̌̔̏̌̚̚
ˀ̵̨̨̡̧̛̛̛̭̪̭̱̭̥̬̠̖̹̖̥̌̔̔̌
ˀ̵̨̨̡̧̛̛̛̭̪̭̱̭̥̬̠̖̹̖̥̌̔̔̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
˃̴̛̛̬̦̭̖̬̬̙̌̔̌̏
˃̴̛̛̬̦̭̖̬̖̦̯̯̖̯̱̌
˃̴̶̨̡̨̛̛̛̬̦̭̖̬̠̖̦̥̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̔̌̌̌̌̌̏
˃̴̴̶̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̬̦̭̖̬̦̥̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̔̏̌̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚
˃̴̶̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̔̌̌̏̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ʥ̷̡̱̖̯̭̬̖̖̬̌̏̌̚
ʥ̷̡̱̖̯̭̬̖̖̬̌̏̌̚

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϳϵ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϯϳϵ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϳϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϳϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϴϬ͕ϰϱϱ͘ϬϬ
ϯϴϬ͕ϰϱϱ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϳϭ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϮϴϬ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϲϴ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϵϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϵϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
ʽ̛̪̭
̡̨̔
ϭ
Ϯ
ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰ
ϰϭϬϬϬϬ
˃̵̡̨̛̛̖̱̬̭̓̌̔
ϰϭϭϬϬϬ
ˀ̵̸̵̨̧̨̛̛̛̛̭̣̦̪̬̥̪̭̣̖̦̌̔̌̌̌̌̌̚̚
ϰϭϭϭϬϬ ˀ̵̵̨̨̨̛̛̭̬̱̯̪̣̯̖̪̭̣̖̦̌̔̌̍̌̌̚̚
ϰϭϭϮϬϬ ˀ̵̵̸̵̵̨̨̡̨̡̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̬̱̯̦̦̖̯̬̹̭̯̣̣̦̪̬̥̪̭̣̖̦̪̭̦̱̬̌̔̌̍̌̌̔̏̌̌̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ϰϭϭϯϬϬ ˀ̵̵̨̡̨̨̨̧̛̛̛̭̦̦̱̪̣̯̪̭̣̖̦̬̠̖̥̖̣̌̔̌̌̌̔̌̌̌̌̏̍̏̌̌̚̚̚;̨̬̱̯̍Ϳ
ϰϭϭϰϬϬ ˀ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̯̪̬̖̥̦̦̖̠̖̦̬̯̦̖̪̥̌̔̌̔̌̓̚;̨̬̱̯̍Ϳ
ϰϭϮϬϬϬ
ˀ̵̨̨̨̨̡̨̧̨̛̛̛̭̪̭̦̱̬̹̖̬̱̭̣̱̌̔̏̓̌̍̌̐̌
ϰϭϮϭϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̛̭̪̭̦̱̱̪̌̔̏̌̌̚
ϰϭϮϮϬϬ ˀ̵̵̶̵̵̨̨̨̨̨̡̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̦̱̱̯̬̹̖̦̖̬̠̖͕̥̱̦̣̦͕̥̱̦̦̯̬̦̭̪̬̯̦̱̭̣̱̌̔̏̌̐̌̌̌̐̌
ϰϭϮϯϬϬ ˀ̵̨̡̛̛̛̛̭̬̖̙̠̭̥̯̖̬̠̣̌̔̌̌̌̚
ϰϭϮϰϬϬ ˀ̵̨̨̛̛̭̥̯̖̬̠̣̪̭̖̦̖̦̥̠̖̦̖̌̔̌̌̌̌̍̌̚̚
ϰϭϮϱϬϬ ˀ̵̨̡̨̧̛̭̯̖̱̖̬̙̖̌̔̌̓̔̌̏̌̚
ϰϭϮϲϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̨̧̛̛̭̪̭̦̱̪̱̯̭̥̠̖̹̯̠̌̔̏̏̌̌̌̌
ϰϭϮϳϬϬ ˀ̵̸̨̛̭̭̯̬̱̦̖̱̭̣̱̖̌̔̌̐̚
ϰϭϮϴϬϬ ˀ̵̵̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̱̭̣̱̖̬̙̠̦̪̬̹̦̹̯̯̖̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̔̌̐̔̌̏̌̌̌̏̏̌̌̏̔̚̚
ϰϭϮϵϬϬ ʽ̴̵̡̡̨̨̛̛̛̛̛̭̯̣̦̖̣̭̦̬̭̌̌̏̌̌̔
ϰϭϯϬϬϬ
ˀ̵̴̴̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̌̔̌̌̌̔̐̌̏
ϰϭϯϭϬϬ ˀ̵̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̭̦̱̥̯̦̬̯̠̖̬̠̖̦̭̯̌̔̏̌̌̌̌̌̔̏̔
ϰϭϯϮϬϬ ˀ̵̴̴̵̨̧̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̪̭̦̱̦̦̭̠̭̖̬̯̌̔̌̌̌̏̌̔̏̌̌
ϰϭϯϯϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̨̛̛̛̭̪̭̦̱̥̯̦̪̬̥̤̖̦̖̠̥̖̱̖̥̤̌̔̏̌̌̌̌̌̏̚̚
ϰϭϯϰϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̭̦̱̥̯̦̪̬̥̤̖̦̖̠̥̖̦̭̯̬̦̭̯̌̔̏̌̌̌̌̌̏̌̏̌̚̚
ϰϭϯϳϬϬ ˃̵̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̬̹̭̖̬̭̬̪̬̥̤̖̦̠̥̏̏̌̌̌̏̌̚
ϰϭϯϴϬϬ ˀ̵̵̵̵̶̵̨̨̨̨̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̦̱̦̖̯̦̱̬̭̦̬̣̪̭̣̦̦̖̭̯̦̯̦̭̯̌̔̏̐̌̏̌̌̏̏̌̏̚̚
ϰϭϯϵϬϬ ˀ̵̵̨̨̨̨̡̛̛̭̪̭̦̱̯̖̦̥̯̌̔̏̌̌̌̌̚̚
ϰϭϰϬϬϬ
ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ϰϭϰϭϬϬ ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ϰϭϱϬϬϬ
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϰϭϱϭϬϬ ʧ̨̨̨̛̛̬̦̯̱̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌̏
ϰϭϱϮϬϬ ʧ̨̛̛̬̦̯̱̖̥̤̌̏̚
ϰϭϲϬϬϬ

ʪ̶̷̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌
ϰϭϲϭϬϬ ʪ̷̨̡̡̨̛̛̛̦̖̬̦̥̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̐̌͂̌̌̌̓̍̌̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌
ϰϭϲϯϬϬ ʪ̶̶̷̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̪̬̱̙̥̱̭̣̱̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̌̌̐̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌

ϰϭϳϬϬϬ
ϰϭϳϭϬϬ
ϰϭϳϮϬϬ
ϰϭϳϯϬϬ
ϰϭϳϰϬϬ
ϰϭϴϬϬϬ
ϰϭϴϭϬϬ
ϰϭϴϮϬϬ
ϰϭϴϯϬϬ
ϰϭϴϰϬϬ
ϰϭϵϬϬϬ
ϰϭϵϭϬϬ
ϰϴϬϬϬϬ
ϰϴϳϬϬϬ
ϰϴϳϭϬϬ
ϰϴϳϮϬϬ
ϰϴϳϯϬϬ
ϰϴϳϰϬϬ
ϰϴϳϵϬϬ
ϰϴϴϬϬϬ
ϰϴϴϭϬϬ
ΎΎΎΎ
ΎΎΎΎ
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Службени гласник Града Бијељина

ʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄
ϱϭϬϬϬϬ
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ϱϭϭϬϬϬ
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ϱϭϭϭϬϬ ʰ̶̧̧̨̡̛̛̛̛̛̬̱̪̬̤̖̬̠̖̯̔̌̌̐̌̔̍̌̏̌̐̌̔̌̍̌̌̚̚̚̚
ϱϭϭϮϬϬ ʰ̶̶̶̶̨̨̨̧̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̬̙̖͕̬̖̦̭̯̬̱̠̱̪̯̠̱̬̠̖̯̔̌̌̏̔̌̏̌̌̔̌̌̐̌̔̌̍̌̌̚̚̚
ϱϭϭϯϬϬ ʰ̶̡̨̨̧̨̛̛̦̱̪̭̯̬̠̖̪̬̖̥̖̔̌̌̌̍̌̏̌̚̚
ϱϭϭϰϬϬ ʰ̶̶̨̨̨̧̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̬̙̖̪̬̖̥̖̔̌̌̏̔̌̏̌̚̚
ϱϭϭϱϬϬ ʰ̶̨̨̡̨̛̛̛̛̣̹̱̥̦̱̔̌̌̍̏̚̚
ϱϭϭϲϬϬ ʰ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̱̥̦̱̔̌̌̏̏̚̚
ϱϭϭϳϬϬ ʰ̶̨̨̛̛̛̛̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̪̬̖̖̦̱̥̦̱̔̌̌̌̌̏̔̏̚̚̚
ϱϭϮϬϬϬ
ʰ̶̶̨̨̛̛̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̌̐̚̚
ϱϭϮϭϬϬ ʰ̶̶̨̨̛̛̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̌̐̚̚
ϱϭϯϬϬϬ
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ϱϭϯϭϬϬ ʰ̶̧̛̛̛̪̬̤̖̖̥̤̹̯̔̌̌̍̌̏̌̌̚̚̚
ϱϭϯϮϬϬ ʰ̶̨̨̨̧̨̨̧̛̛̪̭̦̱̱̣̱̪̤̹̖̖̥̤̹̯̔̌̏̌̐̌̌̍̌̌̚̚
ϱϭϯϯϬϬ ʰ̶̵̵̧̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̤̖̪̖̥̦̪̬̹̦̭̦̣̹̯̔̌̌̍̌̏̌̔̏̌̌̌̚̚̚̚
ϱϭϯϰϬϬ ʰ̶̵̵̨̨̨̧̨̨̧̨̨̡̛̛̛̛̛̛̪̭̦̱̱̣̱̪̤̹̖̪̖̥̦̪̬̹̦̭̦̣̹̯̔̌̏̌̐̌̌̍̌̔̏̌̌̌̚̚̚
ϱϭϯϱϬϬ ʰ̶̵̵̧̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̤̖̭̯̣̪̬̬̦̬̔̌̌̍̌̏̌̌̔̔̍̌̌̚̚
ϱϭϯϲϬϬ ʰ̶̵̵̨̨̨̧̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̪̭̦̱̱̣̱̪̤̹̖̭̯̣̪̬̬̦̬̔̌̏̌̐̌̌̍̌̌̔̔̍̌̌̚
ϱϭϯϳϬϬ ʰ̶̨̨̛̛̛̛̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̦̖̪̬̖̖̦̱̥̦̱̔̌̌̌̌̏̔̏̚̚̚
ϱϭϰϬϬϬ
ʰ̶̨̧̨̛̛̛̛̭̯̣̦̱̥̦̱̦̥̠̖̖̦̱̪̬̠̔̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ϱϭϰϭϬϬ ʰ̶̨̧̨̛̛̛̛̭̯̣̦̱̥̦̱̦̥̠̖̖̦̱̪̬̠̔̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ϱϭϱϬϬϬ
ʰ̶̵̡̛̛̭̯̬̯̖̹̖̣̖̔̌̌̌̌̚̚̚
ϱϭϱϭϬϬ ʰ̶̵̡̛̛̭̯̬̯̖̹̖̣̖̔̌̌̌̌̚̚̚
ϱϭϲϬϬϬ
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̥̯̖̬̠̣͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚̚̚͘
ϱϭϲϭϬϬ ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̥̯̖̬̠̣͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚̚̚͘
ϱϭϴϬϬϬ
ʰ̶̧̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̱̥̦̖̬̖̯̦̦̥͕̪̭̯̬̠̖̥̪̬̖̥̔̌̌̌̐̌̌͂̌̌̌̚̚
ϱϭϴϭϬϬ ʰ̶̧̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̱̥̦̖̬̖̯̦̦̥͕̪̭̯̬̠̖̥̪̬̖̥̔̌̌̌̐̌̌͂̌̌̌̚̚
ʰ̶̴̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̚̚̚̚
ϱϴϬϬϬϬ
̶̛̛̛̦̣̭̯̌̏̌
ϱϴϭϬϬϬ
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ϱϴϭϭϬϬ ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚̚
ϱϴϭϮϬϬ ʰ̶̴̶̷̶̶̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚̚
˄ʶ˄ʿʻʰʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰʰʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за
2019. годину
Буџетом Града Бијељина за 2019. годину су
планирани расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 49.291.320,00 КМ , а Ребалансом 1. су планирани
у износу од 58.031.857,00 КМ.Расходи и издаци планирани
другим ребалансом износе 63.731.857,00 КМ.
Буџетски расходи се састоје од текућих расхода
и издатака за нефинансијску имовину. Текући расходи су
планирани у износу од 37.066.724,00 КМ, а односе се на:
расходе за лична примања, расходе по основу коришћења
роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски
трошкови, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне
заштите и буџетску резерву.
Издаци за нефинансијску имовину ( група 51)
износе 18.600.858,00 КМ, а финансирају се из средстава
буџета, грантова по основу суфинансирања, трансфера
и кредита. У оквиру ових издатака су издаци по основу
изградње, реконструкције, инвестиционог одржавања,
набавке опреме, израда просторних планова.

Број 23 - Страна 7

ϭϰ͕ϮϬϯ͕ϳϴϬ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϮϬϯ͕ϳϴϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϵϰϬ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕Ϭϲϯ͕ϳϬϬ͘ϬϬ
ϱϯϮ͕ϳϱϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϵϱϴ͕Ϯϳϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϭ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
ϮϮϭ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϭϴ͕ϲϬϬ͕ϴϱϴ͘ϬϬ
ϭϴ͕ϲϬϬ͕ϴϱϴ͘ϬϬ
ϭϴ͕ϯϯϯ͕ϵϵϰ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϳϭϴ͕ϴϬϴ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϳϭ͕ϯϰϬ͘ϬϬ
ϯϲϴ͕Ϯϰϲ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϵ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϵ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϳ͕ϰϭϰ͘ϬϬ
ϮϮϳ͕ϰϭϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϱϬ͕ϳϳϵ͕ϮϴϮ͘ϬϬ

ϱϱ͕ϲϲϳ͕ϱϴϮ͘ϬϬ
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Службени гласник Града Бијељина

12. децембар 2019.

ˀʫʥʤʸʤʻˁʥ˄ˊʫ˃ʤʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ

ϵϭϬϬϬϬ
ϵϭϭϬϬϬ
ϵϭϭϭϬϬ
ϵϭϭϮϬϬ
ϵϭϭϯϬϬ
ϵϭϭϰϬϬ
ϵϭϭϱϬϬ
ϵϭϴϬϬϬ
ϵϭϴϭϬϬ
ϵϭϴϮϬϬ
ϲϭϬϬϬϬ
ϲϭϭϬϬϬ
ϲϭϭϭϬϬ
ϲϭϭϮϬϬ
ϲϭϭϯϬϬ
ϲϭϭϰϬϬ
ϲϭϭϱϬϬ
ϲϭϴϬϬϬ
ϲϭϴϭϬϬ

ʽ̛̪̭
Ϯ
ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰʽʪˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫʰʺʽʦʰʻʫ
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̬̯̠̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̏̔;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʿ̶̶̸̡̡̛̛̛̛̛̛̬̥̠̖̱̖̹̱̪̯̣̱̌̌̓̌̌̌̚
ʿ̶̴̵̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̬̯̔̌̔̏̌̌
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̥̦̪̣̯̖̯̠̥̔̌̌̔̌̌̏̌̚
ʿ̶̸̵̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̬̖̦̦̦̭̬̖̭̯̏̏̌̔̌̏̌
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚
ʿ̶̴̶̷̶̶̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̔̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̔̚
̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̯̠̖̬̠̖̦̭̯̔̌̌̌̔̏̔̚̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʰ̶̶̸̡̡̛̛̛̛̠̖̱̖̹̱̪̯̣̱̔̌̌̌̓̌̌̌̚̚
ʰ̶̴̡̛̛̛̛̦̦̭̠̭̖̖̬̯̖̔̌̌̌̔̏̌̚̚
ʰ̶̨̛̯̖̠̥̖̔̌̌̔̌̌̏̚̚̚
ʰ̶̸̸̵̨̨̨̨̨̧̨̛̛̪̭̦̱̬̦̦̭̬̖̭̯̔̌̏̌̏̌̌̏̌̔̌̏̌̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚̚

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ʻʫ˃ʽʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̵̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̬̯̠̬̠̖̦̭̯̔̔̌̏̌̌̌̌̔̏̔̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̥̱̖̯̠̥̔̌̏̌̚̚
ʿ̶̶̶̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʿ̶̵̶̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̬̱̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̔̔̐̔̌̏̌̚
ʿ̶̵̷̵̶̨̧̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̬̱̱̖̯̭̬̭̦̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̔̏̌̌̔̔̐̍̌̔̏̌̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̪̬̯̠̥̬̠̖̦̭̯̔̌̌̌̐̌̏̌̌̌̔̏̔̚̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʰ̶̴̨̨̡̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̦̦̭̠̭̥̖̬̯̥̔̌̌̌̔̐̌̌̔̏̌̌̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̪̬̥̤̖̦̠̥̱̖̥̤̔̌̌̌̐̌̏̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̠̥̪̬̥̤̖̦̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̐̌̏̌̏̌̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̵̨̨̨̛̛̯̪̣̯̱̭̯̣̱̔̌̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̬̖̥̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ʰ̶̷̶̶̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̬̖̥̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚

ϭ͕ϵϲϲ͕ϭϳϯ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϲ͕ϯϱϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϱϱϬ͕ϰϳϰ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϳ͕ϵϲϲ͕ϭϳϯ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϲ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϲ͕ϯϱϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϱϱϬ͕ϰϳϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ʽˁ˃ʤʸʰʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰ
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʿ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̪̬̖̦̯̱̬̠̖̦̭̯̏̌̌̔̔̌̏̔̚
ʿ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̖̪̯̱̠̏̔̌̌̌̚
ʿ̶̨̨̨̛̛̛̬̥̪̭̦̱̦̭̏̌̏̌̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚
ʽ̶̶̷̶̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̌̌̌̔̐̍̌̌̔̏̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʰ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̪̭̦̱̪̬̖̦̯̱̬̠̖̦̭̯̔̌̏̌̌̔̔̌̏̔̚̚
ʰ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̭̦̱̖̪̯̱̠̔̌̏̔̌̌̌̚̚
ʰ̶̨̨̨̛̪̭̦̱̦̭̔̌̏̌̏̌̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̔̌̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ʽ̶̶̷̶̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̌̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚
ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤʰʯˀʤʻʰʵʰˈʿʫˀʰʽʪʤ

ͲϱϳϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϭϴ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϮϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϮ͕ϳϬϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱϯϴ͕Ϭϰϰ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ͳϭ͕ϯϳϯ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϱϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϮϴ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϮϯ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϮ͕ϳϬϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϰϭ͕Ϭϰϰ͘ϬϬ
ϮϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϲϭϴϮϬϬ ʰ̶̴̶̷̶̶̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚̚

ϵϮϬϬϬϬ
ϵϮϭϬϬϬ
ϵϮϭϭϬϬ
ϵϮϭϮϬϬ
ϵϮϴϬϬϬ
ϵϮϴϭϬϬ
ϵϮϴϮϬϬ
ϲϮϬϬϬϬ
ϲϮϭϬϬϬ
ϲϮϭϭϬϬ
ϲϮϭϮϬϬ
ϲϮϭϯϬϬ
ϲϮϭϰϬϬ
ϲϮϭϵϬϬ
ϲϮϴϬϬϬ
ϲϮϴϭϬϬ
ϲϮϴϮϬϬ

ϵϯϬϬϬϬ
ϵϯϭϬϬϬ
ϵϯϭϭϬϬ
ϵϯϭϮϬϬ
ϵϯϭϯϬϬ
ϵϯϭϵϬϬ
ϵϯϴϬϬϬ
ϵϯϴϭϬϬ
ϵϯϴϮϬϬ
ϲϯϬϬϬϬ
ϲϯϭϬϬϬ
ϲϯϭϭϬϬ
ϲϯϭϮϬϬ
ϲϯϭϯϬϬ
ϲϯϭϵϬϬ
ϲϯϴϬϬϬ
ϲϯϴϭϬϬ
ϲϯϴϮϬϬ
ΎΎΎΎ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ϭʥ̷̱̖̯̌̌̚ ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯʥ̷̱̖̯̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϰ
ϭ͕ϯϵϱ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
ϲ͕ϱϵϮ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

12. децембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину Рачун финансирања
Ребаланс буџета Града Бијељина за 2019. годину
поред буџетских прихода,примитака за нефинансијску
имовину, те буџетских расхода и издатака за нефинансијску
имовину укључује и рачун финансирања у оквиру ког
су приказани нето ефекти примитака и издатака од
финансијске имовине , задуживања и отплате дугова.
Примици обухватају групу 921- задуживање.
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Примици по основу задуживања су планирани
у 2019. години у износу од 13 милиона конвертибилних
марака (задужење при плану првог ребаланса и другог).
Издаци по основу отплате дугова су планирани у износу од
5.033.827,00 КМ, а односе се на исплату по основу отплате
за обвезнице и по основу кредита, и за измирење обавеза
по основу буџетског дефицита, планирана су средства у
износу од 538.044,00 КМ. Такође, планирана су и средства
за измирење издатака по основу издатих гаранција за
привредне субјекте.

ˀʫʥʤʸʤʻˁʥ˄ˊʫ˃ʤʯʤϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳˇ˄ʻʶˉʰʽʻʤʸʻʤʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʤˀʤˁˈʽʪʤʰʻʫ˃ʽʰʯʪʤ˃ʤʶʤʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄
ˇ̶̡̡̨̱̦̔͘

ˇ̶̡̛̱̦̠̌

ϭ

Ϯ
Ϭϭ ʽ̪̹̯̖̠̦̖̱̭̣̱̖̌̏̐

̬̖̣̦̭̍̌̌ϭ̷̱̖̯̍̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘

̬̖̣̦̭̍̌̌Ϯ̷̱̖̯̍̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘

ϯ

ϰ

ϱ

ϭϱ͕ϮϭϮ͕ϰϲϵ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϰϯϮ͕ϴϱϵ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭϯ ʵ̨̛̛̛̦̬̖̭̱̬̦̭̯̌̏̔̐

ϭ͕ϳϮϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ʯ˄

Ϭϰ ʫ̡̨̨̡̨̨̛̛̦̥̭̪̭̣̏

ϰ͕ϴϵϴ͕ϭϭϱ͘ϬϬ

ϱ͕ϯϳϴ͕ϵϮϱ͘ϬϬ

ʯ˄

Ϭϱ ʯ̨̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̌̏̔

ϭ͕ϳϳϲ͕ϲϰϲ͘ϬϬ

ϭ͕ϳϮϱ͕ϲϰϲ͘ϬϬ

ʯ˄

ϭϭ͕ϰϯϬ͕ϱϴϲ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϳ͕Ϯϵϴ͘ϬϬ

ʯ˄

Ϯϴϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϯϲ͕ϴϬϬ͘ϬϬ

ʰ˄

Ϭϴ ˀ̶̡̡̛̛̛̛̖̬̖̠͕̱̣̯̱̬̬̖̣̠̌̌̌̐̌

ϰ͕Ϭϴϲ͕ϴϯϰ͘ϬϬ

ϱ͕ϯϭϭ͕ϵϰϮ͘ϬϬ

ʰ˄

Ϭϵ ʽ̨̧̬̖̍̌̏̌̚

ϯ͕ϱϬϳ͕ϰϭϮ͘ϬϬ

ϰ͕ϱϬϱ͕ϲϭϮ͘ϬϬ

ʰ˄

ϭϬ ˁ̶̨̛̛̠̣̦̹̯̯̌̌̌̌̚

ϲ͕ϱϱϴ͕ϭϬϬ͘ϬϬ

ϲ͕ϲϵϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ

ʰ˄

ϰϵ͕ϰϴϭ͕ϭϲϮ͘ϬϬ

ϱϰ͕ϱϮϯ͕ϭϴϮ͘ϬϬ

ϬϮ ʽ̬̦̔̍̌̌

Ϭϲ ˁ̸̡̨̨̛̛̛̛̛̯̥̖̦̠̖̦̪̭̣̌̍̌̔̏̚
Ϭϳ ʯ̨̬̭̯̔̌̏̏

ʯ˄

ʥ˄ˊʫ˃ʯʤϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳˇ˄ʻʶˉʰʽʻʤʸʻʤʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʤˀʤˁˈʽʪʤʰʻʫ˃ʽʰʯʪʤ˃ʤʶʤʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

ˇ̶̡̛̱̦̠̌
Ϯ

ˇ̶̡̡̨̱̦̔͘

ϭ

̷̱̖̯̍ϮϬϭϵ͘

ʯ̸̡̛̠̖̦̖̱̭̣̱̖̌̔̐

ϯ
Ϯϴ͕ϳϰϲ͕ϲϴϰ͘ϬϬ

̛̛̛̦̱̣̦̖̱̭̣̱̖̔̏̔̌̐
˄̡̨̱̪̦͗

ϭϯ͕ϲϵϯ͕ϰϴϱ͘ϬϬ
ϰϮ͕ϰϰϬ͕ϭϲϵ͘ϬϬ

Расходи по функционалној класификацији су
расходи: за опште јавне услуге, економски послови,
заштита животне средине, стамбени и заједнички послови,
здравство, култура,образовање и социјална заштита.
Опште јавне услуге износе 15.432.859,00 КМ и чине
24 % буџетских расхода.Ова група расхода обухвата расходе
(личну потрошњу, материјалне трошкове) Градске управе и
Скупштине и друге јавне расходе.
Економски послови износе 5.378.925,00 КМ, и
обухватају трошкове по основу: камата, подстицаја развоја
пољопривредне производње, малих и средњих предузећа.
Учешће ових издатака у укупној буџетској потрошњи
износи 8 %.
Заштита животне средине има оквир потрошње

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ̷̱̖̯̌Ϯ ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯʥ̷̱̖̯̌ϮϬϭϵ͘
ϰ
ϱ
ϯϱ͕Ϭϰϯ͕ϴϭϲ͘ϬϬ ϯϳ͕ϳϳϮ͕ϳϮϴ͘ϬϬ

ϭϰ͕ϰϯϳ͕ϯϰϲ͘ϬϬ
ϰϵ͕ϰϴϭ͕ϭϲϮ͘ϬϬ

ϭϲ͕ϳϱϬ͕ϰϱϰ͘ϬϬ
ϱϰ͕ϱϮϯ͕ϭϴϮ͘ϬϬ

у износу од 1.725.646,00 КМ, а обухвата трошкове:
дезинсекције, дератизације, азила, заштиту од штетних
утицаја,противградну заштиту, јавну хигијену и др.
Група расхода “стамбени и заједнички послови”
који износе 15.007.298,00 КМ. Ова група расхода
обухвата расходе: локалне путеве, одржавање каналске
инфраструктуре,стамбено збрињавање и комуналну
инфраструктуру. Ови издаци учествују са 24% у буџетској
потрошњи.
Здравство обухвата финансирање здравствене
заштите - примарне здравствене заштите, помоћи за
здравствене амбуланте- породична медицина. Средства за
ову намјену су планирана у износу од 236.800,00 КМ.
Средства за културу, рекреацију имају оквир
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потрошње у износу од 5.311.942,00 КМ, што представља 8
% потрошње.У овим трошковима садржани су трошкови:
културе (институције културе), као и трошкови корисника
гранта из области културе.
Средства социјалне и дјечије заштите су планирана
у износу од 6.696.100,00 КМ и средства су планирана
за финансирање: Центра за социјални рад, социјалне
заштите,дјечије заштите, помоћи борачкој категорији
становништва и др.
Средства за образовање имају планиран оквир
потрошње у износу од 4.505.612,00 КМ или 7 % укупне
буџетске потрошње. Потрошња овог сектора се односи на
материјалне трошкове средњих школа (потрошња кроз
потрошачке јединице - средње школе), интервенције у
образовању, материјалне помоћи у образовању, инвестиције
у образовању, предшколско образовање и др.
Сви показатељи, табеларни преглед по економској,
организационој и функционалној класификацији, те
образложење расхода по потрошачким јединицама указују
да је потрошња планирана у износу од 63.731.857,00 КМ и у
поређењу са првим ребалансом има повећање од око 10 %.

12. децембар 2019.



 ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ



ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɉɨɪɟɡɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɭɫɥɭɝɚ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢɞɨɡɧɚɱɟɧɢɨɞɍɂɈ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɨɪɟɡɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ
ɇȿɉɈɊȿɋɄɂɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɭɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ






































ɉɈɊȿɋɄɂɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤɢɞɨɛɢɬ
 ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɲɭɦɚɪɫɬɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ






























































































ɪɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɡɚ
ɡɚɝɨɞɢɧɭ






























ɢɧɞɟ[


Службени гласник Града Бијељина





















Ȼɭʇɟɬɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚɝɨɞɢɧɟɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɟɤɨɧɨɦɫɤɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟɬɚɤɫɢɪɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ














ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɨɪɨɱɟɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ɢɥɢɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɡɚɢɝɪɭ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟɦɭɡɢɱɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯ
ɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɢʂɟɠɟɧɢɦ
ɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ













































































































Службени гласник Града Бијељина
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 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɲɭɦɚɦɚɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨʁɫɪɟɞɢɧɢ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɜɨɞɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɟ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɟɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɠɚɪɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɭɩɪɚɜɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
ɋɄɍȾɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɋɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɋɪɟɞʃɚɫɬɪɭɱɧɚɲɤɨɥɚȳɚʃɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ȾʁɟɱɢʁɢɜɪɬɢʄɑɢɤɚȳɨɜɚɁɦɚʁ
Ɇɭɡɟʁɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȽɢɦɧɚɡɢʁɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚɲɤɨɥɚ
ɌɟɯɧɢɱɤɚɲɤɨɥɚɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ









 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃHɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯɞɢʁɟɥɨɜɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɩɪɨɞɚʁɨɦɲɭɦɫɤɢɯ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɚɬɚ
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Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɉɊɂɆɂɐɂ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɢɦɨɜɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɧɚɩɥɚʄɟɧɢɯɞɚɬɢɯɡɚʁɦɨɜɚ

























































































































Службени гласник Града Бијељина

















ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɲɤɨɥɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ȳɍɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ɋɥɭɠɛɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ
 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟɚɤɬɨɦɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɤɚɨɢɨɞɭɡɟɬɚɢɦɨɜɢɧɫɤɚ
ɤɨɪɢɫɬɭɬɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚɝɨɞɢɧɟɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɟɤɨɧɨɦɫɤɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

 ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɬɪɚɧɫɮɟɪɚ

 ɉɪɢɦʂɟɧɟɨɬɩɥɚɬɟɨɞɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɚɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɧɨɜɨ
 ɉɪɢɦɢɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ ɭɩɥɚɬɟɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭ ɩɨɜɪɚɬ
 2ɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢɢɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 2ɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢɢɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɬɪɚɧɫɮɟɪɚ

















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚɝɨɞɢɧɟɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɟɤɨɧɨɦɫɤɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɡɚɲɬɢɬɟɠɫɪɟɞɢɧɟ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɤɨɦɢɫɢʁɟ








































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ






























ɢɧɞɟ[

Службени гласник Града Бијељина


































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ







































ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɰɡ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɬɪɨɲɤɚɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɫɥɭɝɚ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ




























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚɡɚɛɭʇɟɬɫɤɚɩɨɬɪɨɲʃɚHɤɨɧɨɦɫɤɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɡɚɲɬɢɬɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɮɨɧɞɨɜɢɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢɮɢɧɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ


































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ
































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ































ɢɧɞɟ[

Службени гласник Града Бијељина

























Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɢɢɨɛɭʄɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɉɬɩɥɚɬɚ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ









































Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɪɟɞɢɬɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɈɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɨɞɪɠɚɜɚʃɟɤɪɟɞɢɬɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Ɉɉɂɋ































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ






























ɢɧɞɟ[

Службени гласник Града Бијељина



























ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚɡɚɛɭʇɟɬɫɤɚɩɨɬɪɨɲʃɚHɤɨɧɨɦɫɤɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
ɍɄɍɉɇɈ







 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚɞɟɮɢɰɢɬ
ɝ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɨɛɚɜɟɡɚɩɨɨɫɧɨɜɭɝɚɪɚɧɰɢʁɚ
 ɂɡɞɚɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚɡɚɛɭʇɟɬɫɤɚɩɨɬɪɨɲʃɚHɤɨɧɨɦɫɤɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ




















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ





Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ












Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ











ɢɧɞɟ[
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ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD
























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ


























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина




















ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɢɡɛɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɪɚɞȽɂɄɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟȽɂɄ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯɨɞɛɨɪɚ
 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɉɈɊȿȾɋɊȿȾɋɌȺȼȺɉɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂɊȿȻȺɅȺɇɋȻɍȹȿɌȺɡɚɝɨɞɢɧɭ
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Ɉɉɂɋ



ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɡɚɤɭɩɡɝɪɚɞɚɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɟɠɢʁɫɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ ɨɞɧɨɫɢɫɚʁɚɜɧɨɲʄɭɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫɚɪɚɞʃɚɫɚɞɪɭɝɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚɢɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɝɪɚɞɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ɉɨɬɪ
Ȼɪɨʁ




ȿɄɈ
ɇɈɆ








































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

















ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
























ɂɇȾȿɄɋ
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Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ




Ɉɉɂɋ








ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD









ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD






Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ









Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ














Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ








ɂɇȾȿɄɋ












ɂɢɧɞɟɤɫ

Службени гласник Града Бијељина



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈɄɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Број 23 - Страна 22
12. децембар 2019.

































ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟɧɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɥɢɰɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚɢɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɚ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚɢɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ



Ɉɉɂɋ































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ































ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина


























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ










ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭȽɍȻɇ
ɂɁȾȺɐɂɁȺɈɌɉɅȺɌɍȾɍȽɈȼȺ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɟɞɭɤɚɰɢʁɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɢɫɬɪɭɱɧɨ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ











Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧD


















Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
ɝ

















ɂɇȾȿɄɋ
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ








Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина

















ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɧɚɤɧɚɞɚɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɞɨɦɚʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ










ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD












Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ













ɂɇȾȿɄɋ
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ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɟ
7Hɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɦɟɞɢʁɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɝɝɪɨɛʂɟ
ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɉɌɨɩɥɚɧɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ










































ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ


Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɚ


Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


ɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ

Ɉɉɂɋ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ




























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина
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ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɧɚɞɡɨɪ
ɢɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɢɡɝɪɚɞʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɪɟɞɢɬ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟɤɪɟɞɢɬ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡɜɨɞRɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɧɚɤɧɚɞɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧɚɝɪɚɞɫɤɨɦɝɪɨɛʂɭɤɪɟɞɢɬ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɊɟɝɢɨɧɚɥɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭɩɭɬɟɜɚ




 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝɪɚɞɫɤɨɝɬɨɩɥɨɜɨɞɚɤɪɟɞɢɬ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɝɪɚɞɫɤɨɢɨɫɬɚɥɚɝɪɨɛʂɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬɩɞɜ
ɍɄɍɉɇɈɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ











ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
 ɢɦɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɰʁɟɧɚɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ
ɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɞɪȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ





ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɭɬɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɚɟɥɟɤɬɪɨɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭɪɟɻɟʃɟɩɚɪɤɢɧɝ
 ɩɪɨɫɬɨɪɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪɛɭʇɟɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

Ɉɉɂɋ





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ












































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ









ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɩɨɦɟɧɫɨɛɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢɧɟɫɬɚɥɢɯ
ɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ
ɄDɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɬɟɤɭʄɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
























































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ






























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина















































ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ


ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD

Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɰɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟ
ɫɚɥɟɢɫɬɚɞɢɨɧɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɢɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɚ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɍȻɚʃɚȾɜɨɪɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɌɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢȳɂɉɋɟɦɛɟɪɢʁɚɢɆɚʁɟɜɢɰɚ
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 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ

 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɟɨɛɨʂɟʃɚɢɥɢʁɟɱɟʃɟɞʁɟɰɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɤɪɟɞɢɬ

Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɚɫɬɚɩɨɪɨɞɢɰɟɩɨɦɨʄɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɤɨʁɟ
ɥɢʁɟɱɟɫɬɟɪɢɥɢɬɟɬ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
 ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
 ɋɭɛɜHɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
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 ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
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ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢɢɞɪ
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 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ




























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина












































ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ɉɉɂɋ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɡɝɪɚɞɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɚ ɨɞʁɟʄɚɢɨɛɭʄɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ












ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD

















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

















ɂɇȾȿɄɋ


12. децембар 2019.
Службени гласник Града Бијељина
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ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина













 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɭɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ





ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɐɟɧɬɪɭ
ȻɪɭɬɨɩɥȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ
ȻɪɭɬɨɩɥɚɬɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɐɟɧɬɪɭ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɢɫɟɧɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ













ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ


Ɉɉɂɋ











ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



FHQWDU ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Број 23 - Страна 38
12. децембар 2019.





ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ



 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɢɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
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Службени гласник Града Бијељина
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ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ










































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





















ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɥɢɱɧɭɢɧɜɚɥɢɞɧɢɧɭ
ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭ
ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ


Ɉɉɂɋ
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 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚʁɚɜɧɟɤɭɯɢʃɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
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Службени гласник Града Бијељина
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
































ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина


























Ɉɉɂɋ

ȳɍȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɭɬɧɟɬɪɨɲɤɨɜɟɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨɢɫɚɩɨɫɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟɡɚɨɞɥɚɡɚɤɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭɩɪɢɩɪɟɦɧɢɩɪɨɝɪɚɦ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ




























ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ








ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ
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Службени гласник Града Бијељина
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɭɫɥɭɝɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧɟɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɢɧɜɟɧɬɚɪɚ

ȳɍɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ




























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина






















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ


























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина






















ȳɍɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɫɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜHɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ELEOLRW ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
HND
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ȳɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦH
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ






















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

Службени гласник Града Бијељина




















ɂɇȾȿɄɋ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина


















ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡDɩɪɟɜɨɡ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɢɡɪɚɞɭɭɱɢɧɚɤɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɤɭɩɧɨɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɲɤɨɥɚ

ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина





















ɉɨɬɪ
Ȼɪɨʁ



ȿɄɈ
ɇɈɆ
ɋɄɂ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина



















ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина




















ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ






















ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина
















ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ



























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина






















ȳɍɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



12. децембар 2019.
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ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɛɬ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɧɚɩɪɢʁɟɻɟʃɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɩɨɧɭɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɥɤɨɥɨɧɢʁɟɁɥɚɬɧɢɤɨɬɥɢʄɫɚɜɫɤɚɪɟɝɚɬɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

Ɉɉɂɋ























































































































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина




















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ


















ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ















12. децембар 2019.
Службени гласник Града Бијељина
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 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɡɚɤɭɩɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɪɟɤɥɚɦɟɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɬɪɭɱɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɢɩɨɪɟɡɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɩɨɨɫɧɨɜɭɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɢɫɟɧɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ɉɉɂɋ






























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ






























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
































ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɚɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ
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Ɉɉɂɋ
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ






























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ



























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина
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ɍɄɍɉɇɈȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
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ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɉȾȼɟɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ
ɇȿɉɈɊȿɋɄɂɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ
ɢɦɨɜɢɧɟ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина












































ɉɈɊȿɋɄɂɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭ
ɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭɩɪɢɜɪɟɞɧɭɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ





Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ

 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚ
ʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
ɢɝɪɭ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟɦɭɡɢɱɤɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ










ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚ
ɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟ
ɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢ
ɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟ







 





Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɜɨɞɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ



 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɚ
























































































































































































Службени гласник Града Бијељина

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ

 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɲɭɦɚɦɚɭɩɪɢɜɚɬɧɨʁɫɪɟɞɢɧɢ





 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ











 Ȼɨɪɚɜɢɲɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟ
ɬɚɤɫɢɪɚʃɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢ
ɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɚ




Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚɬɨ
ɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ





ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɞɨɛɚɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɨɪɝɚɧɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɭɩɪɚɜɟ
Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
ɋɄɍȾɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɋɪɟɞʃɚɫɬɪɭɱɧɚɲɤɨɥɚȳɚʃɚ
ȾʁɟɱɢʁɢɜɪɬɢʄɑɢɤɚȳɨɜɚɁɦɚʁ
Ɇɭɡɟʁɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȽɢɦɧɚɡɢʁɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚɲɤɨɥɚ
ɌɟɯɧɢɱɤɚɲɤɨɥɚɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɲɤɨɥɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɋɥɭɠɛɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
ȳɍɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɚɚɤɬɨɦ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ

 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ








 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɟɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɠɚɪɚ
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ɉɊɂɆɂɐɂ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ



ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ


Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɢɯɨɞɢ
ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
















Ɉɉɂɋ



Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ




















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

























,NYDUWDO


Ɉɉɂɋ
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 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢ

 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ











ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚ
ɧɨɜɟɪɚɞɧɢɤɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɟɠɢʁɫɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɰɡ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɬɪɨɲɤɚɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɫɥɭɝɚɩɥɩɪɨɦɟɬɚɫɬɪɭɱɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢ
ɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ





















































9.995.326,84





7.611.457,35







,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























9.126.757,16







,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























10.333.182,65







,9ɤɜɚɪɬɚɥ





























37.066.724,00







ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина
















ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ










ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɛɭʇɟɬɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢɫɬɨɝ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɞɛɨɪɭɩɪɚɜɧɢɤɨɦɢɫɢʁɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 ɉɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ




































































,,ɤɜɚɪɬɚɥ








,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина
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ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ








Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɪɟɞɢɬ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɄɊȿȾɂɌ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɛɭʇɟɬ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
























740.198,36





























4.089.453,16











,,ɤɜɚɪɬɚɥ

























5.098.188,72











,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

























8.673.017,76











,9ɤɜɚɪɬɚɥ

























18.600.858,00











ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина
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,ɤɜɚɪɬɚɥ
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Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ







Ɉɉɂɋ
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Ɉɉɂɋ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
































































,9ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ





























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина





















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ






,ɤɜɚɪɬɚɥ




,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚ
ɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯ
ɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

ɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝ
ɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝ
ɩɟɪɢɨɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɝɚɪɚɧɰɢʁɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ







Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɏɈȾɂ

12. децембар 2019.
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 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ
ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ
ɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȽɂɄ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɭɫɥɭɝɟɦɟɞɢʁɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯ
ɨɞɛɨɪɚ
ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɉɉɂɋ















































,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина













































ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ




ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɉɈɊȿȾɋɊȿȾɋɌȺȼȺɉɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂɁȺȽɈȾɂɇɍ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɄɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ








Ɂɚɤɭɩɢɦɨɜɢɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫɚɪɚɞʃɚɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ









































,,ɤɜɚɪɬɚɥ

















,ɤɜɚɪɬɚɥ































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ































,9ɤɜɚɪɬɚɥ































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина






















ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
 ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ














ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


12. децембар 2019.
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Ɉɉɂɋ



ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ









,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ










,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,9ɤɜɚɪɬɚɥ










Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢ
ɭɫɥɭɝɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ















,,ɤɜɚɪɬɚɥ







,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ












,,,ɤɜɚɪɬɚɥ












,9ɤɜɚɪɬɚɥ














ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

12. децембар 2019.
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ








,ɤɜɚɪɬɚɥ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ









,,ɤɜɚɪɬɚɥ









,,,ɤɜɚɪɬɚɥ









,9ɤɜɚɪɬɚɥ









ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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 ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɜɚɧɪɟɞɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɢɩɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɨɫɥɨɜɢ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
 ɉɨɫɟɛɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɥɢɰɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ

Ɉɉɂɋ



























,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,9ɤɜɚɪɬɚɥ




























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина
















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ










ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


12. децембар 2019.
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ









ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɟʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɨɫɬɚɥɢɯɞɭɝɨɜɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ

Ɉɉɂɋ

ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢȽɍȻɇ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ



ɍɤɭɩɧɨɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
















Ɉɉɂɋ

 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ


















,ɤɜɚɪɬɚɥ











,ɤɜɚɪɬɚɥ






















,,ɤɜɚɪɬɚɥ













,,ɤɜɚɪɬɚɥ



































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





















,9ɤɜɚɪɬɚɥ













,9ɤɜɚɪɬɚɥ






















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ












ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɟɞɭɤɚɰɢʁɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɢ
ɫɬɪɭɱɧɨɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ






















,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,ɤɜɚɪɬɚɥ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

















,9ɤɜɚɪɬɚɥ



















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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,,ɤɜɚɪɬɚɥ








,ɤɜɚɪɬɚɥ





















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






















,9ɤɜɚɪɬɚɥ


























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина


















ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ

 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɞɨɦɚʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 -ɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɭɪɟɻɟʃɟɢɩɥɚɧɨɜɢ
ȺɫɬɚɧɢɰɚɄɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ
ɢ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ













,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ














,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,9ɤɜɚɪɬɚɥ
















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина











Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ
Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɟ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɲɬɟʄɟɧɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɦɟɞɢʁɚɝɝɪɨɛʂɟ
ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɧɚɤɧɚɞɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚɢɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɉɌɨɩɥɚɧɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȿɤɨȾɟɩ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ



Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ



2ɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟ



Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ



ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɢɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ





,ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɉɉɂɋ
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɩɭɬɟɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
















































,,ɤɜɚɪɬɚɥ













,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,9ɤɜɚɪɬɚɥ



































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ





Службени гласник Града Бијељина







 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬ


 ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɪɟɞɢɬ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟɤɪɟɞɢɬ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɧɮɇɚɝɪɚɞɫɤɨɦɝɪɨɛʂɭɤɪɟɞɢɬ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɨʁɟɤɬɚɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɤɪɟɞɢɬ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɭɬɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ 
 ɤɪɟɞɢɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɛɭʇɟɬȾɢɪɟɤɰɢʁɚɧɚɞɡɨɪ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚ
 ɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ








ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɞɡɨɪɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
 ɢɡɨɧɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚɛɭʇɟɬ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɧɚɤɧɚɞɟɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ





Ɉɉɂɋ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ













ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɉȾȼ
ɤɪɟɞɢɬ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿ
















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ













































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






















,,ɤɜɚɪɬɚɥ































,9ɤɜɚɪɬɚɥ



































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

 











ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɚ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ

ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɈɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɨɊʁɟɲɟʃɭ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢɧɟɫɬɚɥɢɯɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯ

ɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ


Ɉɉɂɋ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ











ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɰɡ


Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɰɡ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɦɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬ
ɬɪɝɨɜɢɧɟɢɬɭɪɢɡɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɍȻɚʃɚȾɜɨɪɨɜɢ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
ɌɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬȳɂɉɋɂɆ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɮɢɡɢɱɤɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɪɟɡɟɪɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɩɨɪɬɩɨɩɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɪɚɫɩɨɞʁɟɥɢ
ɒɤɨɥɫɤɢɫɩɨɪɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɪɢɲɬɟʃɟɫɚɥɟɢɫɬɚɞɢɨɧɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ
ɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ

Ɉɉɂɋ





























,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ



































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

 ɉɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ







































ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ







ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɨɞɢɰɟ
 ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟ
 ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɡɨ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢ
ɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟɦɭɡɢɱɤɟɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ
 ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɡɚɲɬɢɬɟ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ
ɨɞɧɨɫɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɋɚɡɜɨʁɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
 Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
 0DɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢȾɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨɡɨɪɢɲɬɚ

,ɤɜɚɪɬɚɥ








































































































,Lɤɜɚɪɬɚɥ
,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ


























































Службени гласник Града Бијељина
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 ɋɬɚɦɛɪɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɪɟɞɢɬ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɈɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɡɚɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɪɟɞɢɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢ
ɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
 ȼɚɧɪɟɞɧɚɤɨɧɬɪɨɥɚɬɟɯɧɢɱɤɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɜɨɡɢɥɚɡɚ
ʁɚɜɧɢɩɪɟɜɨɡ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


















,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


















,9ɤɜɚɪɬɚɥ



















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


Број 23 - Страна 88
12. децембар 2019.





ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

Ɉɉɂɋ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɡɝɪɚɞɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





















,,ɤɜɚɪɬɚɥ












,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

















,9ɤɜɚɪɬɚɥ




















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɦɨɜɢɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɥɢɰɟɧɰɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ



























,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,9ɤɜɚɪɬɚɥ































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

















ɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚȽɭɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ





ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭ
ɪɢɡɢɤɭ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɪɢɡɢɤɨɦ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

Ɉɉɂɋ































,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,9ɤɜɚɪɬɚɥ
































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ









FHQWD ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
U
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ
ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ











ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
 ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
 ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
 ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɧɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɥɢɱɧɭɢɧɜɚɥɢɞɧɢɧɭ
 ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
 ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ




























,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ
































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















Ɉɉɂɋ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɬɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ











ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚʁɚɜɧɟɤɭɯɢʃɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ

 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ






























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟɤɨɞɨɞɥɚɫɤɚɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨɢɫɚɩɨɫɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ


Ɉɉɂɋ
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,,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭɩɪɢɩɪɟɦɧɢɩɪɨɝɪɚɦ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ





























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚɧɚɝɬɨɩɥɚɧɭ




























,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,9ɤɜɚɪɬɚɥ





























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина


















ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɫɟɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ




















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ELEOL ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
RWHND

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɊɚɞɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧHɩɨɫɥɨɜɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ




























,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɝɨɞɢɧɚ
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ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ








ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɭɫɥɭɝɚ

ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ


 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


























,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ




























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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Службени гласник Града Бијељина



















-ɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ

 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɩɨɬɪɟɛɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɧɚɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɤɭɩɧɨɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɲɤɨɥɚ

ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ





























,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ







ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


Ɉɉɂɋ



























,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Број 23 - Страна 104
12. децембар 2019.
































,,ɤɜɚɪɬɚɥ


















,ɤɜɚɪɬɚɥ


























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


























,9ɤɜɚɪɬɚɥ



























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина





















ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ


ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɆDɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɪɟɤɥɚɦɟ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ

ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ɉɉɂɋ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина



















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ




























ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍ




















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ






























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина
















Ɉɉɂɋ

ȳɍɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ























ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ɉɫɬɚɥɢɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɧɚɩɪɢʁɟɻɟʃɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɩɨɧɭɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɥɤɨɥɨɧɢʁɟɁɥɚɬɧɢɤɨɬɥɢʄȾɪɢɧɫɤɚ
ɪɟɝɚɬɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















Ɉɉɂɋ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Број 23 - Страна 110
12. децембар 2019.



 

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ


ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
 Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина














ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ







,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ


Ɉɉɂɋ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Број 23 - Страна 112
12. децембар 2019.

ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɞɫɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ






 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
 Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
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Службени гласник Града Бијељина

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Одлуку о Ребалансу буџета Града Бијељина за
2019. годину
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
Правни основ за измјене и допуне Одлуке о буџету
Града Бијељина садржан је у члану 35. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник Републике Српске”
број:
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ).
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему
регулисано је да ако током фискалне године дође до смањења
или повећање буџетских средстава, односно повећања или
смањења издатака, као и потребе за новим издацима и појаве
нових извора,уравнотежење буџета спроводи се путем
ребаланса буџета. Одјељење за финансије је вршило анализу
остварења буџетских средстава и извршења у протеклом
периоду, као и обавезу за реализацију Одлуке о кредитном
задужењу, те предлаже израду Ребаланса буџета. Основни
разлози за потребу израде Ребаланса су кредитно задужење
(дугорочно 6.000.000,00 КМ и распоређивање средстава на
издатке утврђене Одлуком Скупштине Града Бијељина број:
01-022-64/19 од 28.08.2019. године, и планирање измирења
обавеза по основу гаранција за ЈУ Бања Дворови и ЕКОДЕП.
ПРИХОДИ
Табеларни преглед прихода по економској
класификацији указује да су приходи (изворни-порески и
непорески) планирани Ребалансом у износу од 45.807.357,00
КМ.
У укупним буџетским средствима
порески
приходи износе 33.959.100,00 КМ, непорески 11.848.257,00
КМ, капиталне помоћи 23.300,00 КМ.
У пореским приходима који чине 53 % укупних
средстава највеће учешће има приход по основу ПДВ-а и
исти је планиран у износу од 26.345.000,00 КМ.
Приходи по основу пореза на лична примања
су планирани у износу од 4.411.100,00 КМ.
Порез на
непокретности је планиран у износу од 3.134.000,00 КМ, на
бази остварења за протекли период и процјене остварења
до краја године.
Непорески приходи су планирани у износу од
11.848.257,00 КМ и у поређењу са првим планом средства
су смањена код прихода од земљишне ренте, накнаде за
уређење грађевинског земљишта.
Ову групу прихода чине : приходи по основу такси, накнада,
приходи по основу камата, властити приходи и остали
општински приходи.
Приходи по основу такси су планирани у износу
од 3.269.033,00 КМ, а на бази остварења за шест мјесеци и
пројекције остварења до краја године. Административне
таксе су планиране у износу од 986.200,00 КМ. Наплата
ове врсте прихода се врши у складу са Одлуком о
административним таксама.Комуналне таксе су планиране
у износу од 2.272.833,00 КМ.
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Накнаде за уређење и кориштење грађевинског
земљишта су планиране у износу од 3.257.000,00 КМ.
Приходи по основу накнада за уређење и кориштење
градског грађевинског земљишта се наплаћују у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту, а висина накнада се
утврђује Рјешењем о издавању урбанистичке сагласности.
Увећање ове врсте прихода у односу на план усвојен у
децембру прошле године је засновано на остварењу накнаде,
као и процјене остварења након усвајања плана зона центар.
Приходи по основу камата на депонована новчана
средства су планирана у износу од 1.500,00 КМ, а на бази
уговора са банкама и процјене остварења до краја године.
Средства по основу накнада – претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредно су планирана у износу од
430.000,00 КМ на основу остварења за 9 мјесеци (366.646)
Средства противпожарне заштите су планирана у износу
од 570.000,00 КМ и користе се за материјално техничко
опремање ватрогасних јединица.
Властити приходи су планирани у износу од
1.122.712,00 КМ, а односе се на приходе потрошачких
јединица и органа управе.
Капиталне помоћи су планиране у износу од
23.300,00 КМ, а односе се на средства - учешће грађана по
основу суфинансирања комуналне инфраструктуре .
Трансфери по основу социјалне заштите су
планирани у износу од 2.108.000,00 КМ, и трансфер по
основу премија Пољопривредној школи.
Средства планирана у износу од 63.731.857,00 КМ,
ће се користити за буџетску потрошњу - издатке.
РАСХОДИ
Планирани расходи - буџетски издаци ребалансом
износе 63.731.857,00 КМ. Буџетске издатке чине буџетски
расходи и остали одливи из буџета.
Буџетски издаци су: текући издаци за бруто плате и
накнаде, издаци за робу и услуге, помоћи физичким лицима,
помоћи организацијама, капиталне помоћи појединцима
и организацијама и капитални издаци. Капитални издаци
су издаци за набавку сталних средстава, инвестиције у
образовању и комуналну инфраструктуру.
Текући издаци износе 58 % потрошње, а обухватају:
издатке за лична примања, материјалне трошкове, текуће
одржавање, услуге, текуће и капиталне помоћи.Ова група
издатака има повећање у односу на планирана средства
првим планом.
Расходи по основу коришћења роба и услуга су
планирани у износу од 8.836.540,00 КМ и обухватају издатке
по основу: услуга, набавке материјала, текућег одржавања,
комуналних услуга, уговорених услуга, расходе за бруто
накнаде одборницима, надзорном одбору, комисијама,
накнаде за послове ван радног времена, стручне услуге,
трошкове платног промета и др.
Расходи финансирања – камате су планирани у износу
од 1.649.520,00 КМ, за камате на обвезнице и кредитно
задужење, и интеркаларне камате за ново задужење и за
затезне камате.
За текуће и капиталне помоћи непрофитним
субјектима планирана су средства у износу од 4.064.830,00
КМ.
Дознаке на име социјалне заштите и помоћи су
планиране у износу од 5.429.000,00
КМ.
Отплата по основу задужења (кредит и обвезнице)
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је планирана у износу од 5.033.827,00 КМ и у висини је
планираних средстава буџетом за 2019. годину.
Капитални издаци су планирани у износу
од 18.600.858,00 КМ, а финансирају се из: буџетских
средстава, суфинансирања и кредита . Ова група издатака
се односи на комуналну инфраструктуру (путна, водоводна,
електро, канализација,топловодна) инвестиције у објекте
(санитарна ћелија , инвестиције у образовању, спорта,
културе, реконструкцију објеката у власништву градске
управе и набавку опреме за Градску управу.
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ –Организациона класификација
Детаљан приказ буџетских расхода планираних ребалансом
буџета за 2019. годину у оквиру фонда 01 дат је у оквиру
табеларног приказа.
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА
1. Потрошачка јединица “Скупштина Града” има буџетски
оквир у износу од
674.800,00 КМ. Трошкови се односе на :
накнаде за рад одборника , трошкове сједница, обиљежавање
значајних датума, репрезентацију и финансирање рада
градске изборне комисије.
Средства за рад одборника (плате, дневнице
за вјенчања,
рад комисија) су планирана у износу
од 312.200,00 КМ. Средства су увећана у односу на
први план ради усклађивања накнада које припадају
одборницима,члановима радних тијела и члановима
скупштинских комисија , а у складу са Одлуком
Скупштине.
Средства за “обиљежавање значајних
датума” су планирана у износу од 150.500,00KM, а за
обиљежавање: Новогодишњих празника, Славе општине,
24. септембар, и других датума у мјесним заједницама и не
мијењају се.
Средства за рад Градске изборне комисије су
планирана за исплате плата члановима комисије у складу
са Одлуком Скупштине о накнадама, а обзиром да се у
2019. години неће одржати избори у мјесним заједницама
средства планирана за ту намјену су смањена.
2. Потрошачка јединица “Кабинет Градоначелника” има
оквир у износу од 728.630,00 КМ , а средства су планирана
за : путне трошкове, трошкове репрезентације материјалне
трошкове мјесних заједница, трошкове услуга, текуће
помоћи појединцима и текуће помоћи мјесним заједницама.
Средства за материјалне трошкове мјесних заједница
су планирана у износу од 111.500,00 КМ, а за: трошкове
енергије, комуналне услуге, трошкове закупа и набавку
материјала за потребе мјесних заједница. Трошкови услуга
се односе на трошкове информисања - односи са јавношћу,
афирмацију и суфинансирање уз донаторска средства као
и за активности из области ЛЕР-а. Трошкови интерне и
екстерне репрезентације су планирани у износу од 35.000,00
КМ Средства за путне трошкове у износу од 3.000,00 КМ
су планирана за дневнице за службена путовања. Текуће
помоћи мјесним заједницама су планиране у износу од
43.130,00 КМ и дозначавају се у складу са захтјевима мјесних
заједница и властитим приходима мјесних заједница.
Ванредне помоћи у износу од 43.000,00 КМ се дозначавају
појединцима за тешку материјалну ситуацију,лијечење у
складу са утврђеним критеријима.
3. Буџетска резерва је планирана у износу од 34.000,00 КМ,
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за непланиране издатке, недовољно планиране у складу са
Законом о буџетском систему и користиће се у складу са
Одлуком о кориштењу средстава буџетске резерве.
4. Одјељење за општу управу има оквир потрошње у износу
од 4.000,00 КМ, за трошкове репрезентације.
5. Комунална полиција има оквир потрошње у износу од
8.500,00 КМ.
6. Потрошачка јединица “Одјељење за финансије” има
буџетски оквир у износу од 18.260.566,00 КМ, а потрошња се
односи на: исплату личних примања запослених у Градској
управи, лична примања запослених у Територијалној
ватрогасној јединици која је у саставу управе, и Скупштини
са порезима и доприносима, средства за уговорене услуге,
допринос за запошљавање инвалидних лица, трошкове
камате и отплате по основу задужења, издатке по основу
излазног ПДВ-а, као и за уплату пореза на непокретности у
власништву општине.
Средства планирана за бруто плате износе
8.574.024,00КМ, а план средстава и обрачун је заснован
на броју запослених у Градској управи са запосленим
у територијалној ватрогасној јединици
уз примјену
коефицијената утврђених колективним уговором ( нови
грански колективни уговор) и оквир није мијењан у односу
на први план за 2019. годину.
Накнаде (накнада за топли оброк, накнада за
долазак на посао и повратак са посла као и накнаде по
колективном уговору - гранском) имају оквир у износу од
2.067.195,00 КМ (бруто износ) . Из планираних средстава
за накнаде (90.000,00), врше се исплате по колективном
уговору, као и отпремнине, исплате по члану 37. за лијечење,
случај смрти и сл.
На основу планираних нето накнада планирани су
порези и доприноси као и накнаде за бенефицирани радни
стаж, увећани радни стаж за ватрогасце.
Средства за камате на кредите и по основу
обвезница су планирана у износу о 1.646.520,00 КМ, у складу
са планом отплате. У планираним средствима увећање се
односи на интеркаларне камате за ново задужење као и за
затезне камате.
6. Потрошачка јединица “Одјељење за привреду”
има потрошачки оквир у износу од 591.656,00 КМ, а за
трошкове: материјала и услуга, текуће помоћи. Трошкови
материјала и услуга се односе на: противградну заштиту,
дезинсекцију, дератизацију, а текуће помоћи се односе на
дознаку средстава удружењу привредника.
За противградну заштиту, накнаду руковаоцима
заштите, набавку средстава у складу са уговореним
пословима са ЈП “Противградна заштита”, издвајају се
средства у износу од 82.656,00 КМ.
Из ових средстава обезбјеђује се противградна
заштита за 73.399 ха са 24 станице. Заштита животне
средине, (дератизација, дезинсекција) има планирана
средства у износу од 420.000,00 КМ.
7. Потрошачка јединица „Одјељење за пољопривреду“ има
оквир потрошње који износи 3.032.000,00 КМ, и расходи се
односе на трошкове материјала и услуга и текуће помоћи
непрофитним субјектима. Средства за санацију и одржавање
водотокова су планирана у износу од 318.000,00 КМ.
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Средства се дозначавају ЈП “Воде” за одржавање
каналске мреже (примарни, секундарни и терцијарни
канали) као и путне инфраструктуре поред канала и
за финансирање рада ( материјалне трошкове и лична
примања) институције у износу од 417.000,00 КМ.
Средства Аграрног фонда ( лична примања и
материјалне трошкове) су планирана у износу од 411.000,00
КМ, а подстицајна средства за развој пољопривреде износе
1.100.000,00 КМ. Средства за подстицај пољопривредне
производње ће се распоређивати према Правилнику
о начину и условима подстицаја у пољопривредној
производњи.Ребалансом су планирана средства у износу од
575.200,00 КМ за суфинансирање пројекта наводњавања у
складу са Одлуком.

помоћи за лијечење, погребни трошкови и сл.) и помоћи
се додјељују у складу са критеријима. Текуће помоћи
непрофитним организацијама планиране у износу од су
предвиђене за финансирање рада организација (Борачка,
Организација заробљених, Организација цивилних жртава,
Логораша, ратних војних инвалида) и средства су задржана
на првобитном плану за ову намјену.
Средства за рјешавање стамбених питања породица
погинулих и инвалида су планирана у износу од 50.000,00
КМ, и средства се додјељују на основу предлога Комисије и
утврђених критерија. Средства у износу од 50.000,00 КМ су
предвиђена за реконструкцију и инвестиционо одржавање
објеката у власништву града , а 40.000,00 је намијењено за
набавку опреме за цивилну заштиту.

7. Потрошачка јединица “Одјељење за просторно
уређење” има буџетски оквир у износу од 144.000,00 КМ,
а средства су предвиђена за уговорене услуге у износу од
4.000,00 КМ и за урбанистичку регулативу ( просторне,
регулационе планове). Средства у износу од 140.000,00 КМ
су предвиђена за израду дугорочног програма изградње и
уређења простора и планова.

10. Одјељење за друштвене дјелатности има потрошачки
оквир у износу од 7.054.908,00 КМ, а за трошкове:
материјала и услуга, текуће помоћи, капиталне помоћи и
капиталне издатке.
Текући грантови су планирани у износу од
2.380.500,00 КМ, а за финансирање: здравствене заштите,
културних, спортских организација, удружења и др.
Текуће дознаке грађанима износе, а односе се на
финансирање по основу: стипендија, социјалног осигурања,
помоћи социјалним категоријама и др.
За финансирање примарне здравствене заштите
(обавезни вид здравствене заштите, санитетско обезбјеђење
спортских, културних скупова, епидемиологија, хитна
медицинска помоћ,систематски прегледи школске дјеце и
др.), и мртвозорство предвиђена су средства у износу од
148.500,00 КМ.
Текуће помоћи појединцима су предвиђене за:
социјално осигурање и здравствену заштиту социјалне
категорије становништва, подршка повратку након
проведеног Конкурса и утврђених критерија, средства
за стипендирање ученика и студената. Средства за
финансирање физичкe културе су планирана у износу од
1.063.000,00 КМ, и односе се на финансирање : спорта по
програму, резерву спорта и школски спорт.
За финансирање трошкова кориштења сале
је планирано 170.000,00 КМ и средства се дозначавају
Дирекцији за развој која газдује објектом.
Финансирање рада политичких партија се врши у
складу са Законом о финансирању политичких странака и
Одлуком. За ову намјену су планирана средства у износу од
260.000,00КМ.
Финансирање удружења и организација (од општег
интереса) за материјалне трошкове и за пројекте износи
230.000,00 КМ и средства се дозначавају након проведеног
конкурса.
Средства за капиталне расходе- издатке у
2019.години износе 3.884.108,00 КМ, а предвиђена су
за финансирање : инвестиција у образовању (школа
на Лединцима, накнадни радови), градња штала у
Пољопривредној школи,измјештање радионица Техничке
школе, инвестиција у културне установе, спортске објекте ,
као и стамбено збрињавање социјалних категорија и ромских
породица. Издаци за спортске објекте у износу од 990.000,00
су планирани за стадион,а за реконструкцију Соколског
дома планирана су средства у износу од 1.000.000,00 КМ .
Капитални издаци се финансирају из средстава буџета и
кредитних средстава.

8. Потрошачка јединица “Одјељење
за стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине” има
буџетски оквир у износу од 18.844.000,00 КМ и то за :
трошкове услуга (текуће издатке) и капиталне расходе
- издатке. Највеће учешће у текућим издацима имају
трошкови комуналне потрошње, јавне расвјете, одржавања
путне инфраструктуре.
Трошкови комуналне потрошње се односе на: јавну
хигијену, одржавање зеленила, градског парка, кошење,
кишну канализацију и др.
Средства за ове намјене су предвиђена у износу од
1.067.990,00 КМ. Средства за судске спорове су предвиђена
у износу од 355.000,00 КМ. За уличну расвјету (потрошњу,
одржавање и кићење града) планирана су средства у износу
од 1.028.800,00 КМ.
Средства за одржавање локалних и некатегорисаних
путева су предвиђена у износу од
821.000,00 КМ за: хоризонталну и вертикалну сигнализацију,
крпљење ударних рупа, насипање макадамских путева, и др.
Комунална инфраструктура - текући издаци у износу од
150.000,00 КМ се финансирају из средстава водопривредних
накнада.
Средства за капиталне расходе-издатке су
планирана у износу од 14.997.700,00
КМ и финансирају
се из средстава кредита (у складу са Одлуком о кредитном
задужењу), буџета и средстава по основу суфинансирања.
Ова потрошња се односи на комуналну инфраструктуру
(путну, водоводну, електро и канализациону мрежу,
набавку земљишта, за вишегодишње засаде ,инвестиционо
одржавање и изградњу грађевинских објеката.
За ОРИО пројекат планирана су средства у износу од
1.321.000,00 КМ.
9. Потрошачка јединица “Одјељење за борачко инвалидску
и цивилну заштиту” има оквир потрошње у износу од
458.250,00 КМ и то за трошкове материјала и услуга,текуће
помоћи, капиталне помоћи и капиталне издатке.
Текуће помоћи појединцима планиране у износу од
су планиране за помоћи борачкој категорији становништва
- ППБ и РВИ ( материјална помоћ за тешку ситуацију,

12. децембар 2019.

Службени гласник Града Бијељина

11. Одјељење за инспекцијске послове у 2019. години има
оквир потрошње у износу од 44.900,00 КМ, а потрошња
се односи на уговорене услуге: по основу репрезентације,
инспекцијских узорака, налога инспекције за извршење
рјешења и др.
12. Служба заједничких послова има потрошачки оквир у
износу од 1.279.302,00
КМ, а за трошкове Градске управе
и Скупштине који се односе на: трошкове материјала и
услуга, путне трошкове и капиталне издатке.
Материјални трошкови се односе на: набавку
материјала, трошкове горива, енергије, комуналне услуге,
одржавање, осигурање и услуге.
Средства за набавку материјала су планирана у износу
од 143.000,00КМ и предвиђена су за набавку: потрошног,
канцеларијског материјала, материјала за хигијену и друго.
Комуналне услуге планиране у износу од 216.300,00 КМ
се односе на : услуге телефона, поштанске, потрошња воде
,канализација и друге комуналне услуге.
Уговорене услуге су планиране у износу од 53.900,00 КМ, а за
: услуге, репрезентацију и остале расходе. За оглашавање по
основу конкурса, огласа, јавних набавки и друго оглашавање
планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ. Остали
расходи су планирани у износу од 16.000,00 КМ за: стручно
образовање, усавршавање, семинаре, полагање стручних
испита и остале расходе.Трошкови осигурања,одржавања
лиценци су планирани у износу од 78.000,00 КМ. За набавку
горива за службена возила, возила возног парка гредске
управе планирана су средства у износу од 101.000,00 КМ.
Капитални расходи су планирани у износу од
287.370,00 КМ, за набавку опреме и реконструкцију објеката
(пословног простора Градске управе) и др.
Противпожарна заштита се односи на финансирање
рада територијалне ватрогасне јединице, финансирање
текућих издатака за текуће одржавање и набавку опремематеријално техничко опремање у складу са Законом о
заштити од пожара.
Средства за лична примања су планирана у
Одјељењу за финансије, аматеријални трошкови у Служби
заједничких послова. План средстава ове ПЈТ износи
173.000,00 КМ. За материјално техничко опремање
планирана су средства у износу од 120.000,00 КМ.
Расходи - текући и капитални осталих буџетских
корисника који су у систему трезора су планирани у износу
од 11.058.301,00 КМ, а састоје се од расхода: институција
културе које су у систему трезора, расхода средњих школа,
социјалне и дјечије заштите, трошкова финансирања
Туристичке организације, Агенције за развој малих и
средњих предузећа, и Центра за културу „Семберија“.
Финансирање социјалне заштите се врши кроз
двије потрошачке јединице и за ову намјену планирана су
средства у износу од 6.112.100,00 КМ. Од наведеног износа
за финансирање рада Центра за социјални рад предвиђена
су средства у износу од 1.147.100,00 КМ (за лична примања,
материјалне трошкове ).
Финансирање социјалне заштите у складу са
Законом о социјалној заштити се врши кроз потрошачку
јединицу “ социјална заштита”, и за ову намјену планирана
су средства у износу од 4.965.000,00 КМ.
У овој потрошачкој јединици су и средства за
социјално осигурање социјалне категорије становништва.
За финансирање дјечије заштите у потрошачкој
јединици “Дјечији вртић” предвиђена су средства у износу
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од 1.784.030,00 КМ, а из средстава буџета и властитих
средстава по основу уплата родитеља.
Институције културе које су у систему трезора
(Библиотека, Музеј, СКУД “Семберија”, Центар за културу)
се финансирају из средстава буџета и властитих средстава
и за ову намјену су планирана средства у износу од
1.436.834,00 КМ.
За финансирање материјалних трошкова средњих
школа предвиђена су средства у износу од 1.039.582,00 КМ
и финансирање се врши кроз потрошачке јединице “ средње
школе” .
Финансирање
Туристичке
организације
(
материјални трошкови и лична потрошња) има потрошачки
оквир у износу од 448.002,00 КМ.
Агенција за развој малих и средњих предузећа има
потрошачки оквир у износу 237.753,00 КМ, а потрошња се
односи на личну потрошњу и средства за подстицај која се
додјељују након проведеног конкурса.
OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
На основу члана 31. став 1. тачка з. Закона о
буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана
39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправe (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), и члана 39.
став 2. тачка 3. Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на
својој 34. сједници одржаној дана 6. децембра 2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина Града Бијељина усваја буџет Града
Бијељина за 2020. годину у износу од 51.258.148,00 КМ.
Члан 2.
Буџет Града Бијељина за 2020. годину садржи
укупна буџетска средства у износу од 51.258.148,00 КМ,
распоређена за:
- текуће расходе
- капиталне издатке
- буџетску резерву
- отплату по основу задужења
- остали издаци

38.555.617,00 КМ
9.406.546,00 КМ
50.000,00 КМ
2.849.281,00 КМ
396.704,00 КМ

Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је Буџет Града Бијељина
за 2020. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
примјењиваће се од 01.01.2020. године.

Број: 01-022-79/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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ʥ˄ˊʫ˃ʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϮϬ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳʽʿˌ˃ʰʪʰʽ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ
ϳϭϬϬϬϬ

ϳϮϬϬϬϬ

ϳϯϬϬϬϬ
ϳϴϬϬϬϬ

ϰϭϬϬϬϬ

ʽ̛̪̭
Ϯ

ʤ͘ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰ
ʿ̵̨̡̨̛̛̛̬̖̭̪̬̔
ϳϭϭϬϬϬ ʿ̵̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̪̬̖̦̯̔̔̌̌̔̔̌̔̍̚
ϳϭϮϬϬϬ ʪ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̦̭̭̠̣̦̭̱̬̖̌̌̐̌̚
ϳϭϯϬϬϬ ʿ̸̵̵̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̪̬̥̪̬̭̥̭̯̣̦̠̖̣̯̦̭̯̌̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ϳϭϰϬϬϬ ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
ϳϭϱϬϬϬ ʿ̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̪̬̥̖̯̪̬̱̭̣̱̌̏̔̌̐̌̚̚
ϳϭϲϬϬϬ ˉ̨̛̛̛̬̦̖̱̦̖̙̦̖̌̏̔̌̍̚
ϳϭϳϬϬϬ ʰ̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̬̖̯̦̪̬̖̪̬̱̪̤̖̦̪̬̖̔̚˄ʰʽ
ϳϭϵϬϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̭̪̬̌̔
ʻ̵̨̡̨̛̛̛̖̪̬̖̭̪̬̔
ϳϮϭϬϬϬ ʿ̵̴̴̵̵̨̨̡̡̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̪̯̦̱̬̭̦̬̣̔̔̌̌̏̏̌̌̚̚
ϳϮϮϬϬϬ ʻ̵̵̡̡̨̨̧̛̛̛̛̦̖͕̯̭̖̪̬̪̬̱̙̠̦̱̭̣̱̌̌̔̌̔̔̌̌̌̏̐̌
ϳϮϯϬϬϬ ʻ̸̨̡̦̖̦̖̏̌̌̚
ʿ̵̴̴̶̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̔̔̌̌̏̌̌̌̌͂̌̔̌̚̚
ϳϮϴϬϬϬ
̛̣̭̯̏̌
ϳϮϵϬϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̖̭̪̬̌̔
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϳϯϭϬϬϬ ʧ̨̛̬̦̯̌̏
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
ϳϴϳϬϬϬ ˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ϳϴϴϬϬϬ ˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ʥ͘ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰ
˃̵̡̨̛̛̖̱̬̭̓̌̔
ϰϭϭϬϬϬ ˀ̵̸̵̨̧̨̛̛̛̛̭̣̦̪̬̥̪̭̣̖̦̌̔̌̌̌̌̌̚̚
ϰϭϮϬϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̨̧̨̛̛̛̭̪̭̦̱̬̹̖̬̱̭̣̱̌̔̏̓̌̍̌̐̌
ϰϭϯϬϬϬ ˀ̵̴̴̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̌̔̌̌̌̔̐̌̏
ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ϰϭϱϬϬϬ ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϰϭϲϬϬϬ ʪ̶̷̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌
ϰϭϳϬϬϬ ʪ̶̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̪̣̱̠̱̦̭̯̯̱̠̖̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̌̌̌̌̓̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚̚̚
ϰϭϴϬϬϬ
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ϴϭϱϬϬϬ
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ϱϭϯϬϬϬ
ϱϭϰϬϬϬ
ϱϭϱϬϬϬ
ϱϭϲϬϬϬ
ϱϭϴϬϬϬ
ϱϴϬϬϬϬ
ϱϴϭϬϬϬ

ˀ̵̴̴̵̶̨̧̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬͕̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̬̭̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̥̖̱̣̱̦̱̯̬̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌̔̌̌̌̌͂̌̚̚
̶̛̛̛̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌
ˀ̵̨̨̡̧̛̛̛̭̪̭̱̭̥̬̠̖̹̖̥̌̔̔̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ʥ̷̡̱̖̯̭̬̖̖̬̌̏̌̚
ʦ͘ʥˀ˄˃ʽʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˁ˄ˇʰˉʰ˃ͬʪʫˇʰˉʰ˃;ʤͲʥͿ
ʧ͘ʻʫ˃ʽʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄;/н//Ͳ///Ͳ/sͿ
/ʿ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̌̌̏̚
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̬̥̬̠̖̦̭̯̌̔̌̐̚
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ʿ̶̵̨̨̨̧̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̠̖̭̯̣̦̖̥̦̖̦̥̠̖̖̦̖̪̬̠̱̭̯̤̖̦̪̭̣̔̔̌̌̏̌̔̌̍̌̏̏̌̌
ʿ̶̵̡̛̛̛̛̬̥̭̯̬̯̖̹̖̣̖̌̌̌̚̚
ʿ̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̣̥̯̖̬̠̣͕̱̦͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚͘
//ʿ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʿ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
///ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ʰ̶̶̨̨̛̛̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̌̐̚̚
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ʰ̶̨̧̨̛̛̛̛̭̯̣̦̱̥̦̱̦̥̠̖̖̦̱̪̬̠̔̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ʰ̶̵̡̛̛̭̯̬̯̖̹̖̣̖̔̌̌̌̌̚̚̚
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̥̯̖̬̠̣͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚̚̚͘
ʰ̶̧̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̱̥̦̖̬̖̯̦̦̥͕̪̭̯̬̠̖̥̪̬̖̥̔̌̌̌̐̌̌͂̌̌̌̚̚
/sʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʪ͘ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˁ˄ˇʰˉʰ˃ͬʪʫˇʰˉʰ˃;ʦнʧͿ
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ʿ̨̛̬̣̐ϭ͘
ʥ̷̱̖̯ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘Ͳ
̬̖̣̦̭̍̌̌
ϯ
ϰϴ͕ϭϯϱ͕ϳϯϳ͘ϬϬ
ϯϯ͕ϱϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϵϭϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϳϴϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϰϯϮ͕ϱϯϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϱϳϳ͕ϱϯϳ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ʥ̷̱̖̯ϮϬϮϬ̨̛̦̱̐̔͘
ϰ
ϰϴ͕ϵϱϰ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϰϯϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϰϭϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϭϰϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϴϯϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕Ϯϯϲ͕ϳϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϭϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϵ͕ϵϳϴ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϲ͕ϱϳϱ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϳϰϵ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϴϰϭ͕ϵϭϵ͘ϬϬ
ϴ͕ϴϳϴ͕ϵϴϯ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϭϭ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϳϵϯ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϴ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϯϴ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϰϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϰϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϴ͕ϲϬϱ͕ϲϭϳ͘ϬϬ
ϯϲ͕ϳϲϯ͕ϲϭϳ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϵϭϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
ϵ͕ϳϱϰ͕Ϯϵϰ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϵϳ͕ϯϱϯ͘ϬϬ
ϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϰϭϬ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϴϬϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϯϳϵ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϳϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϱϲϬ͕Ϯϯϱ͘ϬϬ
ͲϭϮ͕ϵϱϱ͕ϲϲϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϰϴ͕ϭϮϬ͘ϬϬ
ϳϮϱ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϵϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϮϬϯ͕ϳϴϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϵϰϬ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϭ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ͳϭ͕ϯϵϱ͕ϰϮϱ͘ϬϬ

ϰϬϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϵϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϯϰϵ͕Ϯϴϯ͘ϬϬ
Ͳϴ͕ϴϭϵ͕ϳϵϴ͘ϬϬ
ϱϴϲ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϳ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϲϵ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϬϵ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϵ͕ϰϬϲ͕ϱϰϲ͘ϬϬ
ϵ͕ϭϮϮ͕Ϭϰϲ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϰ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϮϵ͕ϰϴϱ͘ϬϬ
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ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ

ϵϭϬϬϬϬ
ϵϭϭϬϬϬ
ϵϭϴϬϬϬ
ϲϭϬϬϬϬ
ϲϭϭϬϬϬ
ϲϭϴϬϬϬ
ϵϮϬϬϬϬ
ϵϮϭϬϬϬ
ϵϮϴϬϬϬ
ϲϮϬϬϬϬ
ϲϮϭϬϬϬ
ϲϮϴϬϬϬ
ϵϯϬϬϬϬ
ϵϯϭϬϬϬ
ϵϯϴϬϬϬ
ϲϯϬϬϬϬ
ϲϯϭϬϬϬ
ϲϯϴϬϬϬ
ΎΎΎΎ
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ʽ̛̪̭
Ϯ
˕͘ʻʫ˃ʽˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ;ʫнʮнʯнʰͿ
ʫ͘ʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰʽʪˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫʰʺʽʦʰʻʫ;/Ͳ//Ϳ
/ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
//ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʮ͘ʻʫ˃ʽʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ;/Ͳ//Ϳ
/ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̶̶̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
//ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʯ͘ʽˁ˃ʤʸʰʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰ;/Ͳ//Ϳ
/ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
//ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʰ͘ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤʰʯˀʤʻʰʵʰˈʿʫˀʰʽʪʤ
ʵ͘ˀʤʯʸʰʶʤ˄ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼ˄;ʪн˕Ϳ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИКАЗА БУЏЕТА ПО ПРАВИЛНИКУ
Буџет Града Бијељина за 2020.годину –општи дио
Буџет Града Бијељина за 2020.годину је планиран
у износу од 51.258.148,00 КМ.Средства буџета се састоје
од : пореских, непореских прихода,грантова,трансфера
и примитака.Планирани порески приходи износе
35.436.100,00 КМ, непорески 11.236.700,00 КМ.
Грантови су планирани у износу од 38.500,00 КМ
,а трансфери ( по основу дознака за социјалну заштиту) су
планирани у износу од 2.209.000,00 КМ.
Примици за нефинансијску имовину су планирани
у износу од 586.748,00 КМ,а односе се на примитке по основу
продаје залиха ( пиће у Центру за културу Пољопривредне
школе производи са Економије и продаја земљишта у
индустријској зони .
Нето задуживање у 2020.години није планирано .
Буџетска средства су распоређена и трошиће се за
буџетске расходе,издатке.
Буџетски расходи обухватају : текуће расходе 38.605.617,00 ( расходе за лична примања, расходе по основу
коришћења роба и услуга, за финансијске трошкове, текуће
и капиталне помоћи-грантове, дознаке на име социјалне
помоћи) и капиталне издатке за нефинансијску имовину
(9.406.546,00).
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ʥ̷̱̖̯ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘Ͳ
̬̖̣̦̭̍̌̌
ϯ
ϭ͕ϯϵϱ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϵϲϲ͕ϭϳϯ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ͲϱϳϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϭϴ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϮϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ʥ̷̱̖̯ϮϬϮϬ̨̛̦̱̐̔͘
ϰ
Ͳϭ͕ϱϮϵ͕ϰϴϱ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ͲϮ͕ϴϰϵ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϰϵ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϮϮ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϭϵ͕ϳϵϲ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϭϲ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϯϵϲ͕ϳϬϰ͘ϬϬ
ϭϲϯ͕ϮϬϰ͘ϬϬ
Ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
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ʥ˄ˊʫ˃ʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϮϬ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰʰʿˀʰʺʰˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
ʽ̛̪̭
̡̨̔
ϭ
Ϯ
ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰ
ϳϭϬϬϬϬ
ʿ̵̨̡̨̛̛̛̬̖̭̪̬̔
ϳϭϭϬϬϬ
ʿ̵̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̪̬̖̦̯̔̔̌̌̔̔̌̔̍̚
ϳϭϭϭϬϬ ʿ̵̨̨̨̡̛̬̖̦̌̔̔̌̚
ϳϭϭϮϬϬ ʿ̵̶̨̨̛̛̛̛̬̖̦̯̪̬̦̣̌̔̍̌̏̌̚
ϳϭϭϯϬϬ ʿ̵̵̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̪̬̖̪̯̣̦̯̌̔̌̌̔̍̌̌̚
ϳϭϮϬϬϬ
ʪ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̦̭̭̠̣̦̭̱̬̖̌̌̐̌̚
ϳϭϮϭϬϬ ʪ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̦̭̭̠̣̦̭̱̬̖̌̌̐̌̚
ϳϭϯϬϬϬ
ʿ̸̵̵̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̪̬̥̪̬̖̭̥̭̯̣̦̠̖̣̯̦̭̯̌̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ϳϭϯϭϬϬ ʿ̸̵̵̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̪̬̥̪̬̖̭̥̭̯̣̦̠̖̣̯̦̭̯̌̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ϳϭϰϬϬϬ
ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
ϳϭϰϭϬϬ ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
ϳϭϰϮϬϬ ʿ̨̨̡̨̛̛̬̖̦̦̭̤̖̖̪̣̦̖̌̌͂̚
ϳϭϰϯϬϬ ʿ̴̶̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̬̖̦̦̦̭̠̭̖̪̯̣̦̖̯̬̦̭̠̖̌̌̌̌̌̌̚
ϳϭϰϵϬϬ ʽ̨̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̦̥̦̱̌̌̏̚
ϳϭϱϬϬϬ
ʿ̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̪̬̥̖̯̪̬̱̭̣̱̌̏̔̌̐̌̚̚
ϳϭϱϭϬϬ ʿ̨̨̨̨̛̛̬̖̦̪̬̥̖̯̪̬̌̏̔̌̚̚
ϳϭϱϮϬϬ ʿ̨̨̛̬̖̦̪̬̥̖̯̱̭̣̱̌̐̌̚
ϳϭϱϯϬϬ ʤ̶̡̛̖̚
ϳϭϲϬϬϬ
ˉ̨̛̛̛̬̦̖̱̦̖̙̦̖̌̏̔̌̍̚
ϳϭϲϭϬϬ ˉ̨̛̛̛̬̦̖̱̦̖̙̦̖̌̏̔̌̍̚
ϳϭϳϬϬϬ
ʰ̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̬̖̯̦̪̬̖̪̬̱̪̤̖̦̪̬̖̔̚˄ʰʽ
ϳϭϳϭϬϬ ʰ̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̬̖̯̦̪̬̖̪̬̱̪̤̖̦̪̬̖̔̚˄ʰʽͲ̨̛̬̦̍̚
ϳϭϵϬϬϬ
ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϭϵϭϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϮϬϬϬϬ
ʻ̵̨̡̨̛̛̛̖̪̬̖̭̪̬̔
ʿ̵̴̴̵̵̨̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̪̯̦̱̬̭̦̔̔̌̌̏̏̚
ϳϮϭϬϬϬ
̡̛̬̣̌̌̚
ϳϮϭϭϬϬ ʿ̵̸̸̵̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̖͕̱̖̹̱̪̯̣̱̭̣̦̪̬̔̔̔̏̔̔̓̌̌̌̌̏̌
ϳϮϭϮϬϬ ʿ̵̨̨̡̛̛̛̬̱̪̬̖̦̯̖̔̔̌̌̚
ϳϮϭϯϬϬ ʿ̵̨̨̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̥̯̦̯̦̱̯̦̭̖̖̣̖̦̯̖̔̔̌̌̌̌̐̏̐̏̏̏̌
ϳϮϭϰϬϬ ʿ̵̵̴̵̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̬̯̠̬̠̖̦̭̯̦̦̭̠̭̖̬̯̔̔̌̌̔̏̔̌̔̏̌̌
ϳϮϭϱϬϬ ʿ̵̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̬̥̯̭̯̣̦̦̦̯̖̠̥̖̔̔̌̌̌̌̌̌̔̌̌̔̌̌̏̚
ʿ̵̵̵̵̵̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̭̦̱̬̖̣̦̪̯̦̱̬̭̦̬̣̪̭̣̦̔̏̌̏̌̏̌̌̏̚̚̚̚
ϳϮϭϲϬϬ
̶̵̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̯̦̭̯̏̌̏
ϳϮϮϬϬϬ
ʻ̵̵̡̡̨̨̧̛̛̛̛̦̖͕̯̭̖̪̬̪̬̱̙̠̦̱̭̣̱̌̌̔̌̔̔̌̌̌̏̐̌
ϳϮϮϭϬϬ ʤ̡̡̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̦̦̖̯̭̖̔̌̏̌̌̔̌
ϳϮϮϮϬϬ ˁ̡̡̡̛̱̭̖̦̦̖̯̭̖̔̌̌̔̌
ϳϮϮϯϬϬ ʶ̨̡̡̛̥̱̦̣̦̖̦̦̖̯̭̖̌̌̌̔̌
ϳϮϮϰϬϬ ʻ̡̨̨̨̛̦̖̪̬̦̥̭̦̥̌̌̔̌̏̌̌̚
ϳϮϮϱϬϬ ʿ̵̵̨̨̧̛̛̛̬̪̬̱̙̠̦̱̭̣̱̔̔̌̌̌̏̐̌
ϳϮϯϬϬϬ
ʻ̸̨̡̦̖̦̖̏̌̌̚
ϳϮϯϭϬϬ ʻ̸̨̡̦̖̦̖̏̌̌̚
ʿ̵̴̴̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̔̔̌̌̏̌̌̌̌̚
ϳϮϴϬϬϬ
̶̛̛̛̛̛̛̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯͂̌̔̌̏̌̚
ʿ̵̴̴̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̔̔̌̌̏̌̌̌̌̔̐
ϳϮϴϭϬϬ
̶̛̛̛̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̏̌
ʿ̵̴̴̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̦̭̠̭̖̦̖̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̱̦̱̯̬̭̯̖̔̔̌̌̏̌̌̌̌
ϳϮϴϮϬϬ
̶̛̛̛̠̖̦̖̣̭̯̔̏̌
ϳϮϵϬϬϬ
ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϮϵϭϬϬ ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̖̭̪̬̌̔
ϳϯϬϬϬϬ
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϳϯϭϬϬϬ
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϳϯϭϭϬϬ ʧ̨̨̛̛̛̬̦̯̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌̏̌̚
ϳϯϭϮϬϬ ʧ̨̛̛̬̦̯̖̥̤̖̌̏̚̚
ϳϴϬϬϬϬ
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
ϳϴϳϬϬϬ
˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ϳϴϳϭϬϬ ˃̴̨̛̬̦̭̖̬̬̙̖̌̔̔̌̏
ϳϴϳϮϬϬ ˃̴̨̛̛̬̦̭̖̬̖̦̯̯̖̯̌̔̌
ϳϴϳϯϬϬ ˃̴̶̨̨̡̨̛̛̛̬̦̭̖̬̠̖̦̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̔̔̌̌̌̌̏
ϳϴϳϰϬϬ ˃̴̴̶̨̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̬̦̭̖̬̦̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̔̔̏̌̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚
ϳϴϳϵϬϬ ˃̴̵̶̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̠̖̦̣̭̯̌̔̌̔̌̏̌
ϳϴϴϬϬϬ
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ϳϴϴϭϬϬ ˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ̷̱̖̯̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϰϴ͕ϭϯϱ͕ϳϯϳ͘ϬϬ
ϯϯ͕ϱϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϵϭϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕ϵϭϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϳϴϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϳϴϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϰϯϮ͕ϱϯϳ͘ϬϬ

ʥ̷̱̖̯̌̚ϮϬϮϬ͘
̨̛̦̱̐̔
ϰ
ϰϴ͕ϵϱϰ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϰϯϲ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰ͕ϰϭϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϰ͕ϰϭϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϭϰϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϭϯϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϴϯϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϴϯϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕Ϯϯϲ͕ϳϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϲϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϭϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϭϭϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϱϳϳ͕ϱϯϳ͘ϬϬ
ϵϴϲ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϳϭ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϵϳϮ͕Ϭϯϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϰϳ͕ϰϬϬ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵ͕ϵϳϴ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
ϵϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϭϳϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϰϯϴ͕ϳϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϴϮ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϭϴϵ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϭϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϴ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϯϴ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϴ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϰϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϰϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϰϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
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ʿˀʰʺʰˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄
ϴϭϬϬϬϬ
ʿ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̌̌̏̚
ϴϭϭϬϬϬ
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ϴϭϭϭϬϬ ʿ̶̨̡̛̛̛̛̬̥̬̖̠̖̯̖̌̐̌̔̍̚̚
ϴϭϭϮϬϬ ʿ̶̨̨̧̨̛̛̛̛̬̥̪̭̯̬̠̖̪̬̖̥̱̌̌̚
ϴϭϭϯϬϬ ʿ̶̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̥̣̹̱̥̦̱̌̍̏̚
ϴϭϭϰϬϬ ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̭̯̦̱̥̦̱̌̏̏̚
ϴϭϭϵϬϬ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̭̯̣̱̪̬̖̖̦̱̥̦̱̌̌̏̔̏̚̚
ϴϭϮϬϬϬ
ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̬̥̬̠̖̦̭̯̌̔̌̐̚
ϴϭϮϭϬϬ ʿ̶̶̨̨̛̛̛̛̬̥̬̠̖̦̭̯̌̔̌̐̚
ϴϭϯϬϬϬ
ʿ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̌̏̔̌̏̚̚
ϴϭϯϭϬϬ ʿ̶̛̛̛̛̬̥̖̥̤̹̯̖̌̚̚
ϴϭϯϮϬϬ ʿ̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̥̪̖̥̦̪̬̹̦̭̦̣̹̯̌̔̌̏̌̌̌̌̚̚̚
ϴϭϯϯϬϬ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̬̥̭̯̣̪̬̬̦̬̌̌̌̔̌̔̍̌̚
ϴϭϯϵϬϬ ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̭̯̣̱̦̖̪̬̖̖̦̱̥̦̱̌̌̏̔̏̚̚
ʿ̶̵̨̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̠̖̭̯̣̦̖̥̦̖̦̥̠̖̖̦̖̪̬̠̱̭̯̤̖̦̔̔̌̌̏̌̔̌̍̌̏
ϴϭϰϬϬϬ
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
ʿ̶̵̨̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̬̠̖̭̯̣̦̖̥̦̖̦̥̠̖̖̦̖̪̬̠̱̭̯̤̖̦̔̔̌̌̏̌̔̌̍̌̏
ϴϭϰϭϬϬ
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
ϴϭϱϬϬϬ
ʿ̶̵̡̛̛̛̛̬̥̭̯̬̯̖̹̖̣̖̌̌̌̚̚
ϴϭϱϭϬϬ ʿ̶̵̡̛̛̛̛̬̥̭̯̬̯̖̹̖̣̖̌̌̌̚̚
ʿ̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̣̥̯̖̬̠̣͕̱̦͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̔̌̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚
ϴϭϲϬϬϬ
̛̭̣͘

ϭ͕Ϯϰϴ͕ϭϮϬ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϰϴ͕ϭϮϬ͘ϬϬ
ϳϮϱ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϳϭϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϲ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϵϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
ϭϵϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϱϴϲ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϱϴϲ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϳ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϳ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϲϵ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϯϲϵ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϯϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϵ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

ϴϭϲϭϬϬ ʿ̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̣̥̯̖̬̠̣͕̱̦͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚͘

ϯϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϵ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϰϵ͕ϯϴϯ͕ϴϱϳ͘ϬϬ

ϰϵ͕ϱϰϭ͕ϲϰϴ͘ϬϬ

ϴϴϬϬϬϬ
ϴϴϭϬϬϬ

ʿ̶̴̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̌̌̏̌̌̌̚̚̚
̶̛̛̛̛̛̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯͂̌̔̌̏̌
ʿ̶̴̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̌̌̏̌̌̌͂̌̚̚̚
̶̛̛̛̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌

ϴϴϭϭϬϬ ʿ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ϴϴϭϮϬϬ

ʿ̶̴̶̷̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̚̚
̶̶̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̏̌
˄ʶ˄ʿʻʰʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰʿˀʰˈʽʪʰʰʿˀʰʺʰˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

Буџет Града Бијељина за 2020.годину - Буџетски
приходи и примици за нефинансијску имовину за 2020.
годину
Табела прихода и примитака за нефинансијску
имовину даје приказ планираних пореских, непореских
прихода, грантова,трансфера и примитака за нефинансијску
имовину.
Порески приходи су планирани уизносу од
35.436.100,00 КМ, а састоје се од прихода по основу : ПДВ-а,
пореза на лична примања, пореза по основу непокретности
и осталих пореза.
У пореским приходима највеће учешће имају
приходи по основу ПДВ-а и исти су планирани у износу
од 27.833.000,00 КМ, а на бази остварења ове врсте у
протеклом периоду , процјене извршења до краја године као
и пројекције увећања предвиђене ДОБ-а .
Порези на лична примања су планирани у износу
од 4.411.100,00 КМ, а од непокретности планирано је
3.141.000,00 КМ.
Непорески приходи су планирани у износу од
11.236.700,00 КМ.Ови приходи обухватају групу прихода:
721-729.
Група прихода 721 обухвата приходе од камата
на новчана средства на банковним рачунима,приходи по
основу закупа и ренте.Приходи групе 722 су приходи од
пружања јавних услуга, таксе, накнада уређења земљишта,
претварања пољопривредног у непољопривредно земљиште,
водопривредних накнада, накнада противпожарне заштите
( накнада које се евидентирају, реализују по посебним
прописима).Приходи општинских органа 722521 и 722591

су властити приходи који се остварују активношћу органа
или обављањем дјелатности корисника.
Приходи по основу такси су приходи по основу
административних и комуналних такси које се наплаћују
у складу са Одлуком о административним и комуналним
таксама.Административне таксе су планиране у износу од
986.000,00КМ, а комуналне у износу од 2.171.200,00 КМ.
Највеће учешће у комуналним таксама имају комуналне
таксе на фирму које су планиране у износу од 1.210.000,00
КМ.Приходи по основу накнада за уређење и коришћење
грађевинског земљишта износе 3.107.000,00 КМ.
Остали општински приходи су планирани у
износу од 130.000,00 КМ и односе се на приходе учешћа
на тендеру, поравнања, регистрације заједница етажних
власника,издавања кућних бројева и других прихода.
Капиталне помоћи физичких лица су планиране
у износу од 38.500,00 КМ, а трансфери су планирани у
износу од 2.243.600,00 КМ, а дозначавају се од стране
Министарства здравља и социјалне заштите за пројекте и
активности у области социјалне и здравствене заштите у
складу са Законом о социјалној заштити.
Примици од продаје имовине су планирани у
износу од 277.248,00 КМ.
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ʥ˄ˊʫ˃ʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϮϬ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰʰʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
ʽ̛̪̭
̡̨̔
ϭ
Ϯ
ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰ
ϰϭϬϬϬϬ
˃̵̡̨̛̛̖̱̬̭̓̌̔
ϰϭϭϬϬϬ
ˀ̵̸̵̨̧̨̛̛̛̛̭̣̦̪̬̥̪̭̣̖̦̌̔̌̌̌̌̌̚̚
ϰϭϭϭϬϬ ˀ̵̵̨̨̨̛̛̭̬̱̯̪̣̯̖̪̭̣̖̦̌̔̌̍̌̌̚̚
ϰϭϭϮϬϬ ˀ̵̵̸̵̵̨̨̡̨̡̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̬̱̯̦̦̖̯̬̹̭̯̣̣̦̪̬̥̪̭̣̖̦̪̭̦̱̬̌̔̌̍̌̌̔̏̌̌̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ϰϭϭϯϬϬ ˀ̵̵̨̡̨̨̨̧̛̛̛̭̦̦̱̪̣̯̪̭̣̖̦̬̠̖̥̖̣̌̔̌̌̌̔̌̌̌̌̏̍̏̌̌̚̚̚;̨̬̱̯̍Ϳ
ϰϭϭϰϬϬ ˀ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̯̪̬̖̥̦̦̖̠̖̦̬̯̦̖̪̥̌̔̌̔̌̓̚;̨̬̱̯̍Ϳ
ϰϭϮϬϬϬ
ˀ̵̨̨̨̨̡̨̧̨̛̛̛̭̪̭̦̱̬̹̖̬̱̭̣̱̌̔̏̓̌̍̌̐̌
ϰϭϮϭϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̛̭̪̭̦̱̱̪̌̔̏̌̌̚
ϰϭϮϮϬϬ ˀ̵̵̶̵̵̨̨̨̨̨̡̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̦̱̱̯̬̹̖̦̖̬̠̖͕̥̱̦̣̦͕̥̱̦̦̯̬̦̭̪̬̯̦̱̭̣̱̌̔̏̌̐̌̌̌̐̌
ϰϭϮϯϬϬ ˀ̵̨̡̛̛̛̛̭̬̖̙̠̭̥̯̖̬̠̣̌̔̌̌̌̚
ϰϭϮϰϬϬ ˀ̵̨̨̛̛̭̥̯̖̬̠̣̪̭̖̦̖̦̥̠̖̦̖̌̔̌̌̌̌̍̌̚̚
ϰϭϮϱϬϬ ˀ̵̨̡̨̧̛̭̯̖̱̖̬̙̖̌̔̌̓̔̌̏̌̚
ϰϭϮϲϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̨̧̛̛̭̪̭̦̱̪̱̯̭̥̠̖̹̯̠̌̔̏̏̌̌̌̌
ϰϭϮϳϬϬ ˀ̵̸̨̛̭̭̯̬̱̦̖̱̭̣̱̖̌̔̌̐̚
ϰϭϮϴϬϬ ˀ̵̵̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̱̭̣̱̖̬̙̠̦̪̬̹̦̹̯̯̖̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̔̌̐̔̌̏̌̌̌̏̏̌̌̏̔̚̚
ϰϭϮϵϬϬ ʽ̴̵̡̡̨̨̛̛̛̛̛̭̯̣̦̖̣̭̦̬̭̌̌̏̌̌̔
ϰϭϯϬϬϬ
ˀ̵̴̴̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̌̔̌̌̌̔̐̌̏
ϰϭϯϭϬϬ ˀ̵̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̭̦̱̥̯̦̬̯̠̖̬̠̖̦̭̯̌̔̏̌̌̌̌̌̔̏̔
ϰϭϯϮϬϬ ˀ̵̴̴̵̨̧̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̪̭̦̱̦̦̭̠̭̖̬̯̌̔̌̌̌̏̌̔̏̌̌
ϰϭϯϯϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̨̛̛̛̭̪̭̦̱̥̯̦̪̬̥̤̖̦̖̠̥̖̱̖̥̤̌̔̏̌̌̌̌̌̏̚̚
ϰϭϯϰϬϬ ˀ̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̭̦̱̥̯̦̪̬̥̤̖̦̖̠̥̖̦̭̯̬̦̭̯̌̔̏̌̌̌̌̌̏̌̏̌̚̚
ϰϭϯϳϬϬ ˃̵̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̬̹̭̖̬̭̬̪̬̥̤̖̦̠̥̏̏̌̌̌̏̌̚
ϰϭϯϴϬϬ ˀ̵̵̵̵̶̵̨̨̨̨̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̦̱̦̖̯̦̱̬̭̦̬̣̪̭̣̦̦̖̭̯̦̯̦̭̯̌̔̏̐̌̏̌̌̏̏̌̏̚̚
ϰϭϯϵϬϬ ˀ̵̵̨̨̨̨̡̛̛̭̪̭̦̱̯̖̦̥̯̌̔̏̌̌̌̌̚̚
ϰϭϰϬϬϬ
ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ϰϭϰϭϬϬ ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ϰϭϱϬϬϬ
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ϰϭϱϭϬϬ ʧ̨̨̨̛̛̬̦̯̱̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌̏
ϰϭϱϮϬϬ ʧ̨̛̛̬̦̯̱̖̥̤̌̏̚
ϰϭϲϬϬϬ

ʪ̶̷̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌

ϰϭϴϬϬϬ
ϰϭϴϭϬϬ
ϰϭϴϮϬϬ
ϰϭϴϯϬϬ
ϰϭϴϰϬϬ
ϰϭϵϬϬϬ
ϰϭϵϭϬϬ
ϰϴϬϬϬϬ
ϰϴϳϬϬϬ
ϰϴϳϭϬϬ
ϰϴϳϮϬϬ
ϰϴϳϯϬϬ
ϰϴϳϰϬϬ
ϰϴϳϵϬϬ
ϰϴϴϬϬϬ
ϰϴϴϭϬϬ
ΎΎΎΎ
ΎΎΎΎ

ϰ
ϯϴ͕ϲϬϱ͕ϲϭϳ͘ϬϬ
ϯϲ͕ϳϲϯ͕ϲϭϳ͘ϬϬ
ϭϱ͕ϵϭϭ͕ϮϮϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϯϴϬ͕ϲϬϱ͘ϬϬ
ϯ͕Ϭϳϲ͕ϲϭϱ͘ϬϬ
ϯϮϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϵ͕ϳϱϰ͕Ϯϵϰ͘ϬϬ
Ϯϵ͕ϵϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϱϴ͕ϭϭϳ͘ϬϬ
Ϯϳϴ͕ϬϰϬ͘ϬϬ
ϮϮϱ͕ϴϮϮ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϭϱ͕ϬϯϬ͘ϬϬ
Ϯϭϴ͕ϯϬϬ͘ϬϬ
ϲϱϳ͕ϭϰϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϲϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϳϴϭ͕ϵϰϱ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϵϳ͕ϯϱϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕Ϯϭϵ͕ϯϱϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϳϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϰϭϬ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϰϭϬ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
ϱ͕ϴϬϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϳϮϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱ͕ϭϳϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϮϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ʪ̶̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̥̖̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̪̣̱̠̱̦̭̯̯̱̠̖̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̌̌̌̌̓̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚̚̚

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ʪ̨̡̨̨̨̡̨̨̧̛̛̦̖̪̭̦̱̪̖̦̠̭̭̱̬̌̏̐̐̌̌̚̚
ʪ̨̡̨̨̨̨̨̧̛̦̖̪̭̦̱̬̭̯̖̦̭̱̬̌̏̔̌̏̏̐̐̌̌̚̚
ʪ̨̡̨̨̨̨̧̨̨̨̛̛̦̖̪̭̦̱̭̱̬̦̖̪̭̣̖̦̭̯̌̏̐̌̌̔̌̚̚
ʪ̸̨̡̨̨̨̛̛̦̖̪̭̦̱̠̖̠̖̹̯̯̖̌̏̔̌̚̚
ˀ̵̴̴̵̶̨̧̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬͕̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̬̭̯̬̦̭̠̬̥̠̖̦̖̥̖̱̣̱̦̱̯̬̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌̔̌̌̌̌͂̌̚̚
̶̛̛̛̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌
ˀ̵̴̴̶̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̥̖̱̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̔̐̌̏͂̔̌̏̌̚
ˀ̵̶̶̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̭̠̖̬̥̠̖̦̖̥̖̱̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌͂̔̌̏̌̚̚̚
ˀ̵̴̴̶̶̨̧̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̦̭̬̬̱̦̦̭̠̭̯̬̹̯̬̦̭̠̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌̌̌̌̔̏̌̚
ˀ̵̶̶̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̭̠̖̬̥̠̖̦̖̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̌̌̌̌̔̏̌̚̚
ˀ̵̨̨̡̧̛̛̛̭̪̭̱̭̥̬̠̖̹̖̥̌̔̔̌
ˀ̵̨̨̡̧̛̛̛̭̪̭̱̭̥̬̠̖̹̖̥̌̔̔̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚
˃̴̸̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̥̖̱̬̣̯̠̖̦̣̭̯̌͂̌̔̌̏̌̚̚
˃̴̛̛̬̦̭̖̬̬̙̌̔̌̏
˃̴̛̛̬̦̭̖̬̖̦̯̯̖̯̱̌
˃̴̶̨̡̨̛̛̛̬̦̭̖̬̠̖̦̥̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̔̌̌̌̌̌̏
˃̴̴̶̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̬̦̭̖̬̦̥̖̦̭̠̣̦̭̱̬̌̔̏̌̍̌̏̐̌̐̐̌̌̚
˃̴̶̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̔̌̌̏̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
˃̴̶̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̱̦̱̯̬̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̔̏̌
ʥ̷̡̱̖̯̭̬̖̖̬̌̏̌̚
ʥ̷̡̱̖̯̭̬̖̖̬̌̏̌̚

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϳϵ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϯϳϵ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϳϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϳϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϬϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϬϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϵϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϮϵϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϲϯϬϬ ʪ̶̶̷̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̖̪̬̱̙̥̱̭̣̱̭̠̣̦̖̹̯̯̖̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̌̌̐̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌

ϰϭϳϭϬϬ
ϰϭϳϮϬϬ
ϰϭϳϯϬϬ
ϰϭϳϰϬϬ

ʥ̷̱̖̯̌̚ϮϬϮϬ̨̛̦̱̐̔͘

ϱ͕ϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϲϭϬϬ ʪ̷̨̡̡̨̛̛̛̦̖̬̦̥̠̖̭̖̭̪̣̱̠̱̱̖̯̌̐̌͂̌̌̌̓̍̌̚̚ˀ̡̨̨̛̛̛̖̪̱̣̖͕̪̹̯̦̬̍̌̐̌̔̏̌

ϰϭϳϬϬϬ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ̷̱̖̯̌̌̚ϮϬϭϵ
̨̛̦̱̐̔
ϯ
ϯϲ͕ϱϳϱ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϯϰ͕ϳϰϵ͕ϱϬϮ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϴϰϭ͕ϵϭϵ͘ϬϬ
ϭϭ͕ϴϬϴ͕Ϯϰϰ͘ϬϬ
Ϯ͕ϱϳϮ͕ϭϳϱ͘ϬϬ
ϯϯϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϮϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϴ͕ϴϳϴ͕ϵϴϯ͘ϬϬ
Ϯϴ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϱϳϯ͕ϲϮϯ͘ϬϬ
ϮϴϮ͕ϳϳϬ͘ϬϬ
ϮϬϱ͕ϯϱϲ͘ϬϬ
ϭ͕ϯϮϲ͕ϳϯϬ͘ϬϬ
ϭϴϴ͕ϰϱϮ͘ϬϬ
ϳϬϭ͕ϴϴϵ͘ϬϬ
Ϯ͕ϱϯϴ͕ϴϬϬ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϯϮ͕ϱϲϯ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϭϭ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϳϰ͕ϭϯϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭ͕ϭϱϲ͕ϯϴϲ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϴϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯ͕ϳϵϯ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϳϵϯ͕ϳϱϬ͘ϬϬ
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ʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄
ϱϭϬϬϬϬ
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ϱϭϭϬϬϬ
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ϱϭϭϭϬϬ ʰ̶̧̧̨̡̛̛̛̛̛̬̱̪̬̤̖̬̠̖̯̔̌̌̐̌̔̍̌̏̌̐̌̔̌̍̌̌̚̚̚̚
ϱϭϭϮϬϬ ʰ̶̶̶̶̨̨̨̧̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̬̙̖͕̬̖̦̭̯̬̱̠̱̪̯̠̱̬̠̖̯̔̌̌̏̔̌̏̌̌̔̌̌̐̌̔̌̍̌̌̚̚̚
ϱϭϭϯϬϬ ʰ̶̡̨̨̧̨̛̛̦̱̪̭̯̬̠̖̪̬̖̥̖̔̌̌̌̍̌̏̌̚̚
ϱϭϭϰϬϬ ʰ̶̶̨̨̨̧̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̬̙̖̪̬̖̥̖̔̌̌̏̔̌̏̌̚̚
ϱϭϭϱϬϬ ʰ̶̨̨̡̨̛̛̛̛̣̹̱̥̦̱̔̌̌̍̏̚̚
ϱϭϭϲϬϬ ʰ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̱̥̦̱̔̌̌̏̏̚̚
ϱϭϭϳϬϬ ʰ̶̨̨̛̛̛̛̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̪̬̖̖̦̱̥̦̱̔̌̌̌̌̏̔̏̚̚̚
ϱϭϮϬϬϬ
ʰ̶̶̨̨̛̛̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̌̐̚̚
ϱϭϮϭϬϬ ʰ̶̶̨̨̛̛̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̌̐̚̚
ϱϭϯϬϬϬ
ʰ̶̨̨̛̛̛̛̦̖̪̬̖̖̦̱̭̯̣̦̱̥̦̱̔̌̌̏̔̌̏̚̚̚
ϱϭϯϭϬϬ ʰ̶̧̛̛̛̪̬̤̖̖̥̤̹̯̔̌̌̍̌̏̌̌̚̚̚
ϱϭϯϮϬϬ ʰ̶̨̨̨̧̨̨̧̛̛̪̭̦̱̱̣̱̪̤̹̖̖̥̤̹̯̔̌̏̌̐̌̌̍̌̌̚̚
ϱϭϯϯϬϬ ʰ̶̵̵̧̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̤̖̪̖̥̦̪̬̹̦̭̦̣̹̯̔̌̌̍̌̏̌̔̏̌̌̌̚̚̚̚
ϱϭϯϰϬϬ ʰ̶̵̵̨̨̨̧̨̨̧̨̨̡̛̛̛̛̛̛̪̭̦̱̱̣̱̪̤̹̖̪̖̥̦̪̬̹̦̭̦̣̹̯̔̌̏̌̐̌̌̍̌̔̏̌̌̌̚̚̚
ϱϭϯϱϬϬ ʰ̶̵̵̧̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̤̖̭̯̣̪̬̬̦̬̔̌̌̍̌̏̌̌̔̔̍̌̌̚̚
ϱϭϯϲϬϬ ʰ̶̵̵̨̨̨̧̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̪̭̦̱̱̣̱̪̤̹̖̭̯̣̪̬̬̦̬̔̌̏̌̐̌̌̍̌̌̔̔̍̌̌̚
ϱϭϯϳϬϬ ʰ̶̨̨̛̛̛̛̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̦̖̪̬̖̖̦̱̥̦̱̔̌̌̌̌̏̔̏̚̚̚
ϱϭϰϬϬϬ
ʰ̶̨̧̨̛̛̛̛̭̯̣̦̱̥̦̱̦̥̠̖̖̦̱̪̬̠̔̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ϱϭϰϭϬϬ ʰ̶̨̧̨̛̛̛̛̭̯̣̦̱̥̦̱̦̥̠̖̖̦̱̪̬̠̔̌̌̌̏̌̔̌̚̚
ϱϭϱϬϬϬ
ʰ̶̵̡̛̛̭̯̬̯̖̹̖̣̖̔̌̌̌̌̚̚̚
ϱϭϱϭϬϬ ʰ̶̵̡̛̛̭̯̬̯̖̹̖̣̖̔̌̌̌̌̚̚̚
ϱϭϲϬϬϬ
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̥̯̖̬̠̣͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚̚̚͘
ϱϭϲϭϬϬ ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̥̯̖̬̠̣͕̬̖̭̯̦̦̖̦̯̬͕̥̣̙̖̭̣̔̌̌̌̌̌̌̍̐̏̌̌̌̍̌̌̚̚̚͘
ϱϭϴϬϬϬ
ʰ̶̧̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̱̥̦̖̬̖̯̦̦̥͕̪̭̯̬̠̖̥̪̬̖̥̔̌̌̌̐̌̌͂̌̌̌̚̚
ϱϭϴϭϬϬ ʰ̶̧̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̱̥̦̖̬̖̯̦̦̥͕̪̭̯̬̠̖̥̪̬̖̥̔̌̌̌̐̌̌͂̌̌̌̚̚
ʰ̶̴̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̚̚̚̚
ϱϴϬϬϬϬ
̶̛̛̛̦̣̭̯̌̏̌
ϱϴϭϬϬϬ
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ϱϴϭϭϬϬ ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚̚
ϱϴϭϮϬϬ ʰ̶̴̶̷̶̶̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚̚
˄ʶ˄ʿʻʰʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰˀʤˁˈʽʪʰʰʰʯʪʤˉʰʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за
2020.годину
Буџетом
Града Бијељина за 2020.годину су
планирани расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 48.012.163,00 КМ.
Буџетски расходи се састоје од текућих расхода
и издатака за нефинансијску имовину.Текући расходи су
планирани у износу од 38.605.617,00 КМ, а односе се на :
расходе за лична примања, расходе по основу коришћења
роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски
трошкови,грантови , дознаке на име социјалне заштите и
буџетску резерву.
Издаци за нефинансијску имовину ( група 51)
износе 9.406.546,00 КМ, а финансирају се из средстава
буџета и суфинансирања . У оквиру ових издатака су издаци
по основу изградње, реконструкције , инвестиционог
одржавања, набавке опреме, земљишта.
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ϭϰ͕ϮϬϯ͕ϳϴϬ͘ϬϬ
ϭϰ͕ϮϬϯ͕ϳϴϬ͘ϬϬ
ϭϯ͕ϵϰϬ͕ϯϯϬ͘ϬϬ
ϭϭ͕Ϭϲϯ͕ϳϬϬ͘ϬϬ
ϱϯϮ͕ϳϱϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϵϱϴ͕Ϯϳϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϱ͕ϲϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϰϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϭ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
ϮϮϭ͕ϰϱϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϵ͕ϰϬϲ͕ϱϰϲ͘ϬϬ
ϵ͕ϰϬϲ͕ϱϰϲ͘ϬϬ
ϵ͕ϭϮϮ͕Ϭϰϲ͘ϬϬ
ϳ͕ϴϮϱ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϯϳϲ͕ϯϱϬ͘ϬϬ
ϲϯϯ͕ϭϵϲ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϮϮϰ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϮϮϰ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

ϱϬ͕ϳϳϵ͕ϮϴϮ͘ϬϬ

ϰϴ͕ϬϭϮ͕ϭϲϯ͘ϬϬ
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ʥ˄ˊʫ˃ʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϮϬ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ

ϵϭϬϬϬϬ
ϵϭϭϬϬϬ
ϵϭϭϭϬϬ
ϵϭϭϮϬϬ
ϵϭϭϯϬϬ
ϵϭϭϰϬϬ
ϵϭϭϱϬϬ
ϵϭϴϬϬϬ
ϵϭϴϭϬϬ
ϵϭϴϮϬϬ
ϲϭϬϬϬϬ
ϲϭϭϬϬϬ
ϲϭϭϭϬϬ
ϲϭϭϮϬϬ
ϲϭϭϯϬϬ
ϲϭϭϰϬϬ
ϲϭϭϱϬϬ
ϲϭϴϬϬϬ
ϲϭϴϭϬϬ

ʽ̛̪̭
Ϯ
ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰʽʪˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫʰʺʽʦʰʻʫ
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̬̯̠̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̏̔;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʿ̶̶̸̡̡̛̛̛̛̛̛̬̥̠̖̱̖̹̱̪̯̣̱̌̌̓̌̌̌̚
ʿ̶̴̵̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̬̯̔̌̔̏̌̌
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̥̦̪̣̯̖̯̠̥̔̌̌̔̌̌̏̌̚
ʿ̶̸̵̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̬̖̦̦̦̭̬̖̭̯̏̏̌̔̌̏̌
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚
ʿ̶̴̶̷̶̶̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̔̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̔̚
̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̯̠̖̬̠̖̦̭̯̔̌̌̌̔̏̔̚̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʰ̶̶̸̡̡̛̛̛̛̠̖̱̖̹̱̪̯̣̱̔̌̌̌̓̌̌̌̚̚
ʰ̶̴̡̛̛̛̛̦̦̭̠̭̖̖̬̯̖̔̌̌̌̔̏̌̚̚
ʰ̶̨̛̯̖̠̥̖̔̌̌̔̌̌̏̚̚̚
ʰ̶̸̸̵̨̨̨̨̨̧̨̛̛̪̭̦̱̬̦̦̭̬̖̭̯̔̌̏̌̏̌̌̏̌̔̌̏̌̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚̚

ϲϭϴϮϬϬ ʰ̶̴̶̷̶̶̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚̚

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ̷̱̖̯̌̌̚
ʥ̷̱̖̯̌̚ϮϬϮϬ̨̛̦̱̐̔͘
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϰ
ϭ͕ϯϵϱ͕ϰϮϱ͘ϬϬ
Ͳϭ͕ϱϮϵ͕ϰϴϱ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
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ϵϮϬϬϬϬ
ϵϮϭϬϬϬ
ϵϮϭϭϬϬ
ϵϮϭϮϬϬ
ϵϮϴϬϬϬ
ϵϮϴϭϬϬ
ϵϮϴϮϬϬ
ϲϮϬϬϬϬ
ϲϮϭϬϬϬ
ϲϮϭϭϬϬ
ϲϮϭϮϬϬ
ϲϮϭϯϬϬ
ϲϮϭϰϬϬ
ϲϮϭϵϬϬ
ϲϮϴϬϬϬ
ϲϮϴϭϬϬ
ϲϮϴϮϬϬ

ϵϯϬϬϬϬ
ϵϯϭϬϬϬ
ϵϯϭϭϬϬ
ϵϯϭϮϬϬ
ϵϯϭϯϬϬ
ϵϯϭϵϬϬ
ϵϯϴϬϬϬ
ϵϯϴϭϬϬ
ϵϯϴϮϬϬ
ϲϯϬϬϬϬ
ϲϯϭϬϬϬ
ϲϯϭϭϬϬ
ϲϯϭϮϬϬ
ϲϯϭϯϬϬ
ϲϯϭϵϬϬ
ϲϯϴϬϬϬ
ϲϯϴϭϬϬ
ϲϯϴϮϬϬ
ΎΎΎΎ
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ʻʫ˃ʽʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̵̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̬̯̠̬̠̖̦̭̯̔̔̌̏̌̌̌̌̔̏̔̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̥̱̖̯̠̥̔̌̏̌̚̚
ʿ̶̶̶̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʿ̶̵̶̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̬̱̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̔̔̐̔̌̏̌̚
ʿ̶̵̷̵̶̨̧̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̬̱̱̖̯̭̬̭̦̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̔̏̌̌̔̔̐̍̌̔̏̌̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̪̬̯̠̥̬̠̖̦̭̯̔̌̌̌̐̌̏̌̌̌̔̏̔̚̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʰ̶̴̨̨̡̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̦̦̭̠̭̥̖̬̯̥̔̌̌̌̔̐̌̌̔̏̌̌̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̪̬̥̤̖̦̠̥̱̖̥̤̔̌̌̌̐̌̏̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̠̥̪̬̥̤̖̦̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̐̌̏̌̏̌̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̵̨̨̨̛̛̯̪̣̯̱̭̯̣̱̔̌̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̬̖̥̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ʰ̶̷̶̶̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̬̖̥̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚

ϭ͕ϵϲϲ͕ϭϳϯ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϱ͕Ϭϯϯ͕ϴϮϳ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϲ͕ϯϱϯ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯ͕ϱϱϬ͕ϰϳϰ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ͲϮ͕ϴϰϵ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϰϵ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϮϮ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕ϴϮϮ͕Ϯϴϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϯϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ʽˁ˃ʤʸʰʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰ
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʿ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̪̬̖̦̯̱̬̠̖̦̭̯̏̌̌̔̔̌̏̔̚
ʿ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̖̪̯̱̠̏̔̌̌̌̚
ʿ̶̨̨̨̛̛̛̬̥̪̭̦̱̦̭̏̌̏̌̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚
ʽ̶̶̷̶̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̌̌̌̌̔̐̍̌̌̔̏̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʰ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̪̭̦̱̪̬̖̦̯̱̬̠̖̦̭̯̔̌̏̌̌̔̔̌̏̔̚̚
ʰ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̭̦̱̖̪̯̱̠̔̌̏̔̌̌̌̚̚
ʰ̶̨̨̨̛̪̭̦̱̦̭̔̌̏̌̏̌̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̔̌̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ʽ̶̶̷̶̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̌̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚
ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤʰʯˀʤʻʰʵʰˈʿʫˀʰʽʪʤ

ͲϱϳϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϲϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯ͕Ϯϭϴ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
Ϯ͕ϬϮϬ͕ϳϰϴ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϮ͕ϳϬϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϱϯϴ͕Ϭϰϰ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϵϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϭ͕ϯϭϵ͕ϳϵϲ͘ϬϬ
ϭ͕ϳϭϲ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭ͕ϰϴϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
ϯϵϲ͕ϳϬϰ͘ϬϬ
ϭϲϯ͕ϮϬϰ͘ϬϬ
ϭϲϯ͕ϮϬϰ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Буџет Града Бијељина за 2020.годину-Рачун финансирања
Буџет Града Бијељина за 2020.годину поред
буџетских прихода,примитака за нефинансијску имовину,те
буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину
укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани
нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине,
задуживања и отплате дугова.
Примици обухватају групу 911 отплата зајмова и
921 задуживање.
У 2020.години нису планирана средства по основу
задуживања .Издаци по основу отплате дугова су планирани
у износу од 2.849.281,00 КМ, а односе се на исплату по
основу отплате кредита .

Ϯ

ϭ

ϭ͘ϳϳϲ͘ϲϰϲ͕ϬϬ

Ϭϱ ʯ̨̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̌̏̔

ϳ͘ϮϬϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϯϳϱ͘ϰϭϱ͕ϬϬ

ϲ͘ϱϱϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϰϴϭ͘ϭϲϮ͕ϬϬ

ϭϬ ˁ̶̨̛̛̠̣̦̹̯̯̌̌̌̌̚

ʰ˄

ʰ˄

ʰ˄

ʰ˄

ʯ˄

ʯ˄

ʯ˄

ʯ˄

ʯ˄

ϱ

ϭ

ˇ̶̡̡̨̱̦̔͘

ϭϯ͘ϲϵϯ͘ϰϴϱ͕ϬϬ
ϰϮ͘ϰϰϬ͘ϭϲϵ͕ϬϬ

ϯ
Ϯϴ͘ϳϰϲ͘ϲϴϰ͕ϬϬ

̷̱̖̯̍ϮϬϭϵ͘

ϭϰ͘ϰϯϳ͘ϯϰϲ͕ϬϬ
ϰϵ͘ϰϴϭ͘ϭϲϮ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϵϮϴ͘ϭϳϵ͕ϬϬ
ϰϳ͘ϯϳϱ͘ϰϭϱ͕ϬϬ

ʥ̷̱̖̯ϮϬϮϬ͘
ϰ
ϱ
ϯϱ͘Ϭϰϯ͘ϴϭϲ͕ϬϬ ϯϮ͘ϰϰϳ͘Ϯϯϲ͕ϬϬ
̬̖̣̦̭̍̌̌ϮϬϭϵ͘
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̛̛̛̦̱̣̦̖̱̭̣̱̖̔̏̔̌̐
˄̡̨̱̪̦͗

ʯ̸̡̛̠̖̦̖̱̭̣̱̖̌̔̐

ˇ̶̡̛̱̦̠̌
Ϯ
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ϯ͘ϵϳϬ͘Ϭϰϱ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϳ͘ϰϭϮ͕ϬϬ

Ϭϵ ʽ̨̧̬̖̍̌̏̌̚

ϯ͘ϯϳϱ͘ϳϯϰ͕ϬϬ

ϯϴϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘Ϭϴϲ͘ϴϯϰ͕ϬϬ

Ϯϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϲϵ͘ϱϯϮ͕ϬϬ

ϭ͘ϳϵϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϮϰϮ͘ϳϯϰ͕ϬϬ

ϭϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϲ͘Ϯϴϯ͘ϵϳϬ͕ϬϬ

ϰ

̷̱̖̯̍̌̚ϮϬϮϬ̨̛̦̱̐̔͘

Ϭϴ ˀ̶̡̡̛̛̛̛̖̬̖̠͕̱̣̯̱̬̬̖̣̠̌̌̌̐̌

Ϭϳ ʯ̨̬̭̯̔̌̏̏

ϭϭ͘ϰϯϬ͘ϱϴϲ͕ϬϬ

ϰ͘ϴϵϴ͘ϭϭϱ͕ϬϬ

Ϭϰ ʫ̡̨̨̡̨̨̛̛̦̥̭̪̭̣̏

Ϭϲ ˁ̸̡̨̨̛̛̛̛̛̯̥̖̦̠̖̦̪̭̣̌̍̌̔̏̚

ϭ͘ϳϮϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϮϭϮ͘ϰϲϵ͕ϬϬ

ϯ

Ϭϯ ʵ̨̛̛̛̦̬̖̭̱̬̦̭̯̌̏̔̐

ϬϮ ʽ̬̦̔̍̌̌

Ϭϭ ʽ̪̹̯̖̠̦̖̱̭̣̱̖̌̏̐

ˇ̶̡̛̱̦̠̌

ˇ̶̡̡̨̱̦̔͘

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ̷̱̖̯̌̌̚
ϮϬϭϵ̨̛̦̱̐̔͘
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РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Расходи по функционалној класификацији су
расходи: за опште јавне услуге, економски послови,
заштита животне средине, стамбени и заједнички послови,
здравство, култура, образовање и социјална заштита и
имају план у износу од 47.387.415,00 КМ.
Опште јавне услуге износе 16.283.970,00 и чине 28%
буџетских расхода. Ова група расхода обухвата расходе
(личну потрошњу, материјалне трошкове) Градске управе и
Скупштине и друге јавне расходе.
Јавни ред и сигурност износи 160.000,00 KM, а
односи се на финансирање материјално техничког опремања
ватрогасних јединица и цивилну заштиту.
Економски послови износе 4.242.734,00 КМ, и
обухватају трошкове по основу: енергије, комуникација,
подстицаја развоја пољопривредне производње, малих
и средњих предузећа. Учешће ових издатака у укупној
буџетској потрошњи износи 8 %.
Заштита животне средине има оквир потрошње
у износу од 1.791.000,00 КМ, а обухвата трошкове:
дезинсекције, дератизације, азила, заштиту од штетних
утицаја, противградну заштиту, јавна хигијена и др.
Група расхода “стамбени и заједнички послови” износи
9.969.532,00 КМ. Ова група расхода обухвата расходе:
планирање, локалне путеве, одржавање каналске
инфраструктуре, стамбено збрињавање и комуналну
инфраструктуру. Ови издаци учествују са 19 % у буџетској
потрошњи.
Здравство обухвата финансирање здравствене
заштите-примарне здравствене заштите, помоћи за
здравствене амбуланте-породична медицина. Средства за
ову намјену су планирана у износу од 382.000,00 КМ.
Средства за културу, рекреацију имају оквир
потрошње у износу од 3.375.734,00 КМ, што представља 6,6
% потрошње. У овим трошковима садржани су трошкови:
културе (институције културе), као и трошкови корисника
гранта из области културе.
Средства социјалне заштите су планирана у износу
од 7.200.400,00 КМ и средства су планирана за финансирање:
Центра за социјални рад, социјалне заштите, помоћи
борачкој категорији становништва и др.
Средства за образовање имају планиран оквир
потрошње у износу од 3.970.045,00 КМ или 7,7 % укупне
буџетске потрошње. Потрошња овог сектора се односи на
материјалне трошкове средњих школа (потрошња кроз
потрошачке јединице - средње школе), интервенције у
образовању, материјалне помоћи у образовању, инвестиције
у образовању и др.
Сви показатељи, табеларни преглед по економској,
организационој и функционалној класификацији, те
образложење расхода по потрошачким јединицама указују
да је потрошња планирана у износу од 51.258.148,00 КМ .
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33.409.100,00
33.589.100,00









ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤɢɞɨɛɢɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɲɭɦɚɪɫɬɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɭɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɉɨɪɟɡɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɭɫɥɭɝɚ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢɞɨɡɧɚɱɟɧɢɨɞɍɂɈ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɨɪɟɡɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ
ɇȿɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ
























35.436.100,00






Ȼɭʇɟɬɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ
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Ȼɭʇɟɬɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɨɪɨɱɟɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɨɫɟɛɧɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɚɬɚɤɫɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ɢɥɢɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɡɚɢɝɪɭ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟɦɭɡɢɱɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯ
ɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɢʂɟɠɟɧɢɦ
ɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ
Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟɬɚɤɫɢɪɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜD
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 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃHɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯɞɢʁɟɥɨɜɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɩɪɨɞɚʁɨɦɲɭɦɫɤɢɯ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɚɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɲɭɦɚɦɚɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨʁɫɪɟɞɢɧɢ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɜɨɞɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɟ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɟɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɠɚɪɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɭɩɪɚɜɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
ɋɄɍȾɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɋɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɋɪɟɞʃɚɫɬɪɭɱɧɚɲɤɨɥɚȳɚʃɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ȾʁɟɱɢʁɢɜɪɬɢʄɑɢɤɚȳɨɜɚɁɦɚʁ
Ɇɭɡɟʁɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȽɢɦɧɚɡɢʁɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚɲɤɨɥɚ
ɌɟɯɧɢɱɤɚɲɤɨɥɚɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ
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ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɲɤɨɥɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ȳɍɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȳɍȽɪɚɞɫɤɨɩɨɡɨɪɢɲɬɟɋɟɦɛɟɪɢʁɚ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ
 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟɚɤɬɨɦɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɤɚɨɢɨɞɭɡɟɬɚɢɦɨɜɢɧɫɤɚ
ɤɨɪɢɫɬɭɬɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ

Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɉɊɂɆɂɐɂ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɢɦɨɜɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɧɚɩɥɚʄɟɧɢɯɞɚɬɢɯɡɚʁɦɨɜɚ
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ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

 ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɬɪɚɧɫɮɟɪɚ

 ɉɪɢɦʂɟɧɟɨɬɩɥɚɬɟɨɞɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɚɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
 ɉɪɢɦɢɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ ɭɩɥɚɬɟɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭ ɩɨɜɪɚɬ
 2ɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢɢɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 2ɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢɢɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɬɪɚɧɫɮɟɪɚ
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 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɤɨɦɢɫɢʁɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢɮɢɧɬɪɨɲɤɨɜɢ











 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɡɚɲɬɢɬɟɠɫɪɟɞɢɧɟ















36.575.502,00




















ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ













38.605.617,00




















Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

































ɢɧɞɟ[

Службени гласник Града Бијељина











35.116.210,00





































ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɰɡ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɬɪɨɲɤɚɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɫɥɭɝɚ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɮɨɧɞɨɜɢɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɜɥɚɫɬɢ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɈɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ


















8.602.579,00
















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
















14.203.780,00
















ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ
















9.406.546,00
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
 ɂɡɞɚɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
ɍɄɍɉɇɈ


















































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ































ɢɧɞɟ[

Службени гласник Града Бијељина











 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɨɫɬɚɥɢɯɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ









































 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɢɢɨɛɭʄɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɉɬɩɥɚɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ












ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


Ȼɭʇɟɬɚ ɡɚ 2020.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ȻɭʇɟɬɝɨɞɢɧD

























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

























Ȼɭʇɟɬɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина






















ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɢɡɛɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɪɚɞȽɂɄɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɨɪɢɜɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟȽɂɄ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯɨɞɛɨɪɚ
 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɉɈɊȿȾɋɊȿȾɋɌȺȼȺɉɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂȻɍȹȿɌɡɚɝɨɞɢɧɭ
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Ɉɉɂɋ



ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɡɚɤɭɩɡɝɪɚɞɚɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɟɠɢʁɫɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ ɨɞɧɨɫɢɫɚʁɚɜɧɨɲʄɭɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫɚɪɚɞʃɚɫɚɞɪɭɝɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚɢɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɝɪɚɞɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ɉɨɬɪ
Ȼɪɨʁ




ȿɄɈ
ɇɈɆ








































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ

















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

























ɂɇȾȿɄɋ
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Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ




Ɉɉɂɋ















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
















ɂɇȾȿɄɋ












Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɢɧɞɟɤɫ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ









Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ








Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ









Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈɄɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɥɢɰɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚɢɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɚ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚɢɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ



Ɉɉɂɋ































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ































ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ










ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



12. децембар 2019.
Број 23 - Страна 139







 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭȽɍȻɇ
ɂɁȾȺɐɂɁȺɈɌɉɅȺɌɍȾɍȽɈȼȺ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ



 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ


 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɟɞɭɤɚɰɢʁɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɢɫɬɪɭɱɧɨ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ











Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


















Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɞɨɦɚʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





































ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ








Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






















ɛɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ























ɂɇȾȿɄɋ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ














Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ












Ɋɟɛɚɥɚɧɫɝ












Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ













ɂɇȾȿɄɋ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ

Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɟ
7Hɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɦɟɞɢʁɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɝɝɪɨɛʂɟ
ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ






































ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ


Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɚ


Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


ɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ

Ɉɉɂɋ



























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина







































ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ









ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɧɚɞɡɨɪ
ɢɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡɜɨɞRɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɧɚɤɧɚɞɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɊɟɝɢɨɧɚɥɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭɩɭɬɟɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɜɢɞɟɨɧɚɞɡɨɪɚɭɝɪɚɞɭ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬɩɞɜ
ɍɄɍɉɇɈɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ










ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
 ɢɦɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɰʁɟɧɚɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ
ɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɞɪȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ





ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɭɬɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɚɟɥɟɤɬɪɨɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭɪɟɻɟʃɟɩɚɪɤɢɧɝ
 ɩɪɨɫɬɨɪɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪɛɭʇɟɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

Ɉɉɂɋ





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ












































ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ





Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






















ɂɇȾȿɄɋ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢɧɟɫɬɚɥɢɯ
ɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ
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Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɬɟɤɭʄɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɰɡ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɰɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɢɢɧɜɟɧɬɚɪ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ
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ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɟɜɨɡɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟ
ɫɚɥɟɢɫɬɚɞɢɨɧɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɢɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɚ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɍȻɚʃɚȾɜɨɪɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɌɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢȳɂɉɋɟɦɛɟɪɢʁɚɢɆɚʁɟɜɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɮɢɡɢɱɤɟɤɭɥɬɭɪɟɪɟɡɟɪɜɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɩɨɪɬɩɨɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɪɚɫɩɨɞʁɟɥɢ
 ɒɤɨɥɫɤɢɫɩɨɪɬ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
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 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɦɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɬɪɝɨɜɢɧɟɢɬɭɪɢɡɦɚ
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 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɟɨɛɨʂɟʃɚɢɥɢʁɟɱɟʃɟɞʁɟɰɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ

Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɚɫɬɚɩɨɪɨɞɢɰɟɩɨɦɨʄɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɤɨʁɟ
ɥɢʁɟɱɟɫɬɟɪɢɥɢɬɟɬ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
ɋɭɛɜHɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟɦɭɡɢɱɤɟ
ɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢɢɞɪ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ


Ɉɉɂɋ

 ȼɚɧɪɟɞɧɚɤɨɧɬɪɨɥɚɬɟɯɧɢɱɤɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɜɨɡɢɥɚɡɚʁɚɜɧɢɩɪɟɜɨɡ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɢɞɨɦɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɈɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ




























ɂɇȾȿɄɋ
















Службени гласник Града Бијељина
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɦɨɜɢɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɥɢɰɟɧɰɢ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɈɛʁɟɤɚɬɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɝɪɚɞɫɤɭɭɩɪɚɜɭɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ


Ɉɉɂɋ







































ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ
















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ




























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина
























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɚ ɨɞʁɟʄɚɢɨɛɭʄɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ɉɉɂɋ




















ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ















ɛɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
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 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɢɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ



























12. децембар 2019.
Службени гласник Града Бијељина
Број 23 - Страна 153

























































ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ










































ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ





















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



























































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɥɢɱɧɭɢɧɜɚɥɢɞɧɢɧɭ
ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭ
ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ


Ɉɉɂɋ
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 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚʁɚɜɧɟɤɭɯɢʃɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ
































ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ
































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина


























Ɉɉɂɋ

ȳɍȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɭɬɧɟɬɪɨɲɤɨɜɟɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨɢɫɚɩɨɫɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟɡɚɨɞɥɚɡɚɤɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɞɢɞɚɤɬɢɱɤɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭɩɪɢɩɪɟɦɧɢɩɪɨɝɪɚɦ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ


























ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ








ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɊȿȻȺɅȺɇɋɝ Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина






















ȳɍɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɫɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜHɫɟɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ELEOLRW ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
HND
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɭɫɥɭɝɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧɟɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɢɧɜɟɧɬɚɪɚ

ȳɍɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ




























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина


























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ȳɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦH
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ



 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ






















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






















ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ

































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



























ɂɇȾȿɄɋ







Службени гласник Града Бијељина
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ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ

























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина






















ɂɇȾȿɄɋ


12. децембар 2019.
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡDɩɪɟɜɨɡ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɢɡɪɚɞɭɭɱɢɧɚɤɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɤɭɩɧɨɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɲɤɨɥɚ

ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина






















ɉɨɬɪ
Ȼɪɨʁ



ȿɄɈ
ɇɈɆ
ɋɄɂ
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ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ
















































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɇȾȿɄɋ


12. децембар 2019.
Службени гласник Града Бијељина
Број 23 - Страна 163



















ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ























ɂɇȾȿɄɋ
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Службени гласник Града Бијељина
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ























































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина




















ȳɍɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



12. децембар 2019.
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ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯȻɌ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɧɚɩɪɢʁɟɻɟʃɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɩɨɧɭɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɥɤɨɥɨɧɢʁɟɁɥɚɬɧɢɤɨɬɥɢʄɫɚɜɫɤɚɪɟɝɚɬɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟ

Ɉɉɂɋ































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ































ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



























ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина




















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



















ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
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Службени гласник Града Бијељина
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɩɨɨɫɧɨɜɭɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɡɚɤɭɩɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɪɟɤɥɚɦɟɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɬɪɭɱɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɢɩɨɪɟɡɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ɉɉɂɋ






























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ





























































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɇȾȿɄɋ


Службени гласник Града Бијељина
























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
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ȳɍȽɊȺȾɋɄɈɉɈɁɈɊɂɒɌȿɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ






















ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ


Ɉɉɂɋ





























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





























ɪɟɛɚɥɚɧɫɝ






















































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɂɇȾȿɄɋ
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ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
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ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɉȾȼɟɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ
ɇȿɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ

 ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
 ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭ
ɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
 ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭɩɪɢɜɪɟɞɧɭɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
 ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
 ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
 ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
 ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина



















1

711

ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
711100 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤ
711113 ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ





71

Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ȼɭʇɟɬ 2020.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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 ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚ
ɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟ
ɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
ɢɝɪɭ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɦɭɡɢɱɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯ
ɩɚɧɨɚ

ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚʁɚɜɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Службени гласник Града Бијељина














 





Ɉɉɂɋ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɢɦɨɜɢɧɟ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟ
ɬɚɤɫɢɪɚʃɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢ
ɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ

 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɚ





 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɲɭɦɚɦɚɭɩɪɢɜɚɬɧɨʁɫɪɟɞɢɧɢ

 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɜɨɞɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ

 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ












 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ







 Ȼɨɪɚɜɢɲɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ




Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚ
ɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ
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ȳɍȽɪɚɞɫɤɨɩɨɡɨɪɢɲɬɟɋɟɦɛɟɪɢʁɚ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɟɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞ
ɩɨɠɚɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɨɪɝɚɧɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɭɩɪɚɜɟ
Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
ɋɄɍȾɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɋɪɟɞʃɚɫɬɪɭɱɧɚɲɤɨɥɚȳɚʃɚ
ȾʁɟɱɢʁɢɜɪɬɢʄɑɢɤɚȳɨɜɚɁɦɚʁ
Ɇɭɡɟʁɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȽɢɦɧɚɡɢʁɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚɲɤɨɥɚ
ɌɟɯɧɢɱɤɚɲɤɨɥɚɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɲɤɨɥɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɋɥɭɠɛɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
ȳɍɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɚɚɤɬɨɦ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ









































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



























































































































Службени гласник Града Бијељина

 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ
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ɉɊɂɆɂɐɂ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
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Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Службени гласник Града Бијељина









Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɢɯɨɞɢ
ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ

Ɉɉɂɋ

ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɟɦʂɢɲɬɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ






















ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ















,NYDUWDO


Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ

 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ

 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢ

 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚ
ɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ

 ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ




































Број 23 - Страна 178
Службени гласник Града Бијељина
12. децембар 2019.







 ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɟɠɢʁɫɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɰɡ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɬɪɨɲɤɚɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɫɥɭɝɚɩɥɩɪɨɦɟɬɚɫɬɪɭɱɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢ
ɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɞɛɨɪɭɩɪɚɜɧɢɤɨɦɢɫɢʁɟ
 ɉɨɪɟɡɢ



























































,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,ɤɜɚɪɬɚɥ





































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





































,9ɤɜɚɪɬɚɥ





































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина
















ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ










ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ














Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɏɈȾɂ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɛɭʇɟɬɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢɫɬɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɤɪɟɞɢɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 ɉɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ







 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢɮɢɧɚɧɫɬɪɨɲɤɨɜɢ





























































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ







































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина





















Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɏɈȾɂ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ
Ɉɬɩɥɚɬɚɫɜʁɟɬɫɤɚɛɚɧɤɚ
ɉɨɤɪɢʄɟɞɟɮɢɰɢɬɚ

Ɉɉɂɋ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ








Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɛɭʇɟɬ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
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Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина















































Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɏɈȾɂ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚ
ɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞ
ɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

ɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝ
ɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ



Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɏɈȾɂ













































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






,,ɤɜɚɪɬɚɥ






,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ























,9ɤɜɚɪɬɚɥ























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ
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 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ


























































,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ

































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ































,9ɤɜɚɪɬɚɥ
































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ
ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ
ɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȽɂɄ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɨɪɢɜɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɭɫɥɭɝɟɦɟɞɢʁɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯ
ɨɞɛɨɪɚ
ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ




Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɊȺɋɉɈɊȿȾɋɊȿȾɋɌȺȼȺɉɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂɁȺȽɈȾɂɇɍ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


12. децембар 2019.
Број 23 - Страна 183










ɄɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

Ɂɚɤɭɩɢɦɨɜɢɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫɚɪɚɞʃɚɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɉɉɂɋ












































,,ɤɜɚɪɬɚɥ

















,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,9ɤɜɚɪɬɚɥ
































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

































ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢ
ɭɫɥɭɝɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

Ɉɉɂɋ











,ɤɜɚɪɬɚɥ












,,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ












,,,ɤɜɚɪɬɚɥ












,9ɤɜɚɪɬɚɥ














Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

12. децембар 2019.
Службени гласник Града Бијељина
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ








,ɤɜɚɪɬɚɥ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ









,,ɤɜɚɪɬɚɥ









,,,ɤɜɚɪɬɚɥ









,9ɤɜɚɪɬɚɥ









Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ
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 ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɜɚɧɪɟɞɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɢɩɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɨɫɥɨɜɢ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
 ɉɨɫɟɛɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɥɢɰɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ

Ɉɉɂɋ



























,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,9ɤɜɚɪɬɚɥ




























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина


















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ










ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ






























ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɟʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɨɫɬɚɥɢɯɞɭɝɨɜɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯ
ɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɡɚʁɦɨɜɚɩɪɢɦʂɟɧɢɯɨɞ
ɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ

Ɉɉɂɋ

ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢȽɍȻɇ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɉɉɂɋ

 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ


















,ɤɜɚɪɬɚɥ











,ɤɜɚɪɬɚɥ






















,,ɤɜɚɪɬɚɥ













,,ɤɜɚɪɬɚɥ



































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





















,9ɤɜɚɪɬɚɥ













,9ɤɜɚɪɬɚɥ






















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɚ












Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɚ




Службени гласник Града Бијељина


















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


Ɉɉɂɋ













































,9ɤɜɚɪɬɚɥ












,,,ɤɜɚɪɬɚɥ












,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɟɞɭɤɚɰɢʁɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɫɬɪɭɱɧɨ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɍɤɭɩɧɨɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ


















Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ





Службени гласник Града Бијељина










ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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,,ɤɜɚɪɬɚɥ








,ɤɜɚɪɬɚɥ


















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















,9ɤɜɚɪɬɚɥ























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина
















ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɞɨɦɚʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɭɧɭɬɚɪɢɫɬɟʁɟɞɢɧɢɰɟɜɥɚɫɬɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 -ɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɭɪɟɻɟʃɟɢɩɥɚɧɨɜɢ
ȺɫɬɚɧɢɰɚɄɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ
ɢ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ















,,ɤɜɚɪɬɚɥ












,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ














,,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,9ɤɜɚɪɬɚɥ
















Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

12. децембар 2019.
Службени гласник Града Бијељина
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина





Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ
Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɟ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɲɬɟʄɟɧɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɦɟɞɢʁɚɝɝɪɨɛʂɟ
ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɧɚɤɧɚɞɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚɢɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɉɌɨɩɥɚɧɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȿɤɨȾɟɩ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ



Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ



2ɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟ



Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ



ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɢɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ





,ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɉɉɂɋ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ɉɉɂɋ






 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɩɭɬɟɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɜɢɞɟɨɧɚɞɡɨɪɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ










































,,ɤɜɚɪɬɚɥ













,ɤɜɚɪɬɚɥ






ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɞɡɨɪɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
 ɢɡɨɧɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚɛɭʇɟɬ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɧɚɤɧɚɞɟɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɨʁɟɤɬɚɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɭɬɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ 
 ɤɪɟɞɢɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɛɭʇɟɬȾɢɪɟɤɰɢʁɚɧɚɞɡɨɪ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚ
 ɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ



























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,9ɤɜɚɪɬɚɥ


































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɚ





Службени гласник Града Бијељина
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 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɉȾȼ
ɤɪɟɞɢɬ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿ











ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ













































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






















,,ɤɜɚɪɬɚɥ































,9ɤɜɚɪɬɚɥ



































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

 













ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɚ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ

ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢɧɟɫɬɚɥɢɯɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯ

ɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ


Ɉɉɂɋ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ











ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


12. децембар 2019.
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɰɡ


Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍ










ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɉɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ




























ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɦɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬ
ɬɪɝɨɜɢɧɟɢɬɭɪɢɡɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɍȻɚʃɚȾɜɨɪɨɜɢ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
ɌɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬȳɂɉɋɂɆ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɮɢɡɢɱɤɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɪɟɡɟɪɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɩɨɪɬɩɨɩɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɪɚɫɩɨɞʁɟɥɢ
ɒɤɨɥɫɤɢɫɩɨɪɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɪɢɲɬɟʃɟɫɚɥɟɢɫɬɚɞɢɨɧɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ
ɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ

Ɉɉɂɋ














ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ







ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ











































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ



































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
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Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɨɞɢɰɟ
 ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟ
 ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɡɨ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ
ɨɞɧɨɫɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɋɚɡɜɨʁɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
 Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
 0DɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢȾɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɟɜɨɡɚɭɱɟɧɢɤɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢ
ɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟɦɭɡɢɱɤɟɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ
 ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɡɚɲɬɢɬɟ
























































































,Lɤɜɚɪɬɚɥ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ
,ɤɜɚɪɬɚɥ











































































Службени гласник Града Бијељина


























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɋɬɚɦɛɪɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɈɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɡɚɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢ
ɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
 ȼɚɧɪɟɞɧɚɤɨɧɬɪɨɥɚɬɟɯɧɢɱɤɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɜɨɡɢɥɚɡɚ
ʁɚɜɧɢɩɪɟɜɨɡ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


















,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

Ɉɉɂɋ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɡɝɪɚɞɭȼʁɟɞɢɧɢɰɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



















,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



















,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















,9ɤɜɚɪɬɚɥ
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Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɦɨɜɢɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɥɢɰɟɧɰɢ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚȽɭɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ












ɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɉɉɂɋ
































,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,9ɤɜɚɪɬɚɥ


































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина


















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ








ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭ
ɪɢɡɢɤɭ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɪɢɡɢɤɨɦ
ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɉɉɂɋ
































,ɤɜɚɪɬɚɥ

































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ

































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина





























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ








FHQWD ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
U
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Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ
ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ










ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
 ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
 ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
 ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɧɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɥɢɱɧɭɢɧɜɚɥɢɞɧɢɧɭ
 ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
 ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ





































,,ɤɜɚɪɬɚɥ

























,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
































,9ɤɜɚɪɬɚɥ


































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина
























Ɉɉɂɋ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɬɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ









ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚʁɚɜɧɟɤɭɯɢʃɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ

 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ



























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟɤɨɞɨɞɥɚɫɤɚɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨɢɫɚɩɨɫɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ


Ɉɉɂɋ





























,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ






























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭɩɪɢɩɪɟɦɧɢɩɪɨɝɪɚɦ





















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚɧɚɝɬɨɩɥɚɧɭ

ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɫɟɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ




















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ELEOL ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
RWHND




































,,ɤɜɚɪɬɚɥ




















,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ





























,9ɤɜɚɪɬɚɥ





























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɊɚɞɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧHɩɨɫɥɨɜɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

ɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ





























,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ































Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина





















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ



 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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,ɤɜɚɪɬɚɥ
























,,ɤɜɚɪɬɚɥ
























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
























,9ɤɜɚɪɬɚɥ

























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина



















-ɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ

 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɭɫɥɭɝɚ

ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ɉɉɂɋ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ


 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


























,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



























,,ɤɜɚɪɬɚɥ



























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



























,9ɤɜɚɪɬɚɥ




























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɩɨɬɪɟɛɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɧɚɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɤɭɩɧɨɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɲɤɨɥɚ

ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ɉɉɂɋ





























,ɤɜɚɪɬɚɥ





































,,ɤɜɚɪɬɚɥ





























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ






























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина

























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Број 23 - Страна 214
12. децембар 2019.










ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ







ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


Ɉɉɂɋ



























,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,,ɤɜɚɪɬɚɥ




























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



























,9ɤɜɚɪɬɚɥ





























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


12. децембар 2019.
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,,ɤɜɚɪɬɚɥ


















,ɤɜɚɪɬɚɥ


























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


























,9ɤɜɚɪɬɚɥ



























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина



















ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ


ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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,ɤɜɚɪɬɚɥ

























,,ɤɜɚɪɬɚɥ

























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

























,9ɤɜɚɪɬɚɥ

























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


12. децембар 2019.
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,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






























,9ɤɜɚɪɬɚɥ






























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина


















ɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


Ɉɉɂɋ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɇɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 
ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɆDɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɪɟɤɥɚɦɟ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ

ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ɉɉɂɋ






























,ɤɜɚɪɬɚɥ































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
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Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина





















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ






























ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍ



 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ














ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


























































Број 23 - Страна 220
Службени гласник Града Бијељина
12. децембар 2019.













































,,ɤɜɚɪɬɚɥ
















































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ ,9ɤɜɚɪɬɚɥ


























Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина














,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȳɍȽɪɚɞɫɤɨɩɨɡɨɪɢɲɬɟɋɟɦɛɟɪɢʁɚ

Ɉɉɂɋ

Ɍɟɤɭʄɢɪɚɫɯɨɞɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚ
ɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢ
ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɤɭɩɧɨȳɍȽɪɚɞɫɤɨɩɨɡɨɪɢɲɬɟɋɟɦɛɟɪɢʁɚ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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Ɉɫɬɚɥɢɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɛɬ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɛɬ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɧɚɩɪɢʁɟɻɟʃɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɩɨɧɭɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɥɤɨɥɨɧɢʁɟɁɥɚɬɧɢɤɨɬɥɢʄȾɪɢɧɫɤɚ
ɪɟɝɚɬɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ

Службени гласник Града Бијељина




















Ɉɉɂɋ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
 Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
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Ȼɭʇɟɬɝ

Службени гласник Града Бијељина














ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ







,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ


Ɉɉɂɋ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɞɫɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ






 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
 Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
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Службени гласник Града Бијељина

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Приједлог Одлуке о буџету Града Бијељина за
2020. годину
1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА:
Законски основ за доношење Одлуке о буџету
садржан је у члану 31.став 1.Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Српске„ број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16) којим се утврђује доношење
буџета.
Чланом 31. Закона о буџетском систему регулисано
је да се изради Нацрт буџета, а након добијених препорука
Министарства финансија ,које се уграђују у Нацрт буџета,
да се упути Скупштини Града на изјашњавање. Након
утврђивања Нацрта, утврђује се Приједлог буџета.
2. РАЗЛОГ ЗБОГ КОГ СЕ ДОНОСИ БУЏЕТ
Чланом 9. и 11. Закона о буџетском систему
прописано је који приходи по основу Закона припадају
општини – граду и начин расподјеле.
Буџет доноси Скупштина за једну календарску
годину и важи за годину за коју се доноси. Буџет Града
Бијељина утврђен је у складу са одредбама Закона о
буџетском систему.
Чланом 4. Одлуке о буџету града Бијељина за 2020. годину
предвиђено је да ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“,
а да се примјењује од 01.01.2020. године.
Припрема и доношење буџета општина и градова
врши се према буџетском календару, утврђеном у члану
28.Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Српске“,број: 121/12,52/14,103/15 и 15/16).
Истим Законом прописано је да фискална година
обухвата период од 12.мјесеци, који почиње 1. јануара, а
завршава се 31. децембра календарске године (члан 2. тачка
б). Имајући у виду датум одржавања сједнице Скупштине
града, а у циљу стварања услова примјене буџета са
почетком фискалне године,постоје оправдани разлози да
Одлука о буџету града Бијељина за 2020.годину ступи на
снагу наредног дана од дана објављивања у „ Службеном
гласнику града Бијељина“, а у складу са одредбама члана
109.Устава Републике Српске и чланова 37.став 3. и 4. и 41.
став 1. тачка 12. Правила за израду закона и других прописа
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 24/14).
3. ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПОСТАВКЕ КОД ИЗРАДЕ
БУЏЕТА
Буџет Града Бијељина за 2020.годину је рађен на бази
процијењених параметара развоја, цјелокупне економске
ситуације,препорука датих у Документу оквирног буџета
за 2020.-2022. годину и исти је планиран у износу од
51.258.148,00 КМ.
При процјени прихода буџета за наредну годину
Одјељење за финансије је користило следеће показатеље и
претпоставке:
- остварење прихода у 2019.години ( за девет
мјесеци)
- процјена остварења прихода до краја 2019.године
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- смјернице дате у ДОБ-а
- анализа остварења локалних прихода
- анализа јавне потрошње и инвестиција
Остварење средстава, прихода и примитака у
периоду 01.01.-30.09.2019.године износи 40.784.754,28 КМ.
Буџетом Града Бијељина за 2019.годину планирана су
средства у износу од 58.031.857,00 КМ (након ребаланса), а
за 2020.годину оквир буџета износи 51.258.148,00 КМ.
У 2020.години пројекција средстава је заснована
на бази остварења прихода- средстава за девет мјесеци и
пројекције остварења средстава у последња три мјесеца
2019.године, те процјене дате у смјерницама ДОБ-а.
Структуру средстава чине : порески, непорески
приходи, помоћи,трансфери и примици по основу продаје
имовине и остали примици.
ПРИХОДИ
Табеларни преглед прихода по економској
класификацији указује да су приходи (изворни-порески и
непорески) планирани буџетом у износу од 46.472.800,00
КМ .
У укупним буџетским средствима
порески
приходи износе 35.436.100,00 КМ, непорески 11.236.700,00
КМ, капиталне помоћи 50.000,00 КМ грађана по основу
суфинансирања), трансфери су планирани у износу од
2.243.600,00 , а примици износе 586.748,00 КМ.
У пореским приходима који чине 69 % укупних
средстава највеће учешће има приход по основу ПДВ-а и
исти је планиран у износу од 27.833.000,00 КМ.
Приходи по основу пореза на лична примања су
планирани у износу од 4.411.100,00 КМ.
Порези на непокретности су планирани у износу од
3.141.000,00 КМ (порез на непокретности,имовину,наслеђе
и поклон и промет непокретности).
Непорески приходи су планирани у износу од
11.236.700,00 КМ и у поређењу са планом средства ове групе
прихода у 2019.години знатно је умањење, а засновано на
остварењу прихода локалног карактера, прије свега прихода
по основу ренте и накнада за уређење, као и пројекције
прихода коју је дало ресорно одјељење за комуналне таксе и
накнаде и др.
Ову групу прихода чине : приходи по основу такси,
накнада, приходи по основу камата, властити приходи и
остали општински приходи.
Приходи по основу такси су планирани у износу од
3.157.200,00 КМ, а на бази остварења у протеклом периоду
и пројекције остварења до краја године. Административне
таксе су планиране у износу од 986.000,00 КМ .Наплата
ове врсте прихода се врши у складу са Одлуком о
административним таксама.
Комуналне таксе су планиране у износу од
2.171.200,00 КМ. Највеће учешће у овој групи прихода имају
комуналне таксе на фирму које износе 1.210.000,00 КМ.
Накнаде за уређење и кориштење грађевинског
земљишта су планиране у износу од 3.107.000,00 КМ.
Приходи по основу накнада за уређење и кориштење
градског грађевинског земљишта се наплаћују у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту, а висина накнада се
утврђује Рјешењем о издавању урбанистичке сагласности.
Приходи по основу закупа су планирани у износу од
270.000,00 КМ,а по основу издавања пословних простора у
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власништву Града, закључених уговора.Рента је планирана у
износу од 810.000,00 КМ.
Приходи по основу камата на депонована новчана
средства су планирана у износу од 3.000,00 КМ, а на бази
уговора са банкама и остварењу средстава у протеклом
периоду.
Средства по основу накнада – претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредно су
планирана у износу од 450.000,00 КМ, а на бази остварења у
протеклих девет мјесеци и плана ресорног одјељења.
Средства противпожарне заштите су планирана
у износу од 530.000,00 КМ и користе се за материјално
техничко опремање ватрогасних јединица.
Властити приходи су планирани у износу од
1.382.300,00 КМ, а односе се на приходе потрошачких
јединица и органа управе .
Остали приходи су планирани у износу од
130.000,00 КМ, а састоје се од прихода по основу уплата
за учешће на тендеру, отплата по споразуму по основу
дуговања , за кућне бројеве и др.
Капиталне помоћи су планиране у износу од
38.500,00 КМ .
Примици планирани у износу од 586.748,00 КМ
класификовани на економском коду 810000 се односе
на примитке по основу продаје имовине-земљишта
индустријска зона,примитке по основу залиха ( од продаје
пића Центар за културу и по основу залиха Пољопривредне
и Медицинске школе, као и примици од биолошке имовине
истог корисника.
Новим Правилником о класификацијама примици
по основу излазног пореза су планирани на економском
коду 931 и износе 1.483.000,00 КМ ( поврати од пројекта
канализације из 2019.године и уплата из текуће године.
Средства планирана у износу од 51.258.148,00 КМ, ће
се користити за буџетску потрошњу- издатке ( текуће и
капиталне, као и отплату по основу задужења и издатке за
ПДВ).
РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА
2020.ГОДИНУ
Распоред средстава – издатака у износу од
51.258.148,00 КМ је сачињен у складу са укупним буџетским
средствима и приказан :
1.Текући расходи 38.605.617,00 КМ
2.Капитални расходи 9.406.546,00 КМ
Отплата по основу задужења је планирана у висини
од 2.849.281,00 КМ, а на основу ануитетног плана по основу
кредитног задужења.
Планирани расходи- буџетски издаци износе
51.258.148,00 КМ.Буџетске издатке чине буџетски расходи и
остали одливи из буџета. Буџетски издаци су: текући издаци
за бруто плате и накнаде,издаци за робу и услуге, помоћи
физичким лицима, помоћи организацијама, капиталне
помоћи појединцима и организацијама и капитални издаци.
Капитални издаци су издаци за набавку сталних средстава,
инвестиције у образовању и комуналну инфраструктуру.
Текући издаци износе 75 % потрошње, а обухватају:
издатке за лична примања, материјалне трошкове, текуће
одржавање, услуге, текуће и капиталне помоћи.Ова група
издатака има повећање у односу на планирана средства
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ове групе у 2019. години.
Расходи по основу коришћења роба и услуга су
планирани у износу од 9.754.794,00 КМ и обухватају издатке
по основу : услуга , набавке материјала, текућег одржавања,
комуналних услуга, уговорених услуга, расходе за бруто
накнаде одборницима, надзорном одбору, комисијама,
накнаде за послове ван радног времена, стручне услуге,
трошкове платног промета и др.
Расходи финансирања – камате су планирани у износу од
1.397.353,00 КМ , за камате на кредитно задужење и затезне
камате.
За текуће помоћи
непрофитним субјектима
планирана су средства у износу од 3.410.750,00 КМ. Дознаке
на име социјалне заштите и помоћи су планиране у износу
од 5.802.000,00КМ.Трансфери унутар исте јединице власти
су планирани у износу од 1.500.000,00 КМ и односе се на
дознаке на име подстицаја Аграрном фонду.
Капиталне помоћи су планиране у износу од
20.000,00 КМ, а
капиталне дознаке појединцима су
планиране у износу од 250.000,00 КМ.
Отплата по основу задужења ( кредит, обвезнице
измирене) је планирана у износу од 2.849.281,00 КМ.
Капитални издаци су планирани у износу од
9.406.546,00 КМ, а финансирају се из : буџетских средстава и
суфинансирања .
Ова група издатака се односи на комуналну
инфраструктуру ( путна, водоводна, електро,топлификација,
гасификација), инвестиције у објекте ( социјалне заштите,
образовања, спорта, културе, реконструкцију објеката и
набавку опреме за ватрогасне јединице и Градску управу.
Остали издаци планирани у износу од 396.704,00 КМ
се односе на издатке по основу ПДВ-а и накнаде плате за
породиљско које се рефундирају.
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ –Организациона класификација
Детаљан приказ буџетских расхода планираних буџетом за
2020.годину у оквиру фонда 01 дат је у оквиру табеларног
приказа.
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА
1. Потрошачка јединица “Скупштина Града” има
буџетски оквир у износу од 1.377.500,00 КМ. Трошкови се
односе на : накнаде за рад одборника , трошкове сједница,
обиљежавање значајних
датума, репрезентацију и
финансирање рада градске изборне комисије, рада бирачких
одбора за провођење локалних избора и избора у мјесним
заједницама.
Средства за рад одборника ( плате, дневнице
за вјенчања, и рад комисија) су планирана у износу од
377.000,00 КМ.
Средства за “обиљежавање значајних датума
,манифестација” су планирана у износу од 150.000,00 КМ,
а за обиљежавање: Новогодишњих празника, Славе Града,
24. септембара, и других датума .Средства за рад Градске
изборне комисије су планирана за исплате плата члановима
комисије у складу са Одлуком Скупштине о накнадама
у износу од 140.000,00 КМ, а за провођење локалних
избора и избора у мјесним заједницама. Такође, планирана
су средства за активности провођења избора-„остали
непоменути расходи „ по препоруци ЦИК-а за : накнаде
лицима ангажованим на техничкој подршци,у износу од
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170.000,00 КМ.
2. Потрошачка јединица “Кабинет Градоначелника” има
оквир у износу од 804.500,00 КМ , а средства су планирана
за : путне трошкове, трошкове репрезентације материјалне
трошкове мјесних заједница, трошкове услуга ,текуће
помоћи појединцима и капиталне издатке. Средства за
материјалне трошкове мјесних заједница су планирана у
износу од 111.500,00 КМ, а за : трошкове енергије, комуналне
услуге, уговорене услуге, и текуће одржавање.Трошкови
услуга се односе на трошкове информисања- односи са
јавношћу, афирмацију и суфинансирање уз донаторска
средства. Трошкови интерне и екстерне репрезентације
су планирани у износу од 35.000,00 КМ .Средства за
путне трошкове у износу од 7.000,00 КМ су планирана за
дневнице за службена путовања .Остале уговорене услуге
су планиране за измирење обавеза по основу чланарине
Савезу општина и градова као и за сарадњу са другим
општинама и градовима, и план средстава за ове намјене
износи 70.000,00 КМ.
За суфинансирање пројеката и активности
из области локалног економског развоја и енергетске
ефикасности планирају се средства у износу од 230.000,00
КМ.План средстава се односи на : пројекат „Јачање улоге
МЗ у БиХ,пројекат „РеЛоад“,ИПА ,израда промотивних
материјала и др.
Текуће помоћи мјесним заједницама су планиране
у износу од 50.000,00 КМ и дозначавају се у складу са
захтјевима мјесних заједница и властитим приходима
мјесних заједница. За ванредне помоћи које се додјељују
појединцима у складу са утврђеним критеријима, за тешку
материјалну ситуацију, планирана су средства у износу од
70.000,00 КМ.
3. Буџетска резерва је планирана у износу од 50.000,00 КМ,
за непланиране издатке, недовољно планиране у складу са
Законом о буџетском систему и користиће се у складу са
Одлуком о кориштењу средстава буџетске резерве .
4. Одјељење за општу управу има оквир потрошње у износу
од 4.000,00 КМ, за трошкове репрезентације.
5. Комунална полиција има оквир потрошње у износу од
10.000,00 КМ.
6. Потрошачка јединица “Одјељење за финансије” има
буџетски оквир у износу од 16.546.634,00 КМ, а потрошња се
односи на : исплату личних примања запосленим у Градској
управи ( повећање планираних средстава за ову намјену
је засновано на бази броја запослених у септембру ( 407) ,
као и за 7 приправника, за шта је потребно обезбиједити
8.987.000,00 КМ у бруто износу,744.000,00 бруто плата на
мјесечном нивоу , 54.000,00 .
Накнаде ( накнада за топли оброк, накнада за
долазак на посао и повратак са посла, као и накнаде
по колективном уговору-регрес) имају оквир у износу
од 2.204.000,00 КМ (бруто износ) . Исплата накнаде за
топли оброк је рачуната на бази примјене обрачуна 0,75%
просјечне плате и броја радника за 11 мјесеци бруто (око
145, КМ на мјесечном нивоу по запосленом нето ) , гдје су
укључени и приправници,и исплате регреса у износу од
112,5 КМ на мјесечном нивоу за 407 запослених.Средства за
накнаде плате на економском коду 411400 су планирана у
износу од 90.000,00 КМ, а
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користиће се за исплату: накнада за јубиларне награде
запосленим који су у 2019.години навршавају јубилеј,
у складу са КУ, као и обезбјеђење средстава за исплате
по члану 37. КУ ( за случај смрти,члана фонда или уже
породице, те за лијечење , и рођење. Из наведених средстава
планирана је исплата накнада за отпремнине за одлазак у
пензију . Накнада плате за вријеме боловања је планирана у
износу од 240.000,00 КМ.
Средства за камате на кредите и затезне камате су
планирана у износу од 1.394.353,00 КМ, у складу са планом
отплате.Износ од 175.000,00 је намијењен за камате у складу
са споразумом о медијацији са „Електро Бијељином“.
Средства за отплату по основу кредитног задужења износе
2.849.281,00 КМ .
6. Потрошачка јединица “Одјељење за привреду” има
потрошачки оквир у износу од 554.000,00 КМ, а за трошкове:
материјала и услуга, текуће помоћи . За противградну
заштиту , накнаду руковаоцима заштите, набавку средстава
у складу са уговореним пословима са ЈП “ Противградна
заштита”, издвајају се средства у износу од 82.656,00 КМ.Из
ових средстава обезбјеђује се противградна заштита
за 73.399 ха са 24 станице.Заштита животне средине, (
дератизација , дезинсекција) има планирана средства у
износу од 400.000,00 КМ.
7. Потрошачка јединица „Одјељење за пољопривреду“
има оквир у износу од 2.444.000,00 КМ.
Потрошња се односи на расходе : по основу коришћења
роба и услуга,текуће грантове и улагања у побољшање
шума у складу са Уговором .План средстава за „санацију
водотокова“ износи 330.000,00 КМ.
Средства се дозначавају ЈП “Воде” за одржавање
каналске мреже (примарни, секундарни и терцијарни
канали) као и путне инфраструктуре поред канала. За
финансирање рада ( материјалне трошкове и за финансирање
рада ове институције планирана су средства у износу од
410.000,00 КМ.
Средства Аграрног фонда ( лична примања и
материјалне трошкове) су планирана у износу од 400.000,00
КМ ,а подстицајна средства за развој пољопривреде износе
1.100.000,00 КМ. Средства за подстицај пољопривредне
производње ће се распоређивати према Правилнику о начину
и условима подстицаја у пољопривредној производњи.
Афирмација и сајмови се планира у износу 30.000,00 КМ, за
одржавање сајмова, суфинансирање пројекта „ произведено
у Семберији“ и др.
7. Потрошачка јединица “ Одјељење за просторно
уређење” има буџетски оквир у износу од 254.000,00 КМ,
а средства су предвиђена за уговорене услуге у износу од
4.000,00 КМ и за урбанистичку регулативу ( просторне,
регулационе планове).Средства у износу од 250.000,00 КМ
су предвиђена за израду дугорочног програма изградње и
уређења простора и планова.
8. Потрошачка јединица “Одјељење за стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине” има буџетски оквир
у износу од 8.904.500,00 КМ и то за трошкове услуга (текуће
издатке) и капиталне расходе - издатке.Највеће учешће у
текућим издацима имају трошкови комуналне потрошње ,
јавне расвјете и одржавање локалних путева.
Tрошкови комуналне потрошње се односе на : јавну
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хигијену, одржавање зеленила, градског парка, кошење,
кишну канализацију,чишћење дивљих депонија,кошење
и уништавање амброзије,одржавање јавних површина у
мјесним заједницама око домова културе, спомен обиљежја,
одржавање јавног градског зеленила и др.
Средства за ове намјене су предвиђена у износу од
940.000,00 КМ.
Средства за судске спорове су предвиђена у износу
од 400.000,00 КМ.
За уличну расвјету ( потрошњу, одржавање )
планирана су средства у износу од 1.170.000,00 КМ.
Средства за одржавање локалних и некатегорисаних
путева су планирана у износу од 800.000,00 КМ за: одржавање
путне мреже, хоризонталну и вертикалну сигнализацију,
свјетлосну, крпљење ударних рупа, насипање макадамских
путева-некатегорисаних путева, и др. За зимску службу
планирана су средства у износу од 205.000,00 КМ.
Комунална инфраструктура- текући издаци у износу од
150.000,00 КМ се финансирају из водопривредних накнада.
Средства за капиталне расходе- издатке су
планирана у износу од 5.000.500,00 КМ и финансирају се из
средстава буџета и суфинансирања од стране грађана.
Ова потрошња се односи на комуналну инфраструктуру
( путну, водоводну, електро мрежу, за вишегодишње
засаде, инвестиционо одржавање и изградњу грађевинских
објеката.У оквиру путне мреже предвиђено је финансирање
асфалтирања путева и улица.
За рјешавање имовинских питања,експропријацију
планирана су средства у износу од 1.522.500,00 КМ.У оквиру
планираних средстава предвиђена је експропријација
парцела за: гасовод, саобраћајница код стадиона,
експропријација за пут Гвоздевићи,градске улице , уређење
корита ријеке Јања,˝експропријација за дрински насип
друга дионица,етапа 4.
9. Потрошачка јединица “Одјељење за борачко инвалидску
и цивилну заштиту” има оквир потрошње у износу од
503.750,00 КМ и то за трошкова материјала и услуга,текуће
помоћи, капиталне помоћи и капиталне издатке. Трошкови
материјала и услуга су планирани у износу 22.500,00 КМ, а
за потребе цивилне заштите и репрезентацију.
Текуће помоћи појединцима планиране у износу од
140.000,00 КМ су планиране за помоћи борачкој категорији
становништва ( материјална помоћ за тешку ситуацију,
помоћи за лијечење, погребни трошкови и сл.) и помоћи се
додјељују у складу са критеријима.
Текуће помоћи непрофитним организацијама
планиране у износу од 191.250,00 КМ су предвиђене за
финансирање рада организација ( Борачка, Организација
заробљених, Логораша, ратних војних инвалида).Средства
за рјешавање стамбених питања породица погинулих и
инвалида су планирана у износу од 50.000,00 КМ, и средства
се додјељују на основу предлога Комисије и утврђених
критерија. За реконструкцију објеката које користе
припадници борачке популације планирана су средства у
износу од 50.000,00 КМ.
За набавку опреме за цивилну заштиту планирана су
средства за набавку: опреме за цивилну заштиту,униформе
цивилне заштите,чизме.
10. Одјељење за друштвене дјелатности има потрошачки
оквир у износу од 4.775.000,00 КМ, а за трошкове :
материјала и услуга, текуће помоћи, капиталне помоћи и
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капиталне издатке.
Текући грантови су планирани у износу од
2.341.000,00 КМ, а за финансирање: здравствене заштите,
културних, спортских организација, удружења и др.
Текуће дознаке грађанима износе 463.000,00КМ,
а односе се на финансирање по основу: стипендија,
социјалног осигурања, образовања и др.Капиталне дознаке
грађанима су планиране у износу од 200.000,00 КМ, а односе
се на суфинансирање у пројекту „опоравак од поплава“.
За финансирање примарне здравствене заштите (
обавезни вид здравствене заштите, санитетско обезбјеђење
спортских, културних скупова, епидемиологија, хитна
медицинска помоћ,систематски прегледи школске дјеце и
др.), и мртвозорство предвиђена су средства у износу од
250.000,00 КМ.
Средства за финансирање физичке културе су
планирана у износу од 1.085.000,00 КМ, и односе се на
финансирање : спорта по програму, резерву спорта и
школски спорт.
За финансирење трошкова кориштења сале је планирано
170.000,00 КМ и средства се дозначавају Дирекцији за развој
и изградњу града која газдује објектом.
Финансирање рада политичких партија се врши у
складу са Законом о финансирању политичких странака и
Одлуком.За ову намјену су планирана средства у износу од
260.000,00 КМ.
Средства за капиталне расходе- издатке у 2020.години
износе 1.360.000,00 КМ, а предвиђена су за финансирање :
инвестиција у образовању (школа Магнојевић) и наставак
радова код Пољопривредне и Медицинске школе-помоћни
објекти, инвестиција у културне установе и инвестиције у
спортске објекте, завршетак градње Центра за социјални
рад, као и стамбено збрињавање социјалних категорија и
ромских породица. Капитални издаци се финансирају из
средстава буџета .
11. Одјељење за инспекцијске послове у 2020.години има
оквир потрошње у износу од 42.000,00 КМ, а потрошња
се односи на уговорене услуге : по основу репрезентације,
инспекцијских узорака, налога инспекције за извршење
рјешења и др.
12. Служба заједничких послова има потрошачки оквир у
износу од 1.288.000,00 КМ, а за трошкове Градске управе
и Скупштине који се односе на : трошкове материјала и
услуга, путне трошкове и капиталне издатке.
Материјални трошкови се односе на : набавку
материјала, трошкове горива, енергије, комуналне
услуге,одржавање,осигурање и услуге.
Средства за набавку материјала су планирана у износу од
145.000,00 КМ и предвиђена су за набавку : потрошног,
канцеларијског материјала, материјала за хигијену и друго.
Комуналне услуге планиране у износу од 205.000,00 КМ се
односе на : услуге телефона, поштанске услуге , потрошња
воде , канализација и друге комуналне услуге.
Уговорене услуге су планиране у износу од 50.000,00 КМ, а
за : услуге, репрезентацију и остале расходе. За оглашавање
по основу конкурса, огласа, јавних набавки и друго
оглашавање планирана су средства у износу од 50.000,00
КМ.Остали расходи су планирани у износу од 16.000,00
КМ за : стручно образовање, усавршавање, семинаре,
полагање стручних испита и остале расходе.Трошкови
осигурања,одржавања лиценци су планирани у износу од
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80.000,00 КМ.
Капитални расходи су планирани у износу од
310.000,00 КМ, за набавку опреме и реконструкцију објеката
( пословног простора градске управе и објеката чији је
власник градска управа).
13. Територијална ватрогасна јединица има оквир
потрошње у износу од 2.041.500,00 КМ , без личних примања
која се финансирају у оквиру градске управе. Средства су
планирана за материјално техничко опремање ( набавка
опреме,градњу објекта –дислокација ).
Расходи- текући и капитални осталих буџетских
корисника који су у систему трезора су планирани у износу
од 11.636.764,00 КМ, а састоје се од расхода: институција
културе које су у систему трезора, расхода средњих
школа,социјалне и дјечије заштите, трошкова финансирања
Туристичке организације и Агенције за развој малих и
средњих предузећа.
Финансирање социјалне заштите се врши кроз двије
потрошачке јединице и за ову намјену планирана су средства
у износу од 6.345. 400,00 КМ.
Од наведеног износа за финансирање рада Центра
за социјални рад предвиђена су средства у износу од
1.169.400,00 КМ (за лична примања, материјалне трошкове).
Финансирање социјалне заштите у складу са Законом о
социјалној заштити се врши кроз потрошачку јединицу “
социјална заштита”, и за ову намјену планирана су средства
у износу од 5.176.000,00 КМ ( средства за његу, новчане
помоћи –суфинансирање са Владом-трансфери ).
У овој потрошачкој јединици су и средства за социјално
осигурање социјалне категорије становништва.
За финансирање дјечије заштите у потрошачкој
јединици “Дјечији вртић” предвиђена су средства у износу
од 1.996.595,00 КМ, а из средстава буџета и властитих
средстава по основу уплата родитеља.
Институције културе које су у систему трезора (
Библиотека,Музеј,СКУД “Семберија”, Центар за културу
и ЈУ Градско позориште „Семберија“) се финансирају из
средстава буџета и властитих средстава и за ову намјену су
планирана средства у износу од 1.551.734,00 КМ.
За финансирање материјалних трошкова средњих
школа предвиђена су средства у износу од 1.056.450,00 КМ
и финансирање се врши кроз потрошачке јединице “ средње
школе” .
Финансирање
Туристичке
организације
(материјални трошкови и лична потрошња) има потрошачки
оквир у износу од 430.672,00 КМ.
Агенција за развој малих и средњих предузећа има
потрошачки оквир у износу од 240.913,00 КМ, а потрошња
се односи на личну потрошњу и средства за подстицај која
се додјељују након проведеног конкурса.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском
систему Републике Српске
(“Службени гласник
Републике Српске”, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана
39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана
39. став 2. тачка 3. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 34. сједници одржаној дана 6. децембра 2019.
године донијела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о извршењу буџета Града Бијељина за
2019. годину (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
26/18 и 13/19) члан 2. мијења се и гласи:
“Средства буџета у износу од 63.731.857,00 КМ
распоређују се за: одређене намјене и остале издатке у
износу од 63.159.813,00 КМ , за буџетску резерву у износу
од 34.000,00 КМ”. За измирење обавеза из ранијег периода –
2018. године планирана су средства у износу од 538.044,00
КМ.
Обезбјеђење средстава за измирење обавеза из
2018. године се врши из редовних средстава и смањењем
позиција.
Укупна
буџетска
потрошња
мора
уравнотежена са укупним буџетским средствима.

бити

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-80/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском
систему (“ Службени гласник Републике Српске”, број:
121/12 , 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2.
тачка 3. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 9/17, Скупштина Града Бијељина на 34.
сједници одржаној дана
6. децембра 2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020.
ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења
буџета Града Бијељина за 2020. годину ( у даљем тексту:
Буџет).
Ова Одлука ће се проводити у сагласности са
Законом о буџетском систему Републике Српске, Одлуком
о усвајању буџета Града Бијељина за 2020. годину, Законом
о трезору Републике Српске, Законом о инвестирању јавних
средстава Републике Српске, Законом о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске, Правилником о буџетским
класификацијама,садржини рачуна и примјени контног
плана за кориснике прихода буџета Републике, општина,
градова и фондова и другим прописима који уређују ову
област.
Све Одлуке које се односе на Буџет морају бити у
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складу са овом Одлуком.
Ова Одлука се односи на буџетске кориснике и
примаоце грантова који се у цијелости или дјелимично
финансирају из буџета.
Члан 2.
Средства буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују
се у укупном износу од 51.258.148,00 КМ, од чега
38.555.617,00 КМ на текуће, 9.406.546,00 КМ на капиталне
издатке, на буџетску резерву 50.000,00 КМ, за отплату
по основу задужења 2.849.281,00 KM и остале издатке
396.704,00 КМ.
Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени
са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Укупни издаци буџетских корисника, укључујући
и издатке за отплату дуга, распоређују се по буџетским
корисницима у складу са Одлуком о усвајању Буџета Града
Бијељина за 2020. годину.
Члан 4.
Приходи буџета утврђени су према члану 9 . 10. и
11. Закона о буџетском систему Републике Српске.
Буџет се састоји од биланса буџетских средстава ,те
буџетских издатака.
Буџетски корисници могу сходно одредбама
члана 11. Закона о буџетском систему Републике Српске
користити властите приходе у износу како слиједи:
а) институције средњег образовања у 100% тном износу,
б) институције културе у 100 %-тном износу,
в) институције социјалне (Центар за социјални рад) и
дјечије заштите (Дјечији вртић) у 100%-тном износу
г) организационе јединице Градске управе у 100% - тном
износу уплата на РЈП
д) Туристичка организација у 100%-тном износу Остварени
примици по основу продаје имовине ће се користити за
капиталне издатке.
Буџетски корисници могу користити фондове:
02,03,04 и 05 за унос трансакција када:
- позиције прихода и расхода нису планиране
буџетом
- постоје рачуни посебних намјена
- расположива новчана средства
Приходи по посебним прописима Фонд 02.
Приходи од донација (фонд 03- фонд грантова) буџетски
корисници могу користити у износу од 100%.
Приходи од приватизације и сукцесије користе се у складу
са релевантним прописима из ове области (Фонд 04).
Приходи од финансирања посебних пројеката користе се за
реализацију пројеката у складу са програмима финансијске
подршке (Фонд 05-фонд за посебне пројекте).
Члан 5.
Буџетски издаци су:
а) текући расходи и трансфери између буџетских јединица
б) издаци за нефинансијску имовину
в) издаци за финансијску имовину и отплату дугова.
Члан 6.
Наредбодавац и одговорна особа за извршење
Буџета у цјелини је Градоначелник Града. Одјељење за
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финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних
средстава према усвојеном буџету Града.
Овлашћене особе (начелници одјељења, носиоци
активности-програма и руководиоци јавних институција)
помоћни су извршиоци и одговорни су за намјенску
употребу средстава буџета.
Члан 7.
Корисници буџетских средстава дужни су средства
утврђена у Буџету Града користити руководећи се начелима
рационалности и штедње, обавезе не стварати изнад висине
средстава утврђених буџетом за конкретну фискалну
годину.
Члан 8.
Одјељење за
финансије сачињава квартални
финансијски план потрошње у складу са процјеном
остварења прилива буџетских средстава.
Одјељење за финансије извјештава потрошачке
јединице о висини буџетских средстава која ће им се
ставити на располагање кварталним финансијским планом
најкасније 10 дана прије почетка квартала.
Изузетно од претходног става овог члана,
квартални план за први квартал фискалне године доставиће
се до 15. јануара текуће фискалне године.
Уколико се укаже потреба за сезонским
кориштењем средстава, буџетски корисници из става 2.
овог члана дужни су писменим захтјевом тражити измјену
достављеног- усвојеног кварталног финансијског плана и
то најкасније 3 дана прије почетка квартала.
Сагласност на сезонско повлачење средстава даје
Градоначелник на основу писменог образложења Одјељења
за финансије.
Укупан износ свих кварталних финансијских
планова потрошње сваког буџетског корисника мора
бити једнак износу усвојеног годишњег буџета за сваког
буџетског корисника.
Члан 9.
Одјељење за финансије-Одсјек за рачуноводство
и финансије и Одсјек за трезор, одговорни су за измирење
обавеза у складу са одобреним финансијским планом и у
складу са овом Одлуком.
Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење
обавеза по основу издатака из члана 5. ове Одлуке
искључиво на основу образаца прописаних за трезорско
пословање буџетских корисника.
Члан 10.
Прерасподјела буџетских средстава у оквиру
буџетског корисника између текућих расхода и издатака
за нефинансијску имовину, финансијску имовину и
отплату дугова врши се на основу Рјешења - Закључка
Градоначелника.
Прерасподјела средстава у оквиру буџетског
корисника врши се на основу Рјешења-Закључка надлежног
одјељења, уз сагласност Одјељења за финансије:
а) у оквиру расхода
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и отплату
дугова
Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити:
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а) прерасподјела буџетских средстава на расходе за лична
примања
б) прерасподјела буџетских средстава са расхода за бруто
плате без сагласности Градоначелника и
в) прерасподјела буџетских средстава са суфинансирања
пројеката за које је потписан уговор.
Члан 11.
Градоначелник Града може на приједлог Начелника
Одјељења за финансије, средства распоређена Буџетом
прераспоређивати у оквиру одјељења и између одјељења до
5% укупно усвојених средстава одјељења којем се средства
умањују.
Градоначелник Града може на приједлог начелника
Одјељења за финансије средства распоређена буџетом, која
нису утрошена до 31. јануара наредне године, распоредити
између одјељења-потрошачких јединица до 5% од укупно
усвојених средстава одјељења-потрошачке јединице којима
се средства умањују.
Члан 12.
Градоначелник Града има обавезу да у оквиру
извјештаја о извршењу буџета Града
информише
Скупштину Града о извршеној прерасподјели средстава.
Члан 13.
Унос оперативног буџета за приходе (фонд 02
-05) врши се на основу достављеног захтјева буџетског
корисника (потрошачке јединице).
Захтјев буџетског корисника за унос оперативног
буџета за приходе из претходног става, заснива се на
расположивим средствима.
Прерасподјела средстава из става 1. овог члана
врши на основу рјешења буџетског корисника ( потрошачке
јединице).
Члан 14.
За буџетске кориснике који су у локалном трезору
плаћање се врши на основу образаца прописаних за
трезорско пословање, а које доставља буџетски корисник.
Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских
корисника морају бити сачињени на основу вјеродостојних
књиговодствених исправа. Исправама се сматрају:
а) обрачунске листе плата и накнада,
б) предрачуни и уговори,
в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и услуга,
г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу
финансијске обавезе и
д) остале финансијске исправе.
Члан 15.
За тачност књиговодствених исправа, интерне
контролне поступке којима подлијежу те исправе и за
вјеродостојан унос исправа у главну и помоћне књиге града
одговара буџетски корисник.
Члан 16.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у
складу са чланом 43. Закона о буџетском систему Републике
Српске. Буџетска резерва представља дио планираних
средстава буџета који се распоређује на основу одлука
Градоначелника.
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Средства планирана за буџетску резерву нису
организационо и економски класификована.
Организациона, економска и функционална
класификација биће одређена коришћењем средстава,
на начин да се донесе одлука о реалокацији средстава
са буџетске резерве на одговарајући организациони,
економски и функционални код.
Градоначелник Града одлучује о кориштењу
средстава буџетске резерве за подмирење хитних и
непредвиђених расхода, који се појаве током буџетске
године, а средства одобрава у складу са Одлуком о начину
кориштења средстава буџетске резерве.
Одобравање средстава за грантове може се вршити
само у складу са Правилником о критеријумима и поступку
за додјелу средстава гранта, удружењима од јавног интереса,
осталим удружењима - Одлуком о поступку за додјелу
средстава удружењима грађана који дјелују на подручју
Града Бијељина.
Корисници средстава за грантове ( помоћи) и
средстава буџетске резерве дужни су да поднесу Извјештај
о утрошку средстава даваоцима средстава , до истека рока
за подношење годишњих финансијских извјештаја.
Члан 17.
Извршење буџета у једној фискалној години
обухвата буџетска средства и буџетске издатке остварене
до 31.12. текуће фискалне године, као и средства и издатке
остварене након тог датума, али не након истека рока за
израду и достављање годишњих финансијских извјештаја,
ако су испуњени законски услови да се износ тих средстава,
односно издатака укључи у буџет текуће фискалне године.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Исплата плата и осталих личних примања
буџетских корисника врши се преносом средстава са
Јединственог рачуна трезора на текуће рачуне запослених у
одговарајућим банкама.
Буџетски корисници су обавезни да правилно
обрачунају плате и друга нето лична примања за све
запослене, обрачунају порезе и доприносе за запослене и
друга лица.
Члан 19.
Обавезе по основу кредита и обвезница извршаваће
се у износима који су доспјели за плаћање.
Обавезе по основу осталих издатака Буџета
измириваће се по следећим приоритетима:
а) средства за порезе и доприносе на лична примања,
б) средства за нето лична примања ,
в) средства за остала лична примања,
г) средства за борачко инвалидску заштиту,
д) поврат јавних прихода по основу аката надлежних органа,
ђ) средства за обавезе према добављачима за робу,
материјал, услуге,
е) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и
инвестиционо одржавање,
ж) средства за остале обавезе и грантове.
Одјељење за финансије дужно је утврдити
термински мјесечни план извршења обавеза из става 2. овог
члана.
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Члан 20.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку
набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 21.
Контролу намјенског трошења буџетских средстава,
као и поступања корисника буџетских средстава према
одредбама ове Одлуке врши се према одредбама Закона о
буџетском систему Републике Српске, Одлуке о формирању
интерне контроле, Правилника о интерним контролним
поступцима.
Члан 22.
Ако се у току године,издаци повећају,или средства
смање, Градоначелник на приједлог Одјељења за финансије,
може донијети одлуку о обустави извршења појединих
издатака (привремено извршење буџета), не дуже од 45
дана.
Привременом обуставом извршења – може се:
- зауставити стварање краткорочних обавеза,
- предложити продужење уговореног рока за плаћање,
- зауставити давање одобрења за закључивање уговора,
- зауставити пренос средстава – према планираним
износима за тромјесечје или неки други период.
Одјељење за финансије – у сарадњи са буџетским
корисницима, припрема приједлог обима и мјера
привременог обустављања извршења буџета.
Мјере привременог обустављања морају се
примјенити на све буџетске кориснике.
О Одлуци из става 1. овог члана, Градоначелник
обавјештава Скупштину Града.
Члан 23.
Сви буџетски корисници дужни су да у року од
15 дана од дана настанка промјене у својој организацији и
статусу обавијесте Одјељење за финансије.
Члан 24.
Посебни приходи-накнаде по разним основама,
наплаћене по посебним прописима, законома усмјериће се,
и трошити у складу са посебним програмима потрошње.
Члан 25.
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу
ове Одлуке прописује Градоначелник Града.
Члан 26.
У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове
Одлуке у сукобу са другим Одлукама Града, одредбе из ове
Одлуке имаће приоритет над одредбама других Одлука у
стварима које се тичу извршавања Буџета по свим ставкама.
Уколико су другим Одлукама прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа по
овој Одлуци или Одлуци о буџету за 2020. годину обавезно
се примјењују одредбе и планирани износи предвиђени
овом Одлуком и Одлуком о буџету града за 2020. годину.
Члан 27.
Градоначелник Града извјештава Скупштину Града
о извршењу буџета полугодишње и годишње, а за три и
девет мјесеци даје информацију о извршењу Буџета.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”, а
примјењиваће се од 01. јануара 2020. године.
Број: 01-022-81/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (1) и (2), члана 53.
став (1) и (2) и члана 348. став (6) Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11 и 60/15) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ПОСЈЕДА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У К.О. ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
Преноси се, без накнаде, са Града Бијељина на
Републику Српску право посједа на
непокретности
означеној као:
- к.п. број 4666/2, у нарави њива 4. класе, укупне
површине 683 м2, уписана у Посједовни лист – извод број
2365/5, к.о. Црњелово Доње на име Града Бијељина, као
посједника са дијелом 1/1. Парцела се налази у комасационом
подручју и нема зк уложак. Град Бијељина је сагласан да се
након поступка излагања на јавни увид непокретности,
иста упише као право својине у корист Републике Српске са
1/1 дијела.
Предметна парцела се преноси на Републику
Српску ради реализације Пројекта за изградњу система за
наводњавање на подручју Доњег Црњелова за изградњу
пумпне станице.
Члан 2.
Право посједа на непокретности из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху рјешавања
имовинско – правних односа на земљишту на којем ће
бити изграђена пумпна станица, на основу Уговора о
реализацији пројекта за изградњу система за наводњавање
на подручју Доњег Црњелова, Бијељина. Уговор је сачињен у
Бијељини, између Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Српске и Града Бијељине број:
02-30-1/19. од 22.3.2019. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-82/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 5. став 1. тачка б)
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12) и члана 39. став 2. тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 34.сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНИХ КАО К.П. 1044/3 И
К.П. 1046/1 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО
Члан 1.
Под условима и на начин утврђен овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у
својини Града Бијељина, означених као:
- к.п. број 1044/3 зв. „Гојсовац“, у нарави њива 3.
класе, површине 353 м2, уписана у лист непокретности број
2805 к.о. Бијељина Село, у којем је као корисник уписан Град
Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара грунтовној парцели
означеној као к.п. број 1044/3 зв. „Гојсовац“, у нарави њива
3. класе, површине 353 м2, уписана у зк.ул. број 3104 к.о.
Бијељина Село, у којем је Град Бијељина уписан са правом
својине са дијелом 1/1,
- к.п. број 1046/1, у нарави њива 3. класе, површине
1599 м2, уписана у лист непокретности број 2805 к.о.
Бијељина Село, у којем је као корисник уписан Град Бијељина
са дијелом 1/1, а што одговара грунтовној парцели означеној
као к.п. број 1046/1 зв. „Пучиљанско поље“, у нарави њива
3. класе, површине 1599 м2, уписана у зк.ул. број 3104 к.о.
Бијељина Село, у којем је Град Бијељина уписан са правом
својине са дијелом 1/1.
Члан 2.
Налазом ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина број И-696/19 од 21.10.2019. године
утврђено је да се предметне катастарске парцеле налазе
у обухвату спроведбеног документа просторног уређења,
Измјене Регулационог плана „Пучилска поља“ („Службени
гласник општине Бијељина“, број: 14/11), те да се налазе у
петој и шестој стамбено-пословној зони Града Бијељина.
Планом просторне организације Измјене Регулационог
плана „Пучилска поља“ („Службени гласник општине
Бијељина“, број: 14/11) парцеле улазе у пословну зону „Б“
намјењену за изградњу пословних комерцијално услужних
садржаја.
На основу члана 9. и 10. Одлуке Скупштине
Града Бијељина о висини вриједности непокретности по
зонама на територији Града Бијељина на дан 31.12.2018.
године („Службени гласник Града Бијељина“, број: 26/18),
вриједност грађевинског земљишта у петој стамбенопословној зони износи 22,10 КМ/м2, а у шестој 11,00 КМ/м2.
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Налазом ЈП „Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина број И-696/19 од 21.10.2019. године
утврђено је да:
- вриједност непокретности означене као к.п. 1044/3
износи 8,00 КМ/м2, што за површину од 353 м2 износи
2.824,00 КМ,
-вриједност непокретности означене као к.п. 1046/1
износи 8,00 КМ/м2, што за површину од 1599 м2 износи
12.792,00 КМ.
Укупна процјењена вриједност непокретности из
члана 1. ове Одлуке износи 15.616,00 КМ.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне
продајне цијене непокретности, с тим да тај износ не
може бити мањи од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 1044/3 и 1046/1 к.о. Бијељина Село, кауција
износи 1.561,60 КМ.
Уплата се врши на јединствен рачун трезора
Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка
лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати
доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених непокретности учесник
лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у посјед
купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана по уплати
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
Града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина.
Оглас за продају непокретности из члана 1. Одлуке
објавиће се у локалном листу „Семберске новине“, дневном
листу ДО „Ослобођење“ Сарајево и на огласној табли
Градске управе Града Бијељина и на страницама званичне
интернет презентације Града Бијељина .
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по завршетку лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде Уговора о купопродаји у форми
нотарске исправе као и трошкове провођења истог сноси
купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
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објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-83/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

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
и 60/15), члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 6.
децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ –
К.П. БРОЈ 368/2, К.О. ЧАЂАВИЦА ДОЊА
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 368/2, звн. „Градац“, у нарави њива 4.
класе, површине 9791 м2, уписане у Посједовни лист број
1113/1, к.о. Чађавица Доња на име Божић (Теодора) Душанке
и Илић (Теодора) Јокe, као посједника са по 1/2 дијела.
Наведена парцела одговара дијелу старе грунтовне
парцеле к.п. број 505 уписане у зк.ул.бр. 29, к.о. Чађавица
Доња на име Божић (Теодора) Душанка и Илић (Теодора)
Јока, као носилаца права сусвојине са по 7008/134800 дијела,
без терета.
Непокретност из става 1. ове Одлуке купује се ради
проширења мјесног гробља у Мјесној заједници Градац.
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
I-694/19 од 18.10.2019. године. Према Налазу Дирекције,
вриједност непокретности износи 3 КМ/м2, што за к.п. број
368/2, чија је укупна површина 9.791м2, износи 29.373,00
КМ, а купопродајну цијену ће Град Бијељина исплатити
Божић (Теодора) Душанки и Илић (Теодора) Јоки.
Члан 3.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права сусвојине и права посједа у корист Града Бијељина.
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.
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Трошкови нотарске обраде уговора сносиће Град
Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-84/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (3) тачка в)
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на 34.сједници одржаној дана 6. децембра 2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П.
БРОЈ 1241/3, К.О. ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ
ТРАФОСТАНИЦЕ У ДОЊЕМ ЦРЊЕЛОВУ
Члан 1.
Oвом Одлуком Град Бијељина, ради изградње
објекта комуналне инфраструктуре ЖТС Д.Црњелово 7 са
подземним прикључним DV 10 kV, непосредном погодбом
продаје:
Мјешовитом
Холдинг
“Електропривреда
Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно
електродистрибутивно
предузеће
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, непокретност означену
као к.п.број 1241/3, зв. „Бара“ укупне површине 65 м2,
уписане у Посједовни лист број 2365/4, к.о. Црњелово Доње
у коме je Град Бијељина уписан као посједник са 1/1 дијела.
Наведена парцела одговара дијелу старе грунтовне парцеле
број 865 уписане у зк. уложак број 3120 к.о. Црњелово
Доње у коме је Град Бијељина уписан са правом сусвојине и
дијелом 4210/9040.
Члан 2.
Према налазу о извршеној оквирној процјени
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за
развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број I-562/19 од
19.08.2019. године, тржишна вриједност непокретности
означене као к.п. број 1241/3, к.о. Црњелово Доње износи
10,00 КМ/м2, што за површину од 65 м2 укупно износи
650,00 КМ, који износ треба да плати МХ “Електропривреда
Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње Зависно
електродистрибутивно предузеће „Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина.
Члан 3.
Купопродајну цијену наведене некретнине, купац
са којим ће се закључити купопродајни уговор, обавезан је
уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора на
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рачун продавца.

Града Бијељина са дијелом посједа 1/1.

Члан 4.
Трошкове израде нотарске исправе – уговора о
купопродаји, као и трошкове уписа у јавним евиденцијама
непокретности, сноси купац.

Члан 4.
Град Бијељина је дужан користити, управљати и
располагати имовином из члана 1. Одлуке у складу са
Законом.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-85/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 4. став 1. и 2. и члана 5. став 1. тачка
в) Закона о утврђивању и преносу права располагања
имовином на јединице локалне самоуправе (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/06) , члана 39. став (2)
тачка 11) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став (2)
тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 34.
сједници одржаној дана 6. децембра 2019. године, донијела је

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (2), члана 53. став
(1) и (2) и члана 348. став (4) Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11 и 60/15 ), члана 39. став (2) тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ
ПРАВА
КОРИШТЕЊА СА ОШ
„ВУК
КАРАЏИЋ“
БИЈЕЉИНА,
ПОДРУЧНО
ОДЈЕЉЕЊЕ АМАЈЛИЈЕ НА ГРАД БИЈЕЉИНА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ – К.П. БРОЈ 548, К.О. АМАЈЛИЈЕ

ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ
ОПШТИНЕ
БИЈЕЉИНА
РАДИ
ОБЛИКОВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

Члан 1.
Преноси се право кориштења са Основне школе
„Вук Караџић“ Бијељина, Подручно одјељење Амајлије на
Град Бијељина, на непокретности означеној као:

Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Града Бијељина, с једне стране и Српско православне
црквене општине Бијељина, с друге стране ради обликовања
грађевинске честице.

- к.п.број 548 звана Ораница, у нарави њива 2.
класе површине 5920 м2, уписана у Лист непкретности број
365/1, к.о. Амајлије у коме је Основна школа „Вук Караџић“
Бијељина, Подручно одјељење Амајлије, уписана са правом
коришћења са дијелом посједа 1/1.
Предметна парцела одговара грунтовној парцели
означеној као к.п. број 548/0 уписана у зк. ул. број 298, к.о.
Амајлије, у ком је Oпштина Бијељина, правни предник
Града Бијељина, уписана са правом својине и дијелом 1/1,
без терета.
Предметну непокретност ЈУ ОШ „Вук Караџић“
Бијељина Подручно одјељење Амајлије не користи у сврху
обављања своје дјелатности.

Град Бијељина даје у замјену своју непокретност
означену као:
- к.п. број 2187/2, звн. Змај Јовина улица површине
37 м2, уписана у Посједовни лист број 8152, к.о. Бијељина 1,
у корист Града Бијељина као посједника са дијелом 1/1.
К.п. број 2187/2 к.о. Бијељина 1 одговара дијелу старе
грунтовне парцеле број 5/134, уписане у ИСКАЗ I ЗК улошка
к.о. Бијељина.
Одлуком Владе Републике Српске о укидању статуса
Јавног добра у општој употреби број: 04/1-012-2-2357/19 од
12.09.2019. године утврђено је укидање статуса Јавног добра
у општој употреби на непокретности из предходног става
овог члана.

Члан 2.
Право кориштења на непокретности из члана 1. ове
Одлуке преноси се без накнаде.

Српско православна црквена општина Бијељина
даје у замјену своју непокретност означену као:

Члан 3.
Некретнина из члана 1. Одлуке укњижиће се у
катастарској евиденцији Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске -Подручна
јединица Бијељина, са уписом права кориштења у корист

- к.п. број 2186/2, звн. Улица Светог Саве, двориште,
површине 25 м2, уписане у Лист непокретности-извод број
4362/2, к.о. Бијељина 1, на име Српске православне црквене
општине Бијељина као корисника са дијелом 1/1.
К.п. број 2186/2 одговара грунтовној парцели к.п.
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број 2186/2 уписаној у ЗК уложак број 4273 к.о. Бијељина
1 у ком је Српска православна црквена општина Бијељина
уписана са правом својине и дијелом 1/1, без терета.
Замјена непокретности између Града Бијељина и
Српско православне црквене општине Бијељина врши се
ради обликовања грађевинске честице на грађевинском
земљишту које се налази у Бијељини у улици Светог Саве на
дијелу к.п. број 2187 к.о. Бијељина 1. Површина која улази у
грађевинску парцелу је 37м2.
Члан 2.
Предметне непокретности заједно са парцелом
означеном као к.п. број 2185 к.о. Бијељина 1, чине грађевинску
парцелу која је дефинисана графичким планом парцелације
регулационог плана „Центар града“ („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 6/19).
На основу Налаза о извршеној оквирној процјени
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције
за развој и изградњу града“ број: И-719/19 од 1.11.2019.
године и допуне Налаза о извршеној оквирној процјени
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за
развој и изградњу града“ д.о.о. Бијељина, број: И-762/19 oд
18.11.2019. године, на име замјене к.п. број 2186/2 и к.п.
број 2187/2 обје к.о. Бијељина 1,
Српско православна црквена општина Бијељина
треба да исплати Граду Бијељина износ од 3.654,00КМ,
што представља процјењену вриједност за 12 м2 које
представљају разлику у квадратима између непокретности
које су предмет замјене (12 м2 x 304,50 КМ износи 3.654,00
КМ).
Члан 3.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор, а трошкове обраде нотарске
исправе сноси Српско православна црквена општина
Бијељина.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 5.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина и у
Земљишно књижној канцеларији и извршиће се промјена
уписаних права у корист уговарача.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-87/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број 23 - Страна 237

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 и 60/15), члана 39.
став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана
39. став (2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на ¬¬¬34. сједници одржаној дана 6. децембра
2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ПОСЈЕДА НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У К.О. БАТКОВИЋ СА ГРАДА
БИЈЕЉИНА НА
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
Преноси се, без накнаде, право посједа са Града
Бијељина на Републику Српску, на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 4097/2, у нарави њива 2. класе, површине
20 м2, уписана у посједовном листу број 3681 к.о. Батковић,
у ком је као посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1,
парцела је комасациона и нема земљишно књижни извадак,
- к.п. број 4097/3, у нарави њива 2. класе, површине
162 м2, уписана у посједовном листу број 3681 к.о. Батковић,
у ком је као посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1,
парцела је комасациона и нема земљишно књижни извадак,
- к.п. број 4100/2, у нарави њива 4. класе, површине
400 м2, уписана у посједовном листу број 3681 к.о. Батковић,
у ком је као посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1,
парцела је комасациона и нема земљишно књижни извадак,
- к.п. број 4101/2, у нарави њива 4. класе, површине
314 м2, уписана у посједовном листу број 3681 к.о. Батковић,
у ком је као посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1,
парцела је комасациона и нема земљишно књижни извадак,
- к.п. број 4102/2, у нарави њива 3. класе, површине
297 м2, уписана у посједовном листу број 3681 к.о. Батковић,
у ком је као посједник уписан Град Бијељина са дијелом 1/1,
парцела је комасациона и нема земљишно књижни извадак.
Предметне парцеле су обухваћене Одлуком Владе
Републике Српске о утврђивању општег интереса број
04/1-012-2-1404/18 од 30. маја 2018. године („Службени
гласник Републике Српске“, број: 53/18) у сврху потпуне
експропријације ради реконструкције и модернизације
регионалног пута Р-459 а, дионица Вршани - Рача, Бијељина.
Члан 2.
Право посједа на непокретностима из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху рјешавања
имовинско-правних односа на земљишту обухваћеном
елаборатом о експропријацији за потребе реконструкције
и модернизације регионалног пута Р - 459 а, дионица
Вршани - Рача, Бијељина, коју обавезу је Град Бијељина
преузео Споразумом о сарадњи у процесу реконструкције
и модернизације регионалног пута Р-459 а, дионица
Вршани-Рача закљученим између ЈП „Путеви Републике
Српске“ д.о.о. Бања Лука и Града Бијељина дана 23.08.2017.
године под бројем 02-370-1289/17.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-88/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број 23 - Страна 238

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 39. став 2. тачка 13. и члана 59.
став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39.
став 2. тачка 14. и члана 71. став (1) тачка 18) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана,
6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА О РАСКИДУ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
НЕКРЕТНИНА
Члан 1.
Даје се сагласност на закључење Уговора о раскиду
уговора о купопродаји некретнина, закључен између
Мркоњић Горана, као купца и Града Бијељина у својству
продавца, који је нотарски обрадио Душан Марјановић,
нотар са сједиштем у Бијељини под бројем ОПУ-400/2016 од
28.3.2016. године.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске, у име Града Бијељина, закључи Уговор о
раскиду уговора о купопродаји некретнина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-89/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 6. Закона о гробљима
и погребној дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/13 и 6/14) и члана 39. став (2) тачка
2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града Бијељина на 34.
сједници одржаној 6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧИЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности
на подручију Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 11/15 и 12/18), члан 19. мијења се и гласи:
1. За потребе гробаља у власништву Града Бијељина
на градском подручију Бијељина изграђена је мртвачница
која се налази на Новом Градском гробљу Хасе-Бријесница;
2. Након утврђене смрти, посмртни остаци се
преносе на гробље и до сахране чувају у мртвачници,
ако на гробљу постоји мртвачница. Ако на гробљу не
постоји мртвачница, посмртни остаци до сахране чувају
се у просторији за чување посмртних остатака која је за то
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посебно уређена и одређена од надлежног органа јединице
локалне самоуправе. До испуњења услова из овог става
посмртни остаци могу се до сахране чувати и у црквама,
капелама и другим објектима који су намијењени за вршење
вјерских обреда само ако је тијело смјештено у херметички
затворен лимени сандук. Прије сахране посмртни остаци
могу бити изложени на одређеном мјесту ван гробља,
ради указивања посебних посмртних почасти, ако сахрану
организује друштвено-политичка заједница или се сахрана
обавља по одобрењу надлежног органа јединице локалне
самоуправе;
3. Мртвачница испуњава законом предвиђене
услове те располаже обдукционом салом (обдукциони сто,
сто за припремање тијела, манипулативна хидраулична
колица, санитарни умиваоник са хируршком чесмом, ормар),
канцеларијом за патолога, просторијом за смјештај умрлих,
просторијом за купање и опремање покојника, просторијом
за смјештај и чување средстава, опреме и прибор за чишћење
и дезинфекцију, гардеробом и санитарним чвором;
4. Приликом довоза тијела лица које је умрло
посмртни остатци се чувају у расхладној комори мртвачнице
која испуњава услове предвиђене законом;
5. Јавно комунално предузеће, привредно друштво,
вјерска заједница или удружење грађана који обављају
погребну дјелатност и која чувају посмртне остатке до
сахране морају да обезбједе мртвачницу која испуњава све
услове предвиђене законом и овом Одлуком;
6. Уколико јавно комунално предузеће, привредно
друштво, вјерска заједница или удружење грађана који
обављају погребну дјелатност и која врше чување посмртних
остатака не располажу мртвачницом која испуњава услове
из става 3. овог члана дужно је да посмртне остатке проследи
у мртвачницу из става 1. овог члана;
7. ЈЗУ и лица која утврде настанак смрти дужна
су да без одлагања обавјесте предузеће које управља
мртвачницом ради преузимања и смјештаја посмртних
остатака до сахране у мртвачницу која испуњава услове
предвиђене законом и овом одлуком;
Члан 2.
У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности
на подручију Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 11/2015 и 12/18), члан 62. мијења се и гласи:
1. Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 8.000 КМ
казниће се правно лице, јавно предузеће, привредно
друштво, вјерске заједнице или удружење грађана, које
управља гробљем ако:
а) врши изградњу и проширење постојећих гробаља
супротно члану 4. став (1) Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности на подручју Града Бијељина,
б) без одобрења Управе гробља, односно супротно
датом одобрењу изводи радове у гробљу супротно члану
11. став 3. Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на
подручију Града Бијељина,
в) не доведе у пређашње стање оштећене гробове
(гробнице) или заједничке дијелове гробља, најкасније у
року од десет дана од дана настанка оштећења супротно
члану 13. став 1. Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
на подручију Града Бијељина,
г) ако врши радње које су на гробљу забрањене,
супротно члану 15. и 56. Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности на подручију Града Бијељина,
д) не преузме одржавање гробља или гробнице у
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складу са чланом 29. став (2) Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности на подручију Града Бијељина,
ђ) чува тијело умрлог до сахране супротно члану 19.
Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручију
Града Бијељина,
2. За наведене прекршаје казниће се и одговорно
лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 500 КМ
до 1500 КМ.
3. За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 500 КМ до 2000 КМ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-90/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 6. став 1. и члана 8. став 2. Одлуке
о овлашћењима за закључивање вансудског или судског
поравнања
(„Службени гласник Општине Бијељина”,
број: 19/09 ), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка 2. и 43. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана
6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ
СУДСКОГ ПОРАВНАЊА У ПРЕДМЕТУ КОЈИ СЕ ПРЕД
ОСНОВНИМ СУДОМ У БИЈЕЉИНИ ВОДИ ПОД БРОЈЕМ
80 0 П 073498 16 П ПО ТУЖБИ ТУЖИОЦА ЧИКОЈЕВИЋ
ГОРАНА ИЗ ДОБОЈА ПРОТИВ ТУЖЕНОГ ГРАДА
БИЈЕЉИНА, РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ У ИЗНОСУ ОД
1.930.273,50 КМ
Члан 1.
Даје се сагласност на закључење судског поравнања
на укупан износ од 236.265,98 КМ у предмету који се пред
Основним судом у Бијељини води под бројем 80 0 П 073498
16 П од 23.02.2016. године по тужби тужитеља Чикојевић
Драге Горана из Добоја, заступаног по пуномоћнику
Адвокатској канцеларији Стевановић Весне из Бијељине
против туженог Града Бијељина, ради накнаде штете,
која према уређеном тужбеном захтјеву тужиоца износи
1.481.808,53 КМ.
Износ из става један ове Одлуке представља износ
од 159.294,03 КМ на име уложених средстава у изградњу
пословно стамбеног објекта и износ од 61.715,70 КМ на име
изгубљене добити на до сада уложена средства, увећан
за половину судских и адвокатских трошкова у износу од
15.256,25 КМ без права на градњу пословно стамбеног
објекта на парцели означеној као к.п. број1322/150 к.о.
Бијељина Село у складу са Рјешењем о одобрењу за грађење
број: 02/2-361-293/07 од 04.01.2008. године.
Закључењем судског поравнања под условима из
ове Одлуке тужилац се одриче свих будућих потраживања
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по наведеном основу, као и права грађења по Рјешењу
о одобрењу за грађење број: 02/2-361-293/07 од 4.1.2008.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника
у Бијељини , које ће, у својству законског заступника Града
Бијељина, у складу са Законом закључити судско поравнање
и провести све потребне радње у циљу реализације наведене
одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Бијељина”.
Број: 01-022-91/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 14. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној дана 6.
децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШТЕЊЕ ПРОСТОРА У СКЛОПУ
ОБЈЕКТА МЗ „ГАЛАЦ“ У УЛИЦИ СРПСКЕ ВОЈСКЕ БР.
55 У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком додјељујe се Удружењу жена са
инвалидитетом „Импулс“ Бијељина на кориштење без
накнаде двије просторије које се налазе у улици Српске
Војске број 55 у склопу објекта МЗ Галац, чија је укупна
површина 72 м2, саграђеном на парцели означеној као к.п.
4560, стамбена зграда бр. 1 укупне површине 168 м2, уписана
у лист непокретности број 800 к.о. Бијељина 2 у којем је као
корисник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што
одговара парцели означеној к.п. 4560, која је уписана у зк. ул.
775 к.о. Бијељина 2, у којем је уписана Општина Бијељина са
правом својине 1/1.
Поменути простор се даје на кориштење Удружењу
жена са инвалидитетом „Импулс“ Бијељина на период од 1
(једне) године, уз могућност продужења.
Члан 2.
Додјела на кориштење некретнине из члана 1. ове
Одлуке врши се без накнаде која износи 369,25 КМ без
ПДВ-а.
Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведену
некретнину износи 62,75
КМ мјесечно, словима:
(шесдесетдвије КМ и 75/100 КМ).
Порез на додату вриједност у износу наведеном у
ставу 2. овог члана плаћаће Удружење жена са инвалидитетом
„Импулс“ Бијељина.
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Члан 3.
Простор из члана 1. ове Одлуке користиће
Удружење жена са инвалидитетом „Импулс“ Бијељина
као своје просторије за рад са женама и дјевојакма са
различитим видом инвалидитета.
Право кориштења предметне некретнине неће
се евидентирати у катастарској и земљишнокњижној
евиденцији.
Члан 4.
На основу ове Одлуке са Удружењем жена са
инвалидитетом „Импулс“ Бијељина закључиће се Уговор
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у вези са кориштењем простора из члана 1. ове Одлуке.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-92/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина, на 34.сједници одржаној дана 6.
децембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О
ИЗМЈЕНИ
ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ И
КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о поступку и критеријумима за
суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју
општине Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”,
број: 29/06, 16/08, 29/08 и 24/11) и (“Службени Гласник града
Бијељина”, број: 21/12) члан 5. став 2. мијења се и гласи:
‘’(2) Пројекти мјесних заједница суфинансирају се
у износу до 50%, изузев пројеката за проширење водоводне
мреже који се суфинансирају у износу од 80%, пројеката
модернизације-изградње и реконструкције путне мреже
који се суфинансирају у износу од 70% и изградње јавне
расвјете који се суфинансирају у износу од 70% од укупне
вриједности инвестиције у складу са критеријумима и
ограничењима утврђеним овом Одлуком и одлукама о
буџету Града.’’
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-93/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

12. децембар 2019.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ број:
97/16 и 36/19), члана 4. Закона о административним таксама
(„Службени гласник Републике Српске„ број: 100/11,
103/11 и 67/13), члана 26. став (1) Закона о угоститељству
(„Службени гласник Републике Српске„ број: 45/17) и члана
39. став (2) тачка 2) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 34. сједници одржаној дана 6. децембра 2019.
године, донијела је
О

ОДЛУКУ
ДОПУНИ
ОДЛУКЕ
О
ГРАДСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 27/11, 3/12,
6/12, („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/13,
19/13, 11/15), у члану 4. тарифни број 7. мијења се и гласи:
„За комисијски преглед пословног простора плаћа се такса:
За категоризацију угоститељских објеката за смјештај врсте:
камп, апартман, куће за одмор, собе за изнајмљивање ...........
............................................................................................50,00 КМ.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-94/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, 75/04 и 78/11),
те члана 5. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Воде“
Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број:
6/98, 6/05, 27/11, 11/13 и 22/13) и члана 39. став 2. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 34. сједници
одржаној дана 6. децембра 2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ“ БИЈЕЉИНА ЗА 2019.
ГОДИНУ
Члан 1.
У Плану пословања Јавног предузећа „Воде“
Бијељина за 2019. годину врше се измјене и допуне у табели
план расхода и то:
- под редним бројем I тачка 1. основни број 50,
подброј 501 „Текуће одржавање хидромелиорационог
система „Семберија“ Бијељина“ износ од „230.000,00 КМ“
замјењује се износом од „188.500,00 КМ“;
- под редним бројем I тачка 6. основни број 50,
подброј 507 „Геодетска снимања терена“ износ од „5.500,00
КМ“ замјењује се износом од „7.000,00 КМ“;
- под редним бројем I после тачке „8“ додаје се
нова ставка број „9“, основни број 50, подброј 563, која се
односи на инвестиционе расходе и ставку „Шкарпирање,
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продубљивање главног канала II у источном дијелу ХМС у
износу од 40.000,00 КМ“.
Члан 2.
Остале одредбе односно ставке Плана пословања за
2019. годину остају на снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-95/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 22. став (1) тачка а) подтачка 3)
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj: 121/12
и 46/17), члана 39. став (2) тачка 12) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број:
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 13) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 34. сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, донијела је
ПРОГРАМ
ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ
НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Систем заштите и спасавања је дио система
безбједности и интегрисани облик управљања и
организовања субјеката и снага система заштите и
спасавања на спровођењу превентивних и оперативних
мјера и извршавању задатака заштите и спасавања
људи и материјалних добара од елементарне непогоде и
друге несреће, укључујући и мјере опоравка од њихових
посљедица.
Субјекти система заштите и спасавања су: грађани,
удружења, професионалне и друге организације, привредна
друштва и друга правна лица, органи јединица локалне
самоуправе, републички органи управе, Републичка управа
цивилне заштите.
Снаге заштите и спашавања чине : професионалне
и хитне службе, повјереници заштите и спашавања,
јединице и тимови које формирају удружења грађана,
јединице, тимови и екипе Црвеног крста, јединице и тимови
за заштиту и спашавање које формирају привредна друштва
и друга правна лица, штабови за ванредне ситуације,
јединице и тимови цивилне заштите које формирају органи
јединица локалне самоуправе, Републички штаб за ванредне
ситуације и специјализоване јединице заштите и спашавања
које формира Влада Републике Српске.
Из напријед наведених одредби Закона о заштити
и спашавању у ванредним ситуацијама цивилна заштита
представља интегришући и оперативни дио система заштите
и спашавања, односно дио снага заштите и спасавања које
се организују у јединицама локалне самоуправе (градуопштини).
Сходно Закону организација и дјелатност
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цивилне заштите у систему заштите и спашавања
обухвата личну, узајамну и колективну заштиту, мјере и
задатке, координацију и руковођење, штабове за ванредне
ситуације, повјеренике заштите и спашавања, јединице и
тимове цивилне заштите, систем осматрања, обавјештавања
и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица,
хуманитарне и друге организације оспособљене за заштиту
и спашавање, активности које се односе на попуну,
материјално опремање, обучавање, оспособљавање,
мобилизацију и активирање заштите и спашавања.
Законом о заштити и спашавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“,
бр:121/12 и 46/17) прописана је надлежност Скупштине
општине односно Града у доношењу Програма за смањење
ризика од елементарне непогоде и друге несреће.
Програмом за смањење ризика од елементарне
непогоде и друге несреће у Граду Бијељина, утврђују се
основни циљеви и задаци у провођењу заштите и спасавања
људи и материјалних добара.
Овим Програмом обезбјеђује се успостављање
институционалних и организационих услова за спровођење
заштите у ванредним ситуацијама, оспособљавање снага
заштите и спасавања за ефикасно дјеловање у елементарним
непогодама и другим несрећама, оспособљавање грађана за
дјеловање у ванредним ситуацијама, ефикасно управљање,
јачање капацитета, размјена информација и ефикасна
координација механизама система заштите и спасавања кроз
стратешке области које су усклађене са Сендаи оквиром за
смањење ризика од катастрофа за период 2015-2030. године.
Програм за смањење ризика од елементарне
непогоде и друге несреће садржи:
1. Извод из Процјене угрожености Града Бијељина
од елементарне непогоде и друге несреће.
2. Организацију и спровођење заштите од
елементарне непогоде и друге несреће.
3. Достигнути степен заштите од елементарних
непогода и других несрећа које угрожавају подручје Града.
4. Основне циљеве, задатке и начин остваривања
заштите и спасавања у Граду.
5. Дефинисање превентивних мјера.
6. Смјернице за организовање снага и средстава
заштите и спасавања/цивилне заштите.
7. Смјернице за израду програма обучавања и
оспособљавања структура цивилне заштите.
8. Анализу
очекиваних трошкова и изворе
финансирања.
9. Механизме координације и смјернице за смањење
ризика од елементарне непогоде и друге несреће.
1. ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ
НЕСРЕЋЕ
Процјена угрожености Града Бијељина од
елементарне непогоде и друге несреће заснива се на реалним
процјенама могуће угрожености људи, територије, објеката
ифраструктуре, привредних друштава и других објеката
на подручју Града, могућности примјене мјера заштите и
расположивих снага за спашавање људи и материјалних
добара у циљу отклањања посљедица несрећа.
Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге
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несреће садржајно обухвата:
a) опште податке о Граду који обухватају: географски
положај и основне карактеристике Града; становништво;
инфраструктуру; саобраћај; телекомуникације; енергетску
структуру; водоснабдијевање; привредну развијеност,
основне индустријске гране и стање у области друштвеног
развоја.
b) идентификацију ризика која обухвата:
прикупљене информације о ризицима; преглед ризика на
територији Града: поплаве, метеоролошке појаве-олујни
вјетар, киша, град, сњежне падавине, поледица, суша;
клизишта; земљотрес; пожари; техничко-технолошке
несреће; радиолошке несреће; здравствене ризике-заразне
болести људи животиња и биљне болести; еколошке
опасности; неексплодирана убојна средства; структуирање
идентификованих ризика;преглед могућих догађајаинцидената на подручју Града; преглед ризичних објеката
на подручју Града; рањиве (угрожене групе) односно
категорије становништва и систем заштите и спасавања /
цивилне заштите у Граду Бијељина.
c) анализу ризика која обухвата: анализу сценарија;
листу репрезентативних ризика и сценарија; најгори могући
сценарио; матрицу ризика на подручју Града Бијељина према
учесталости и посљедицама; анализу капацитета; преглед
капацитета Града Бијељина за превентивно и интервентно
дјеловање за смањење ризика од катастрофа и преглед
интервентних капацитета Града Бијељина.
d) приједлог за ниво мјера и активности који
обухвата : приједлог за ниво мјера и активности Градске
управе; приједлог за ниво мјера и активности Одјељења
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту – Одсјека за
цивилну заштиту; приједлог за ниво мјера и активности
за смањење ризика од: поплава, метеоролошких појава,
клизишта, земљотреса, пожара, техничко-технолошких
несрећа, радиолошких опасности, саобраћајних несрећа,
несрећа на води, здравствених ризика и приједлог
превентивних и интервентних мјера.
e) доношење одлуке по приједлогу за ниво мјера
и активности којом су утврђене мјере и активности уз
дефинисање приоритета, извршиоца, динамике реализацијерокова, начина финансирања и контролних механизама а
све у циљу унапређења-подизања нивоа система заштите и
спасавања/цивилне заштите на подручју Града.
Од идентификованих ризика на подручју Града Бијељина
најчешће су поплаве, почев од бујичастих поплава, мањих
ријека и потока које се дешавају готово сваке године услед
обилних падавина и које изазивају ограничене штете, затим
бујичастих поплава услед изливања ријеке Дрине и мањих
ријека (у комбинацији) које се дешавају често и имају трајне
посљедице са великим материјалним штетама и на крају
поплаве од великих вода ријеке Саве и ријеке Дрине које
се дешавају ријетко али имају катастрофалне посљедице
јер изазивају огромне материјалне штете. Посљедице се
очитују у физичком угрожавању становништва које живи у
високо ризичним подручјима и приобаљу наведених ријека,
угрожавању њихове егзистенције услед изазваних штета на
стамбеној инфрастуктури, у пољопривредној дјелатности
којом се претежно баве односно земљорадњи и сточарству,
великим
оштећењима
комплетне
инфраструктуре
(привреда, саобраћај, установе, школе) на поплављеним
подручјима.
Послије поплава по учесталости су пожари и то
- пожари на отвореном простору који не изазивају веће
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посљедице, затим пожари у затвореном на стамбеним и
пољопривредним објектима гдје долази до угрожавања
живота у појединачним случајевима као и ограничених
материјалних штета те пожари на индустријским објектима
који су ријетки али изазивају велике материјалне штете.
Годишње се на подручју Града Бијељина евидентира око 350400 интервенција Територијалне ватрогасне јединице.
Такође је веома учестала појава олујног вјетра и града готово
сваке године (1-2 пута годишње) , али се штете умањују јер
је у функцији противградна заштита.
Честа је појава активирања већ постојећих клизишта,
посебно услед обилних киша.
Последњих година (изузев 2014. године)
карактеристична је појава екстремно високих температура
у дужем временском периоду услед чега долази до појаве
суша.
Такође је у зимском периоду долазило и до
екстремно ниских температура док је појава обилних
сњежних падавина врло ријетка и то само у изузетно
оштрим зимама.
На подручју Града такође се дешавају и епидемије
код људи као и код домаћих животиња.
Поред наведених великих ризика са огромним
материјалним посљедицама на подручју Града присутни су
и тзв. рутински ризици који се односе на појаве, догађаје без
веће материјалне штете по заједницу али могу да изазову
трагичне посљедице односно жртве, а то су: саобраћајне
незгоде, утапања у ријекама, могуће експлозије у раду са
опасним материјама.
Анализом ризика и капацитета за супротстављање
ризицима, евидентно је да систем заштите и спасавања/
цивилне заштите Града може одговорити на ризике са
ограниченим обимом и посљедицама односно већини
репрезентативних сценарија, док је за подизање система
заштите и спасавања/цивилне заштите на виши ниво
потребно предузети низ мјера и активности од стране свих
субјеката система.
Мора се констатовати да је недовољна увезаност и
координација кључних субјеката приликом планирања, те
превентивног и оперативног дјеловања као и неразумјевање
чињенице да је бављење пословима заштите и спасавања/
цивилне заштите, обавеза читавог друштва.
С обзиром на величину и значај Града и његову
перманентну
изложеност
ризицима-елементарним
непогодама, недовољно се улагало у систем заштите и
спасавања/цивилне заштите како са нивоа Републике Српске
када је у питању провођење системских мјера и активности
тако и са нивоа Града ради побољшања опремљености и
обучености цивилне заштите.
Поплаве из 2010.године а поготово из 2014.године
озбиљна су опомена да се систему заштите и спашавања/
цивилној заштити мора посветити дужна пажња и да мора
бити један од приоритета свих субјеката система.
У дијелу Процјене који се односи на приједлоге за ниво
мјера и активности дефинисане су мјере и задаци које
треба предузети у циљу подизања нивоа система заштите
и спасавања /цивилне заштите, а донешеном Одлуком
по приједлогу за ниво мјера и активности поред мјера
и активности дефинисани су: приоритети, извршиоци,
рокови, начин финансирања и контролни механизми у
провођењу утврђених мјера и активности.
Приједлог за ниво мјера и активности и доношена Одлука
по приједлогу за ниво мјера и активности из Процјене
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угрожености Града Бијељина од елементарне непогоде и
друге несреће представљали су основу за израду Програма
за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће
у Граду Бијељина.
2. ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛ
ЕМЕНТАРНЕ
НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ
НЕСРЕЋЕ
На подручју Града Бијељина, с обзиром на могућу
угроженост од елементарних непогода и других несрећа
утврђених у Процјени угрожености и другим документима,
припремају се, планирају и по потреби спроводе слиједеће
мјере и задаци:
- осматрање, обавјештавање и узбуњивање;
- склањање људи и материјалних добара;
- заштита од удеса;
- евакуација;
- збрињавање угрожених и настрадалих;
- радиолошко-хемијска и биолошка заштита и
противепидемиолошка заштита;
- заштита и спасавање из рушевина;
- заштита и спасавање на води и под водом;
- заштита и спасавање од пожара;
- заштита од експлозивних средстава заосталих из
претходних ратова;
- прва медицинска помоћ;
- заштита и спасавање животиња и намирница
животињског поријекла:
- асанација терена;
- заштита животне средине;
- заштита биља и биљних производа.
Све напријед наведене мјере и задатке заштите
и спасавања проводе надлежне институције, органи,
привредна друштва и друга правна лица, свако у својој
области, на подручју Града свакодневно као своје редовне
дјелатности.
Када наведени субјекти нису у стању да самостално
извршавају послове из своје дјелатности усљед ванредних
прилика изазваних елементарним непогодама и другим
несрећама већих размјера, онда се у заштиту и спасавање
укључују снаге и средства цивилне заштите и других
субјеката према Плану заштите од елементарне непогоде и
друге несреће Града Бијељина. Када су исцрпљени локални
ресурси сходно потребама по Плану а у складу са Законом
о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, другим
прописима и утврђеним процедурама, тражи се помоћ
за ангажовањем средстава и материјалних добара других
јединица локалне самоуправе, полиције РС , средстава и
материјалних добара Федерације Босне и Херцеговине
и Брчко Дистрикта, ангажовање Оружаних снага БиХ те
тражење међународне помоћи.
За руковођење акцијама заштите и спасавања/
цивилне заштите на подручју Града, те за обављање других
послова у заштити и спашавању а у складу са Законом о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама , основан је
Градски штаб за ванредне ситуације као оперативно стручни
орган са Законом утврђеним надлежностима.
За предузимање непосредних мјера за учешћем
грађана у спровођењу самозаштите као и мјера заштите и
спашавања које су од значаја за самозаштиту и учествовања
у свим активностима цивилне заштите које се спроводе у
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акцијама заштите и спашавања људи и материјалних добара,
на подручју Града, именовано је 900 повјереника заштите и
спасавања.
Као оперативне снаге ради непосредног ангажовања
на извршавању задатака цивилне заштите, на подручју
Града организовано је 40 јединица цивилне заштите, од чега
20 јединица цивилне заштите опште намјене и 20 јединица
цивилне заштите специјализоване намјене.
У организацији и спровођењу заштите и спасавања
ангажују се и институције, установе, привредна друштва,
удружења грађана и друга правна лица од значаја за заштиту
и спасавање, а која су сходно Закону о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама и
Одлуци о одређивању
привредних друштава и других правних лица на подручју
Града Бијељина обавезна поступати у складу са чланом 23.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.
Прилог: Шема организације заштите и спасавања/
цивилне заштите у Граду Бијељина.
Шема организације заштите и спасавања/цивилне
заштите у Граду Бијељина
3.
ДОСТИГНУТИ
СТЕПЕН
ЗАШТИТЕ
ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
Д Р У Г И Х
НЕСРЕЋА КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ ПОДРУЧЈЕ ГРАДА
Заштита и спасавање од поплава
Град Бијељина је услед богате хидрографске
мреже, рељефа, геолошког састава земљишта и климатских
карактеристика најугроженији од поплава. Угрожености
поред наведених природних чинилаца знатно доприносе
и неуређеност водотока и већим дијелом непостојање
објеката за одбрану од поплава- насипи и пратећи објекти.
Такође постојећи водозаштитни објекти у протеклом
периоду нису редовно одржавани. Тек послије поплава 2014.
године озбиљније се приступило прво поправци оштећења
на објектима изазваним поплавама а потом реконструкцији
и надоградњи постојећих водозаштитних објеката, те
изградњи нових водозаштитних објеката.
Упоредо
поред
интензивног
провођења
структуралних радова сходно уоченим потребама вршена је
и надоградња планских докумената у заштити и спасавању
од елементарних непогода и других несрећа- посебно која се
односе на заштиту и спасавање од поплава као и ојачавање
постојећих људских и материјалних капацитета у заштити
и спасавању од поплава. Град Бијељина има формирану
Градску специјализовану јединицу цивилне заштите за
заштиту од поплава и несрећа на води и под водом (82
припадника) и 13 јединица цивилне заштите за заштиту од
поплава и несрећа на води у мјесним заједницама уз ријеку
Дрину и ријеку Саву (222 припадника). У финкцији заштите
и спасавања од поплава су ронилачки клубови „Пантери“,
„Наутилус“и „ТРБ“ као и остали субјекти у Граду. Градска
јединица је добро опремљена са опремом и материјалнотехничким средствима (28 чамаца за спасавање, 28
ванбродских мотора, 100 грудњака за спасавање, 4 ронилачка
комплета, 4 приколице за чамце, компресор за пуњење
ронилачких боца) док су јединице у мјесним заједницама
слабо опремљене. Поред наведених средстава и опреме
цивилна заштита располаже и са већим бројем пумпи за
црпање воде -35 комада, 50000 врећа за пјесак и 1040 пари
гумених кратких чизама. Ова средства и опрема добијени
су донацијом послије мајских поплава 2014.године.
Анализом ризика од поплава и постојећих
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превентивних и интервентних капацитета на подручју Града
евидентно је да се успјешно може одговорити на поплаве
ограничених размјера и обима док су за катастрофалне
поплаве постојећи превентивни и интервентни капацитети
недовољни.
Апсолутна заштита од поплава узимајући у обзир
евидентне климатске промјене није могућа али се систем
заштите и спасавања од поплава у наредном периоду мора и
даље развијати и унапређивати како би се ризик по људе свео
на најмању мјеру а посебно материјалне штете које су после
сваке поплаве све веће. Потребно је ради подизања степена
заштите од поплава изградити недостајуће насипе на ријеци
Сави и ријеци Дрини, извршити уређење ријечних обала и
корита, ободних канала и пратећих водозаштитних објеката.
Такође потребно је унаприједити систем координације и
управљања хидроакумулацијама на хидроелектранама
узводно на ријеци Дрини. На смањење материјалне штете у
великој мјери може се утицати одговарајућим просторним
планирањем тј. забраном градње на водоплавном подручју.
За квалитетну припрему оперативних мјера заштите од
поплава за унапређење мониторинга, ране најаве прогнозе,
потребно је постојеће хидролошке станице оспособити као
и повећати број истих, затим увођење хидролошких модела
за прогнозу водостаја- поплава и система хидроаларма.
Такође је потребно даље развијати постојеће капацитете
за провођење оперативних и интервентних мјера заштите
и спасавања адекватном кадровском попуном, обуком и
опремањем.
Заштита и спасавање од пожара
Подручје Града Бијељина може бити угрожено
од пожара услед елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа односно људског фактора. С обзиром
на убрзан развој Града, велику густину насељености на ужем
Градском подручју заштити од пожара посвећује се изузетно
велика пажња. У Граду се врши спровођење мјера заштите
од пожара сходно Градској одлуци и Плану заштите од
пожара. Носилац активности односно задатака на гашењу
пожара у Граду је Територијална ватрогасна јединица
у чијем је саставу и Одјељење у Јањи (56 оперативаца ватрогасаца). Јединица је добро опремљена и обучена за
дјеловање у гашењу пожара, техничким интервенцијама
приликом саобраћајних удеса, као и за интервенције у
поплавама и другим елементарним непогодама. Последњих
година посебна пажња се посветила опремању ове јединице
са материјално-техничким средствима и опремом тако
да јединица посједује 24 возила ( 4 навална возила, 2
комбинована возила, 1 возило са љествама, 5 возила са
уграђеним модулом, 4 возила без уграђеног модула, 4
остала ватрогасна возила, 4 аутоцистерне за воду преко
5000 литара), 20 напртњача, 56 одјела за улазак у ватру,
20 моторних пумпи за воду, 2 ускочна јастука, затворену
спусницу, уређај за извлачење дима и 12 изолационих
апарата.
За потребе гашења пожара формирана је и Градска
специјализована јединица цивилне заштите за заштиту и
спасавање од пожара која броји 30 резервних припадника
цивилне заштите. Ова јединица је опремљена са личном
опремом, напртњачама, брентачама, азбестним одјелима као
и метлицама за шумске пожаре. Сваке године доноси се од
стране Градског штаба за ванредне ситуације Оперативни
план активности у припреми и спровођењу мјера заштите
и спасавања од шумских и других пожара на отвореном
простору у Граду Бијељина.
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Опремљеност и обученост је на задовољавајућем
нивоу али је потребна дообука ватрогасаца за статус
ватрогасац- спасиоц.
Заштита и спасавање од олујног вјетра, кише и
града Олујни вјетар праћен обилном кишом и градом
јавља се пар пута годишње у љетном периоду и изазива
велике посљедице односно штете на пољопривредним
културама, штете на стамбеним и објектима комуналне
инфраструктуре, животне средине а ризику односно
повредама су изложени људи директно уколико се нађу
на отвореном простору или индиректно од посљедица
рушења објеката. Ову метеоролошку појаву могуће је
предвидјети али њен интезитет, тачну ужу локацију и
вријеме испољавања тешко је детаљно предвијети од стране
метеоролошке службе. У провођењу мјера и задатака
заштите и спасавања од олујног вјетра, кише и града ангажују
се Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, на
праћењу времена и упућивању упозорења становништву
о предстојећим непогодама путем средстава јавног
информисања, Служба хитне медицинске помоћи Дома
здравља Бијељина у пружању прве помоћи повријеђенима,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине ангажовањем надлежних комуналних
служби у отклањању посљедица изазваних олујним вјетром
и градом. На подручју Града Бијељина у функцији је и систем
противградне заштите са 24 противградне станице.
Заштита и спасавање од клизишта
Појава клизишта на подручју Града Бијељина
карактеристична је за јужни и југозападни (брдски) дио
Града. Клизишта се активирају углавном после обилних
падавина и отапања снијега. Санација клизишта увјек
представља сложену мјеру коју треба да рјешавају стручна
лица и која изискује знатна финансијска средства. У заштити
и спашавању од клизишта тежиште мора бити на превенцији
односно на геомеханичком испитивању терена за изградњу
и забрани градње на нестабилним теренима. Појавом
клизишта предузимају се интервентне мјере заштите и
спасавања које проводи Градска управа уз ангажовање
надлежних одјељења и служби као и привредних субјеката
из ове области.
Заштита и спасавање од сњежних падавина и
снијега
Појаве обилних сњежних падавина и леда дешавају
се ријетко на подручју Града односно у изузетно оштрим
зимама. У циљу благовремених припрема за зимски период
Скупштина Града сваке године доноси „Програм рада
зимске службе“ који обухвата активности у уклањању
снијега и сњежних наноса у зимском периоду. Носилац
активности је Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине, а у оквиру својих надлежности и
Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну
полицију, Одјељење за борачко-инвалидку и цивилну
заштиту-Одсјек за цивилну заштиту, Одјељење за мјесне
заједнице, Територијална ватрогасна јединица и предузећа
по Програму рада зимске службе.
Заштита и спасавање од екстремно високих
температура и суша
Последњих година изузев 2014.године подручје
Града често су погађале и суше односно дуготрајни
вишемјесечни периоди праћени високим температурама
без падавина. Дуготрајни сушни периоди поред штете у
пољопривреди и хидрологији узрочници су и честих пожара
на отвореном простору. Екстремно високе температуре
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утичу посебно на здравље старих и болесних људи, дјеце
и хроничних болесника. Степен заштите од суше на
подручју Семберије је незадовољавајући с обзиром да се
врши наводњавање пољопривредних култура на мањим
површинама пољопривредног земљишта. У циљу смањења
посљедица од суша пољопривредни произвођачи мораће
се постепено преоријентисати на пољопривредне културе
отпорније на сушу, примјену потребних агротехничких
мјера као и изградњу система за наводњавање.
Заштита и спасавање од заразних болести –
епидемија
Појава уобичајених заразних болести-епидемија
дешава се на подручју Града повремено и исте не изазивају
веће опасности по људе. Заразне болести код животиња
појављују се повремено и тада представљају велику опасност
јер се исте углавном преносе и на људе. Појави заразних
болести код људи, животиња као и биљних заразних болести
на подручју Града потенцијално доприносе и елементарне
непогоде (поплаве и суше). Постојећи здравствени и
ветеринарски ресурси Града до сада су углавном добро
функционисали када је у питању дјеловање на спречавању
појаве епидемија у ванредним ситуацијама.
Поред елементарних непогода и пожара на подручју
Града присутни су и остали ризици који се односе на појаве,
догађаје без веће материјалне штете за заједницу али могу
да изазову трагичне посљедице односно жртве а у питању
су саобраћајни удеси, утапања у ријекама, експлозије у раду
са опасним материјама.
За спасавање лица настрадалих у путничком
саобраћају ангажују се екипе полиције, Службе хитне
медицинске помоћи и Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина. У спасавању, потрази и вађењу настрадалих
лица из воде ангажују се екипе Градске специјализоване
јединице цивилне заштите за заштиту и спасавање од
поплава и несрећа на води и под водом, ронилачки клуб
„Пантери“, ронилачки клуб „Наутилус“ ронилачки клуб
„ТРБ“ Полицијска управа Бијељина и Јединица граничне
полиције.
Провођење мјера заштите
На подручју Града Бијељина организују се и мјере
склањања људи, евакуација људи и материјалних добара као
и збрињавања угрожених. У Плану заштите и спасавања
од елементарне непогоде и друге несреће планирани су
ресурси, снаге и средства за извршавање наведених мјера.
4. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ЗАШТИТЕ СПАСАВАЊА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА
Циљеви и задаци заштите и спасавања/цивилне
заштите Града Бијељина у наредном периоду усмјериће
се на унапређивање организованости и ефикасности
постојећег система подизањем степена заштите људи
и материјалних добара на виши ниво. Циљ је смањење
ризика од елементарних непогода и других несрећа односно
повећање нивоа заштите и спасавања становништва и
материјалних добара од елементарних непогода и других
несрећа – посебно поплава, уз надоградњу постојећих
планских докумената уграђивањем стечених искустава из
претходног периода и јачањем људских и материјалних
капацитета /опремање и обучавање.
Наведени циљеви оствариће се кроз: даљу
нормативну доградњу прописа из области заштите и
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спасавања/цивилне заштите; примјену одговарајућих
превентивних мјера у заштити и спашавању; организовањем
цивилне заштите и структура (субјеката) заштите и
спашавања на новим основама, са јасним носиоцима
одговорности; постизањем вишег нивоа опремљености и
обучености снага заштите и спасавања/цивилне заштите,
подизањем нивоа координације и управљања у систему
као и свијести грађана да се укључивањем у активности на
пословима заштите и спашавања штите властити животи и
материјална добра и да се на тај начин квалитет живота у
Граду подиже на виши ниво.
Остваривање наведених циљева реализоваће се
постепено кроз провођење и извршавање мјера и задатака
заштите и спасавања/цивилне заштите у програмском
периоду од 2020. до 2024. године уз обезбјеђење стабилног
и трајног начина финансирања. Основ за планирање развоја
система заштите и спашавања, као и развој, обучавање и
опремање структура цивилне заштите Града као дијела
система заштите и спасавања, јесте годишње планирање
финансијских средстава за ту намјену у Буџету Града,
сходно члану 153. тачка 2. Закона о заштити и спашавању
у ванредним ситуацијама: „Општина, односно град у
Буџету планира и издваја 2% посебних средстава, од којих
50% користи за предузимање превентивних активности, а
50% за опремање и обуку структура заштите и спасавања“.
Поред буџетских средстава опремање и обучавање
структура заштите и спасавања/цивилне заштите вршиће
се и донацијом кроз развојне пројекте међународних
институција из фондова ЕУ. Последњих година цивилна
заштита је активни учесник у тим пројектима.
Тежишни задаци у реализацији Програма за
смањење ризика од елементарних непогода и других
несрећа у Граду као и начин остваривања биће дефинисани
у годишњим плановима и програмима рада Одјељења
за борачко-инвалидску и цивилну заштиту- Одсјека за
цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина .Тежишни
задаци у раду цивилне заштите у наведеном периоду
огледаће се кроз:
− даљу доградњу нормативних аката цивилне
заштите Града
− доградњу и ажурирање Процјене угрожености,
планова и програма цивилне заштите Града;
− доградњу личне и материјалне формације
јединица цивилне заштите,
− провођењу мјера и задатака заштите и спасавања;
− обучавање и оспособљавање свих структура
цивилне заштите;
− опремање јединица са неопходном опремом;
опремом која је у складу са европским стандардима опреме
за заштиту и спасавање (средства за заштиту од поплава,
пожара, спасавање из рушевина и др.);
− побољшање квалитета попуне јединица цивилне
заштите стручним кадровима;
− санација и доградња система за узбуњивање;
− организовање и обезбјеђење алтернативног
система веза у ванредним ситуацијама;
− трајно обезбјеђење магацинског простора за
опрему цивилне заштите-у склопу новог ватрогасног дома
чија изградња треба да отпочне крајем 2019.године.
Закључно са 2024. годином планира се заокружење
средњорочног периода у коме је потребно систем цивилне
заштите усавршити, доградити и прилагодити новим
принципима заштите и спасавања, опремити одговарајућом
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опремом и савременим средствима према потребама и
могућностима Града.
5. ДЕФИНИСАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА
Превентивне мјере и активности дефинисане
су Приједлогом за ниво мјера и активности у Процјени
угрожености Града Бијељина од елементарних непогода
и других несрећа, Скупштинском Одлуком по приједлогу
за ниво мјера и активности из Процјене угрожености и
Одлуком о нивоу превентивних мјера и активности из
Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и
друге несреће Града Бијељина.
Основни стратешки циљ превентивних мјера је
подизање нивоа превентивних капацитета на виши ниво у
односу на постојеће стање како би се спријечиле односно
ублажиле посљедице од ризика којима је изложено подручје
Града.
Улагањем у превенцију тј.добрим планирањем,
уређењем простора и објеката који су у функцији заштите
и спасавања, успостављањем ефикасног система заштите
и спасавања као и обезбјеђењем људских и материјалних
капацитета за извршење задатака заштите и спасавања
вишеструко се смањују ризици по становништво, имовину,
инфраструктуру, животну средину и остале рањиве групе
од елементарне непогоде и друге несреће.
Напријед наведеним одлукама дефинисане
су превентивне мјере и активности са утврђеним
приоритетима, извршиоцима, одговорним лицима,
роковима реализације и начином финансирања.
а) Приоритетне мјере и активности планиране у
2019-2020. години:
− Израда и доношење Програма за смањење ризика
од елементарне непогоде и друге несреће у Граду Бијељина.
− Израда, доношење и реализација Годишњег
плана и програма обучавања Штаба за ванредне ситуације,
јединица цивилне заштите и повјереника заштите и
спасавања.
− Опремање цивилне заштите са личном
опремом,опремом за заштиту и спасавање од поплава (2
ал.чамца и 2 ванбродска мотора) и средствима везе (КТ
радио уређаја).
− Наставак доградње система за јавно узбуњивање
на подручју Града.
− Опремање цивилне заштите са путничкимтеренским возилом.
− Формацијски ојачати у водове,одјељења
специјализованих јединица цивилне заштите за заштиту од
поплава и несрећа на води у мјесним заједницама.
− Спровести заједничку обуку Територијалне
ватрогасне јединице, јединице ЦЗ за заштиту и спашавање
од пожара.
− Покретање радова на изградњи новог Ватрогасног
дома.
− Завршетак радова на уређењу тока ријеке
Јање од ушћа у ријеку Дрину па узводно на дионици од 8
километара,укључујући заштиту од брдских и унутрашњих
вода „Новог насеља“ у Јањи.
− У оквиру Пројекта „Заштита од брдских и
унутрашњих вода Града Бијељина на потезу канал ГлоговацСпојни канал-Мајевички ободни канал“ завршетак радова
на уређењу канала „Дашница“кроз Град Бијељину,уређењу
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канала Глоговац, Спојног канала и Мајевичког ободног
канала,
− Завршетак радова на санацији рушевних обала
ријеке Дрине на локацијама: Три длаке, Орлово Поље, Екокамп Амајлије и Балатун.
− Санација и регулација дијела водотока р. Лукавац
у дужини од 4 км.
Један број наведених мјера и активности је
реализован док је већи број у фази реализације.
б) Дугорочне континуиране мјере и активности у
наредним годинама:
− Вршити континуирано опремање за заштиту од
поплава, осталих елементарних непогода и других несрећа.
− Континуирано спровођење обуке припадника
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од
поплава и несрећа на води и под водом, осталих јединица
и ронилачких клубова за спасиоце и управљаче моторним
чамцима.
− Унапређивање координације и комуникације
приликом израде планова за дјеловање у елементарним
непогодама и другим несрећама.
−
Континуирано
вршити
инспекцијски
надзор и контролу исправности средстава и опреме
за противпожарну заштиту у стамбеним, пословним,
привредним и друштвеним објектима.
− Вршити одржавање постојећих канала и других
водотока у надлежности Града.
− Забрана градње на земљишту подложном
клизишту и водоплавном земљишту на подручју Града.
− Санација клизишта на локацији “Шубарића
брдо” у Великој Обарској.
− Изградња лијевог Дринског насипа по фазама.
− Изградња система за наводњавање у заштити од
суша.
6. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СНАГА И
СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА/ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Организовање снага и средстава заштите и
спасавања/цивилне заштите врши се на основу Закона и
подзаконских прописа и аката. Ступањем на снагу Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,(„Службени
гласник Републике Српске“ бр: 121/12 и 46/17), дефинисан је
начин ангажовања и распоред у структуре цивилне заштите
радно способних грађана.
Адекватним рјешавањем питања попуне структура
ЦЗ, а тиме и њиховог ангажовања кроз законска рјешења
у знатној мјери ће се побољшати функционисање система
заштите и спасавања.
У том правцу постоји потреба за склапањем
одређених споразума са привредним друштвима,
удружењима, организацијама и другим субјектима од значаја
за заштиту и спашавање на подручју Града за извршавање
задатака заштите и спашавања и чињења основа (језгра) за
формирање снага заштите и спасавања/цивилне заштите.
Организација снага и средстава заштите и спасавања/
цивилне заштите на подручју Града врши се на основу:
− Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама;
− Уредбе о садржају и начину израде плана заштите
од елементарне и непогоде и друге несреће;
− Уредбе о организацији и начину функционисања
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система осматрања,обавјештавања и узбуњивања;
− Одлуке о утврђивању оквирне личне и материјалне
формације штабова и јединица цивилне заштите;
− Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду
Бијељина;
− Процјене угрожености Града од елементарне
непогоде и друге несреће;
− Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне
ситуације;
− Рјешења о именовању чланова Градског штаба за
ванредне ситуације;
− Одлуке о одређивању привредних друштава и
правних лица, на подручју Града Бијељина која су обавезна
поступати у складу са чланом 23. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама;
− Одлуке о оснивању јединица цивилне заштите у
Граду Бијељина;
− и других подзаконских аката.
На организовање снага и средстава заштите и
спасавања/цивилне заштите приоритетно утичу ризици од
елементарних непогода и других несрећа којима је изложено
подручје Града као и људске и материјалне могућности
Града.
Град Бијељина има велики број привредних
друштава, институција, комуналних и других предузећа
која се у својој редовној активности баве заштитом и
спасавањем.
У наредном периоду потребно је да исти сходно
Закону ураде властита планска документа и иста усагласе са
Градским планом као и да организују заштиту и спасавање
од потенцијалних опасности.
Опремљеност снага заштите и спасавања/цивилне
заштите Града у погледу заштите од пожара је добра док је за
заштиту од поплава недовољна односно постоји потреба за
даљим опремањем јединица цивилне заштите са савременим
средствима и опремом за заштиту и спасавање од поплава,
спасавање из рушевина, РХБ заштите, са средставима
везе а која је у складу са европским стандардима.У том
правцу неопходно је наставити са даљим опремањем
структура цивилне заштите водећи рачуна о потребама и
могућностима Града.
Значајан дио материјалних средстава, моторних
возила, грађевинских и других машина планирано је да
се узима из пописа од власника, грађана или правних
субјеката.
7 . СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА
ОБУЧАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА СТРУКТУРА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Обавези обучавања и оспособљавања поред
Штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите,
повјереника заштите и спасавања, подлијежу и грађани.
Обучавање се проводи кроз разне видове обуке као што
су: предавања, практична обука, курсеви, семинари,
презентације средстава, вјежбе, едукација путем
пропагандног материјала и други специјалистички облици
обучавања. Поред наведених облика обуке, уведена је и
законска обавеза о обуци дјеце и омладине у основним и
средњим школама у вези стицања знања из области личне,
узајамне и колективне заштите.
Одсјек за цивилну заштиту сходно Закону
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израђује а Градоначелник сваке године доноси Годишњи
оперативни план и програм обучавања и оспособљавања
штаба, јединица цивилне заштите и повјереника заштите и
спасавања.
План и програм обучавања и оспособљавања
усклађен је са стварним потребама и могућностима Града а
тежижте је на практичној обуци у заштити и спасавању од
поплава и пожара.
Циљ обуке је да се све структуре оспособе за
благовремено и ефикасно извршење мјера и задатака
заштите и спашавања на подручју Града,тежиште је дато на
обуку специјализованих јединица цивилне заштите.
Обука се дакле проводи редовно према Плану и
програму, а тежиште је дато на практично извођење обуке и
вјежби.
Поред обуке и оспособљавања коју у правилу
изводе радници Одсјека за цивилну заштиту и командири
јединица, специјалистичку обуку ће изводити и стручни
кадрови за поједине области као на примјер обука: ронилаца,
спасилаца, за возаче моторних чамаца,ватрогасаца,
медицинског кадра, РХБ заштите, обука за извлачење из
рушевина и сличне специјалистичке видове обуке за које
треба ангажовати стручне кадрове.
Сходно напријед наведеном у наредном периоду,
стручну обуку штабова за ванредне ситуације, командира
јединица цивилне заштите и др.кадрова у области заштите и
спасавања треба да организује и проводи Републичка управа
цивилне заштите, те је евидентна потреба за оснивањем
Републичког центра за обуку кадрова.
8. АНАЛИЗА ОЧЕКИВАНИХ ТРОШКОВА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
Систем заштите и спасавања/цивилне заштите
финансира се из буџета Града, у коме се за сваку годину,
а по приједлогу Одјељења за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, планирају одређена средства у складу са
могућностима Града.
Поред средстава из буџета Града, систем заштите
и спасавања/цивилне заштите у области опремања и
обучавања, обезбјеђује средства и
у међународним
пројектима од међународних донација и Републичке управе
цивилне заштите, које се састоје у донирању појединих
материјално-техничких средстава за јединице цивилне
заштите специјализоване намјене и извођење одређене
специјалистичке обуке, семинара, курсева за припаднике
појединих јединица.
Последњих година цивилна заштита узима учешће
на међународним пројектима кроз које се такође обезбјеђује
набавка опреме за службу као и опреме за јединице цивилне
заштите специјализоване намјене.
Из буџета Града финансирају се потребе система
заштите и спасавања/цивилне заштите:
− припремање, опремање, обучавање и рад Градског
штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите и
повјереника заштите и спасавања Града и њихове трошкове
учешћа у спровођењу мјера заштите и спасавања;
− опремање, обучавање и рад Одсјека за цивилну
заштиту који је организационо у саставу Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту;
− одржавање, поправка и сервисирање опреме и
средстава;
− прилагођавање и одржавање склоништа и других
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заштитних објеката;
− обуку становништва у области заштите и
спасавања;
− пружања помоћи непрофитабилним удружењима
и друштвима од значаја за заштиту и спашавање Града;
− санирање дијела штета насталих од елементарне
непогоде и друге несреће у складу са материјалним
могућностима и одлуком надлежног органа Града;
− друге потребе заштите и спасавања/цивилне
заштите у складу са Законом и другим прописима.
За ванредне потребе у случају већих елементарних
непогода као што су поплаве, олујни вјетар и град, суше,
клизишта, потребно је планирати додатна средства у буџету
за санирање посљедица на објектима и инфраструктури,
као и надокнаду штете грађанима.
За потребе опремања,обучавања и одржавања
опреме и средстава цивилне заштите из буџета Града у
2017.и 2018.години издвојена су финансијска средства
у износу од по 45.000,00 КМ годишње (30.000,00 КМ за
опремање и 15.000,00 КМ за обучавање,одржавање опреме и
средстава и остале трошкове), док је у 2019.години издвојено
55.000,00 КМ (40.000,00 КМ за опремање и 15.000,00 КМ
за обучавање,одржавање опреме и средстава и остале
трошкове). Средства су намјенски утрошена.
За потребе цивилне заштите у 2020.години
потребна су финансијска средства у износу од 73.000,00
конвертибилних марака.
Наведени износ планира се за следеће намјене:
1.Набавку личне опреме, униформи ЦЗ (одјећа и обућа) .....
........................................................................................10.000,00КМ
2.Набавку теренског возила ...................................35.000,00КМ
3.Набавку ванбродског мотора 30 КС...................12.000,00КМ
4.Трошкови извођења основне обуке (15оо припадника
ЦЗ) штаб, јединице и повјереници...........................8.000,00КМ
5.Поправак,одржавање и сервисирање постојеће опреме ЦЗ.
..........................................................................................3.000,00КМ
6.Провођење мјера заштите и спасавања ( заштите
од поплава, пожара, вађење утопљеника,уклањање
неексплодираних убојних средстава) .....................5.000,00КМ
У временском периоду 2021.- 2024. године на основу
досадашњих буџетских издвајања за потребе цивилне
заштите оријентационо планира се износ од око 200.000,00
КМ за потребе опремања, обучавања, одржавања опреме и
средстава и остале трошкове. Већи дио средстава 140.000,00
КМ планира се за набавку недостајуће опреме (15 комплета
спасилачке опреме, 150 пари рибарских чизама, 150 пари
рибарских комбинезона, 5 алуминијумских чамаца, 5
ванбродских мотора, уређај за откривање затрпаних
у рушевинама и набавку средстава радио везе), док се
преостали дио планира за провођење редовног годишњег
планског обучавања и оспособљавања као и за одржавање и
сервисирање опреме и средстава цивилне заштите.
Поред напријед наведених трошкова из буџета Града
финансирају се трошкови рада и функционисања Одсјека
за цивилну заштиту Градске управе Града Бијељина који је
организационо у саставу Одјељења за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту.
Годишњим плановима рада Одјељења за борачкоинвалидску и цивилну заштиту сходно одобреним
финансијским средствима у буџету прецизираће се и
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плански утрошак средстава.
Поред редовних буџетских средстава Одјељење за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту-Одсјек за цивилну
заштиту учествује и у међународним пројектима у којима
се из фондова ЕУ финансира обучавање и опремање у
области заштите и спасавања.Град Бијељина је 2019.године
прихватио учешће у наредном четворогодишњем Програму
„Смањење ризика од катастрофа и одрживи развој у БиХ“
који финансирају ЕУ и Влада Швајцарске у вриједности
од 8,4 милиона КМ а реализују у одабраним локалним
заједницама БиХ УН агенције (УНДП, УНИЦЕФ, УНСФО,
УНФП и ФАО).
За финансирање система заштите и спасавања
у Граду у 2018.години из буџетских средстава ,средстава
прикупљених по основу прихода од водних накнада и
уложених средстава субјеката у систему заштите и спасавања
утрошено је 954.787,25 КМ.
У 2019.години од значајнијих пројеката планира
се почетак радова на изградњи новог Ватрогасног дома –
планирана буџетска средства 1.567.000,00 КМ.
Од 2018. године и текућој 2019. години у реализацији
су значајни пројекти на подручју Града у области смањења
ризика од поплава које проводе ЈУ „Воде Српске“:
-У оквиру Пројекта Заштита од брдских и унутрашњих
вода Града Бијељина на потезу канал Глоговац-Спојни
канал-Мајевички ободни канал у току су радови на уређењу
канала „Дашница“кроз Град Бијељину и уређењу канала
Глоговац, Спојног канала и Мајевичког ободног канала –
вриједности 5.302.261,22 ЕУР-а без ПДВ-а.
-У оквиру Пројекта Заштита од великих вода ријеке Дрине
изводе се радови у оквиру дионице 2 регулација ријеке Јање
и моста на ријеци Јањи-вриједности 6.130.870,38 КМ.
и радови на санацији рушевних обала р.Дрине на локацијама:
Три Длаке, Орлово Поље, Еко-камп Амајлије и Балатунукупне вриједности 3.386.179.09 КМ са ПДВ-ом.
-Пројекат Уређења доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку
Дрину па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући
заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља у
Јањи радови на дионици 4-вриједност радова 1.825.929,01
ЕУР-а без ПДВ-а.
Планирани завршетак наведених радова је крај
2019. годнине током 2020. године.
У 2020. години у плану је Уређење дијела корита
Мајевичког ободног канала, дужине Л=512,44 м-вриједности
611.110,00 КМ са ПДВ-ом и Санација и регулација дијела
водотока ријеке Лукавац у дужини од 4.0 км-вриједности
1.500.000,00 КМ са ПДВ-ом.
У наредном периоду од 2020.-2024.године и даље
остаје да се реализује један од најбитнијих пројеката,
Изградња лијевог Дринског насипа у дужини од 33,6 км.
Напријед наведени пројекти које реализују ЈУ“Воде Српске“
финансирају се из: Кредита Европске инвестиционе банке,
Кредита Свјетске банке, Фонда солидарности и средстава
ИПА фондова.
Из напријед изложеног може се констатовати
да се реализују и континуирано проводе потребне како
неструктуралне тако и структуралне мјере, задаци и
пројекти на смањењу ризика од елементарне непогоде и
друге несреће у Граду Бијељина уз знатна финансијска
улагања локалне заједнице и Републике.
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10.
МЕХАНИЗМИ КООРДИНАЦИЈЕ И СМЈЕРНИЦЕ
ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

За смањење ризика од елементарне непогоде и друге
несреће у наредном периоду, на подручју Града Бијељина
потребно је предузимати сљедеће мјере и активности:

Заштита и спасавање представља вишеслојан и
свеобухватан појам, не само активност већ концепт који се
састоји од више међусобно подијељених дијелова а који се
заједно дефинишу као заштита и спасавање. Собзиром на
вишеслојност и комплексност система заштите и спасавања,
важећом законском и подзаконском регулативом тачно
су прописани механизми координације у ванредним
ситуацијама.
Цивилна заштита представља интегришући и
оперативни дио система заштите и спасавања који руководи
мјерама и активностима заштите и спасавања.
Први почетни ниво организације система заштите и
спасавања и пружања одговора у ванредним ситуацијама је
јединица локалне самоуправе.
За координацију и руковођење заштитом и
спашавањем у ванредним ситуацијама на подручју Града
као оперативно-стручно тијело формиран је Градски штаб
за ванредне ситуације.
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на
подручју Града на приједлог Градског штаба за ванредне
ситуације, доноси Градоначелник. Доношењем наведене
Одлуке све снаге заштите и спасавања/цивилне заштите
у Граду (јединице цивилне заштите, екипе Црвеног крста,
повјереници заштите и спасавања, професионалне и
хитне службе, ватрогасци, медицинске, ветеринарске и
др. службе, јединице које формирају привредна друштва и
др.правна лица и удружења грађана као и грађани) стављају
се под команду Штаба, изузев снага МУП-а РС које дјелују
у координацији са Штабом.

− У складу са стеченим искуствима у заштити и
спасавању од елементарних непогода и других несрећа и
потребама Града континуирано вршити надоградњу Плана
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће у Граду Бијељина.
− Унапређивање координације и комуникације
субјеката система заштите и спасавања за дјеловање у
ванредним ситуацијама (елементарним непогодама и
другим несрећама).
−
Континуирано
вршити
инспекцијски
надзор и контролу исправности средстава и опреме
за противпожарну заштиту у стамбеним, пословним,
привредним и друштвеним објектима.
− Такође је потребно даље развијати постојеће
капацитете за провођење оперативних и интервентних мјера
заштите и спасавања адекватном кадровском попуном,
обуком и опремањем.
− Склопити прелиминарне уговоре са субјектима
од значаја за заштиту и спасавање за потребе ангажовања у
ванредним ситуацијама.
−
Организационо
објединити
снаге
и
субјекте заштите и спасавања на нивоу Града(цивилна
заштита,ватрогасна јединица,спасилачке екипе).
− Обезбједити алтернативни систем веза (са
људством и опремом)за рад у ванредним ситуацијама.
− За квалитетну припрему оперативних мјера
заштите од поплава за унапређење мониторинга, ране
најаве прогнозе, потребно је постојеће хидролошке станице
оспособити као и повећати број истих, затим увођење
хидролошких модела за прогнозу водостаја- поплава и
система хидроаларма.
− Забрана градње на водоплавном подручју и
земљишту подложном клизишту на подручју Града.
− Вршити редовно одржавање локалних ријечних
корита, каналске мреже и др.водотока у надлежности Града.
− Изградња система за наводњавање у заштити од
суша.
− Завршити започете инфраструктурне пројекте
у заштити од поплава на подручју Семберије и одпочети
са реализацијом санације водотока р.Лукавац као и са
изградњом лијевог Дринског насипа.
− Провођење законских одредби које се односе на
финансирање система заштите и спасавања.
Реализацијом наведених структуралних и неструктуралних
мјера и задатака у наредном периоду, знатно би се смањио
ниво ризика од елементарне непогоде и друге несреће на
подручју Града Бијељина и обезбједио висок ниво заштите
становништва и материјалних добара.

Градски штаб за ванредне ситуације:
-руководи и координира рад субјеката и снага
заштите и спасавања на подручју Града на спровођењу
утврђених задатака,
-руководи и координира спровођење мјера и
задатака заштите и спасавања,
-наређује употребу организованих снага за заштиту
и спасавање,средстава помоћи и др.средстава која се користе
у ванредним ситуацијама,
-редовно обавјештава и информише становништво
о ризицима, опасностима и предузетим мјерама,
-сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања са сусједним општинама, градовима,
-процјењује угроженост од настанка ванредне
ситуације,доноси приједлоге,наредбе, закључке, одлуке и
препоруке.
У погледу координације и усмјеравања акција
заштите и спасавања Градском штабу за ванредне ситуације
надређен је Републички штаб за ванредне ситуације.
У ситуацији када елементарна непогода и др.несрећа
захвати више општина/градова начелник Републичког штаба
за ванредне ситуације може,ради успјешног руковођења
акцијама заштите и спасавања, формирати координациони
тим.
Координациони
тим
врши
координацију
активности заштите и спасавања на подручју за које се
формира и предлаже начелнику Републичког штаба за
ванредне ситуације предузимање потребних мјера.

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-96/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.
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На основу члана 39. став 2. тачка 5) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 32. Закона о концесијама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 59/13 и 16/18) и члана
39. став (2) тачка 6) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 34. сједници одржаној дана 6. децембра 2019.
године, донијела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО
ОСНОВУ КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овим Програмом се утврђује начин коришћења
средстава од прикупљене концесионе накнаде у 2020.
години и утврђују намјене у које ће се средства усмјеравати
и трошити.
II
Концесиона накнада је новчаног карактера и
састоји се из:
- Накнаде за уступљено право, које се плаћа
једнократно при закључивању уговора о концесији и
- Концесионе накнаде за коришћење.
Концесиона накнада за уступљено право приход је буџета
Републике Српске, односно буџета јединице локалне
самоуправе, зависно од надлежности за додјелу концесије.
Концесиона накнада за коришћење за концесије које
додјељује Влада Републике Српске, дијели се између буџета
Републике Српске и јединице локалне самоуправе на чијој
се територији обавља концесиона дјелатност, у сразмјери
која је дефинисана Законом.
У складу са Законом, средства прикупљена по основу
концесионе накнаде која директно или након дијељења
представљају приход буџета јединице локалне самоуправе,
воде се на посебном рачуну и користе се за:
1) Изградњу и санацију примарних и
инфраструктурних објеката (водовод, канализација,
топловод, локални путеви и друго) који су у функцији
привредног развоја и запошљавања, у проценту од најмање
30% од укупних средстава која се уплате по овом основу и
2) Изградњу нових привредних капацитета или
проширење постојећих, укључујући и стимулативно
кредитирање.
Концесиона накнада за коришћење за концесије
које додјељује јединица локалне самоуправе, приход је
буџета јединице локалне самоуправе.
Намјенска средства користе се у складу са годишњим
Програмом утрошка средстава од концесионе накнаде који
усваја јединица локалне самоуправе, за наредну годину.
III
Расположива средства:
На бази прикупљених средстава у 2019. години за наведене
намјене на рачуну јавних прихода у буџету Града Бијељина
за 2020. годину планирана су средства у износу од 253.000,00
КМ, и то:

ЕЛЕМЕНТИ
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ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ У КМ

1. 722-424 Накнаде за кориштење минералних
сировинa ..............................................................................8.000,00
2. 722-491 Средства за концесионе накнаде ................
............................................................................................ 240.000,00
3. 722-492 Средства за концесионе накнаде.....5.000,00
УКУПНО: 253.000,00
IV
План утрошка:
Средства од од прикупљене концесионе накнаде
у 2020. години, користиће се за реализацију сљедећих
пројеката и активности:
Пројекат / активност Износ финансијских средстава у КМ
Надлежно одјељење за реализацију
1.
Изградња
и
санација
примарних
инфраструктурних објеката (водовод, канализација,
топловод, локални путеви и друго) који су у функцији
привредног развоја и запошљавања
126.500,00
Одјељење за стамбено – комуналне послове и заштиту
животне средине
2. Мјере подстицаја за развој постојећих малих и
средњих предузећа и предузетничких радњи на подручју
Града Бијељина .............................................................. 126.500,00
Одјељење за привреду
УКУПНО: 253.000,00
V
Средства додијељена Одјељењу за стамбено
– комуналне послове и заштиту животне средине ће
се распоређивати на основу одредби Закона о јавним
набавкама.
Средства додијељена Одјељењу за привреду ће се
распоређивати на основу Правилника о начину утрошка
средстава од прикупљене концесионе накнаде у 2020.
години, који ће се донијети након ступања на снагу овог
Програма, а који доноси Градоначелник Града Бијељина.
Правилником се уређују критеријуми, начин
и поступак расподјеле средстава. Правилником ће се
предвидјети могућност реалокације финансијских средстава
са одређених позиција на другу позицију уколико се за тим
укаже потреба.
Правилник ће бити објављен у „Службеном
гласнику Града Бијељина“, као и на званичној интернет
страници Града Бијељина.
VI
Уколико се планиране ставке прихода као и
расхода овог Програма током 2020. године буду мијењале
кроз ребаланс буџета, планирана средства у Програму
коришћења средстава од накнаде дефинисане Законом
о концесијама биће коригована у складу са Одлуком о
усвајању Ребаланса Буџета Града Бијељина за 2020. годину.
VII
Извјештај о реализацији овог Програма, ресорна
одјељења доставиће током наредне године Скупштини
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Града Бијељина на разматрање и усвајање.
VIII
Надзор над спровођењем овог Програма и
намјенским трошењем средстава од концесионе накнаде
вршиће Одјељење за финансије Града Бијељина и надлежна
инспекција.
IX
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-97/19
Бијељина,
Датум, 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 3. тачка 5., и члана
56. став 1. и 2., а у вези са чланом 141. став 1. тачка 15. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Славко Башић разрјешава се дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина, због
смрти.
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врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.
Чланом 55. став 3. тачка 5. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16) прописано је да скупштина разрјешава дужности
начелника одјељења или службе у случају наступања
разлога за престанак радног односа у складу са тим
законом, док је одредбом члана 141. став 1. тачка 15. истог
Закона прописано да службенику престаје радни однос у
случају смрти. Чланом 56. став 1. истог закона прописано је
да се разрјешење службеника са руководећег радног мјеста
утврђује рјешењем које доноси скупштина у року од 15 дана
од дана наступања разлога за разрјешење са руководећег
радног мјеста, док је ставом 2. истог члана прописано да
рјешење садржи разлоге за разрјешење са руководећег
радног мјеста и датум разрјешења.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 09.03.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Славка Башића за начелника Одјељења за финансије Градске
управе града Бијељина број 01-111-78/17. Славко Башић
преминуо је дана 01.12.2019. године. Сходно горе наведеном,
Скупштина Града, на приједлог градоначелника број 02-0141-4359/19 од 04.12.2019. године, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења може се изјавити жалба
Одбору за жалбе града Бијељина у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 01-111-74/19
Бијељина,
Датум: 6. децембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

2. Именовани се разрјешава дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина са
даном 01.12.2019. године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је 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, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 24. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 34. сједници одржаној
дана 6. децембра 2019. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
1. Гордана Којић, дипломирани економиста из
Бијељине, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије Градске управе града Бијељина.
2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања начелника Одјељења за финансије.
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
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18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: СКП-10 (2 Лот-а)-Лот1-у1/19

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19) прописано је 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, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града.,
секретара Скупштине Града, именује и разрјешава секретара
Скупштине Града и начелника одјељења, односно службе и
врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама
у складу са законом.

О

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16)
прописано је да након престанка мандата начелнику одјељења
или службе, скупштина на приједлог градоначелника, односно
начелника општине до окончања поступка именовања
начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе,
а најдуже за период до 90 дана.

III
Предвиђени износ средстава за реализацију јавне
набавке је 18.229,00 КМ (без ПДВ-а) односно 21.327,93 КМ
( са ПДВ-ом).

Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 09.03.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Славка Башића за начелника Одјељења за финансије Градске
управе града Бијељина број 01-111-78/17. Славко Башић
преминуо је дана 01.12.2019. године, након чега је донијето
Рјешење о његовом разрјешењу. Сходно горе наведеном,
Скупштина Града, на приједлог градоначелника број 02-0141-4358/19 од 04.12.2019. године, а у складу са горе наведеним
одредбама, одлучила 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.
Број: 01-111-75/19
Бијељина,
Датум: 6. децембар 2019. год.
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На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 i 36/19 ) и члана 18. и члана 23. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци УСЛУГА
шифром: СКП-10 (2 Лот-а)-Лот1-у1/19

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
УГОВАРАЊЕ
ВИШКА
УСЛУГА
ПРИЛИКОМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА
КОЈИ
СЕ
ОДНОСИ
НА:
РЕДОВНО
ОДРЖАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА- ЛОТ 1, ДОДАТНИ
УГОВОР НА УГОВОР БР: 02-404-44/19 ЛОТ 1 ОД 22.05.2019.
ГОДИНЕ

Средства су обезбијеђена из буџета за 2019. годину
са буџетске ставке: “Одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних
путева, крпљење ударних рупа“ економски код 412 500;
потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачки поступак
без објаве обавјештења члан 23.ЗЈН.
V
Услуге ће се вршити 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: 02-404-219/19
Бијељина,
Датум: 02.12.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

12. децембар 2019.
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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; 36/19) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 и 36/19 ) и члана 18. и члана 88. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана
18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18 ),
Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ШИФРА: СКП-01/19

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ДД-05/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба под шифром:
СКП-01/19

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром:
ДД-05/19

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих роба:

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

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА УКРАШАВАЊЕ
ГРАДА

TEХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ
ИЗБОРА СПОРТИСТЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И СНИМАЊЕ
ВИДЕО ПОРТРЕТА СПОРТИСТА БИЈЕЉИНЕ У 2019.
ГОДИНИ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а)
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. годину са буџетске ставке:“Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и
развој, надзор, пројектовање“ економски код 511100-17;
потрошачка јединица 0005170.

III
Предвиђени максимални износ
средстава за
реализацију јавне набавке је 3.418,80 КМ (без ПДВ-а)
односно 4.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2019. године са буџетске ставке „Средства
за финансирање физичке културе - резерва“ економски
код:415200, потрошачка јединица 0005210.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију je 30 дана од дана потписивања

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 15.02.2020.године.

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: 02-404-220/19
Бијељина,
Датум: 05.12.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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: 02-404-221/19
Бијељина,
Датум: 05.12.2019. год.

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

изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН08-п1/19

Број:02-404-193/19
Бијељина,
Датум: 05.12.2019. год.

Поништава се поступак јавне набавке услуга која
се односи на : „ ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА
ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА
ЗА
КАМПАЊУ
„БИЈЕЉИНА-ГРАД БУДУЋНОСТИ““, у складу са чланом
69, став (2) под д) Закона о јавним набавкама из разлога што
ниједна од примљених понуда није прихватљива.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-193/19 од 28.11.2019.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У поступку јавне набавке услуга: „ ИЗРАДА,
ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА ЗА КАМПАЊУ „БИЈЕЉИНА-ГРАД
БУДУЋНОСТИ““, Одлуком о избору најповољнијег
понуђача број:02-404-193/19 од 28.11.2019.године изабран је
као понуђач ГРАФИЧКИ СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина.
У складу са Законом о јавним набавкама и одредбама Одлуке
број: 02-404-193/19 од 28.11.2019. године изабрани понуђач
ГРАФИЧКИ СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина био је дужан
да у року од 3 (три) дана од пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. и члана
47. Закона о јавним набавкама. Како понуђач ГРАФИЧКИ
СТУДИО ’’PIKSEL’’ Бијељина није доставио:
- Потврду Суда БиХ да му у кривичном поступку
није изречена правоснажана пресуда којом је осуђен за
кривична дјела организованог криминала, корупције,
превару и прање новца,
-Оригинал или овјерену копију биланса успјеха за
2018. годину,
- такође доставио је неприхватљиво Увјерење
Основног суда у Бијељини бр.80 0 Кр 3082 19 од 27.11.2019.
године (у увјерењу нису назначена сва кривична дјела како
је прописано тендерском документацијом) поступак се
поништава.
На основу свега горе наведеног одлучено је
као у диспозитиву одлуке и поступак предметне јавне
набавке: „ ИЗРАДА, ДИЗАЈН, ПРЕЛОМ И ШТАМПА
ПРОМОТИВНИХ
МАТЕРИЈАЛА
ЗА
КАМПАЊУ
„БИЈЕЉИНА-ГРАД БУДУЋНОСТИ““, се поништава ,
у складу са чланом 69, став (2) под д) Закона о јавним
набавкама из разлога што ниједна од примљених понуда
није прихватљива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12)
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-07/19
I
У поступку јавне набавке путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу
јавних набавки дана 18.10.2019. године и у Сл. Гласнику БиХ
бр.72/19 од 25.10.2019. године, а која се односи на набавку
роба: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ ВОЋА
И ПОВРЋА И ОСТАЛИХ РОБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ
КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА”, понуде
су доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Примапром“ Бања Лука
2. ДОО „Грађапромет“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и након проведене е-аукције, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији:

1. ДОО „Грађапромет“ Бијељина ..................................
.................................................................. 29.907,25 КМ без ПДВ-а
2. ДОО „Примапром“ Бања Лука ...................................
................................................................... 50.888,24 КМ без ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Грађапромет“ Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од ...........................29.907,25 КМ (без ПДВ-а)

12. децембар 2019.
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III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-187/2019
од 26.11.2019. 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 .
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену
документацију уговорни орган ће поступак поништити
у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона о јавним
набавкама, из разлога што су цијене свих прихватљивих
понуда знатно више од осигураних средстава за предметну
набавку (Понуда ДОО „Примапром“ Бања Лука износи
50.888,24 КМ без ПДВ-а, планирана средства за ову јавну
набавку износе 29.914,53 КМ без ПДВ-а што превазилази
планирана средства у износу од 20.973,71КМ (без ПДВ-а)
и из тог разлога понуда ДОО „Примапром“ Бања Лука неће
бити узета у разматрање ).
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 даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-187/2019
Бијељина,
Датум: 02.12.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина дана
14.11.2019. године, а који се односи на набавку услуга:
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАБАВНОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ
ДОЧЕКА МЕЂУНАРОДНЕ И ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ
ГОДИНЕ, понуду је доставио следећи понуђач:
- ДОО „ИМПЕРИО“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање
понуда, те је на основу наведеног критеријума – најнижа
цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач:
ДОО „ИМПЕРИО“ Бијељина, са понуђеном
цијеном у износу од: .................... 128.119, 66 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-207/19 од
02.12.2019. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерену
копију документа којима потврђује вјеродостојност
достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама
БиХ а који се односи на Потврду Суда БиХ из којег је видљиво
да му у кривичном поступку није изречена правоснажна
пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана
45. Став (1) тачка а) ЗЈН ( кривична дјела организованог
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу
са важећим прописима у Босни и Херцеговини)
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражени документ уговорни орган ће у складу са чланом 69.
став 1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ поништити
поступак јавне набавке.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11.
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12),
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број:08/013;27/13) 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 додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
СГ-03/19
I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса

Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-207/19
Бијељина,
Датум: 05.12.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број 23 - Страна 256

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 14. Закона о Граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске”, број 70/12), члана
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“ ,број: 9/17), члана 13. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 2.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“ број:15/11 и 17/12 и 19/17) , Градоначелник Града
Бијељине, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ
АКТИВИЗАМ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује број лица којима ће се
додјелити признања града за волонтерски активизам.
Члан 2.
Сходно члану 11. став 1. Правилника о
критеријумима и поступку за додјелу признања града
за волонтирање („Службени гласник Града Бијељине“
број:15/11, 17/12 и 19/17) утврђује се листа кандидата за
додјелу признања:
1. Ангелина Филиповић Награда Града Бијељине
за волонтерски активизам
2. Бранка Станојловић Захвалница волонтеру /
организатору волонтирања
3. Јелена Лукић-Вучковић Захвалница волонтеру /
организатору волонтирања
4. Ивана Стевановић Захвалница волонтеру /
организатору волонтирања
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4220/19
Бијељина,
Датум, 20.11.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) и члана 9, 10. и 12. Правилника о организацији и
спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 28/16 и 01/18), Градоначелник Града
Бијељина, донио је:
РЈЕШЕЊЕ
I
У Рјешењу о образовању Комисије за попис
постројења и опреме, драгоцјености и нематеријалне
произведене имовине број: 02-014-1-4173/19 („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 22/19) у члану 1. у тачки 1.
ријечи „Илија Перковић, предсједник“ замјењују се ријечима

12. децембар 2019.

„Драган Перић,предсједник“ и у тачки 4. ријечи „Драган
Перић, члан“ замјењују се ријечима „Илија Перковић, члан“.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“ .
Број: 02-014-1-4362/19
Бијељина,
Датум, 4. децембар 2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ 97/16) и члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 17. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14),
и члана 4 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17; 2/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ ( I V)
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2019. годину.
II
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2019. годину, у складу са
дјелокругом рада сваке организационе јединице.
III
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки
Града Бијељина у 2019. години је саставни дио ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-5/2019
Бијељина
Датум: 03.12.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.






















Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ















ȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂɁȺȽɈȾɂɇɍ


ȽɈȾɂɒȵɂɉɅȺɇ

ɂɁɆȳȿɇȺ,9
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Ɉɛʁɚɜɚɨɝɥɚɫɚɭɞɧɟɜɧɨɦ
ɥɢɫɬɭɡɚɝɨɞɢɧɭ




ɂɡɪɚɞɚɞɢɡɚʁɧɩɪɟɥɨɦɢ
ɲɬɚɦɩɚɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɤɚɦɩɚʃɭ
ÄȻɢʁɟʂɢɧɚȽɪɚɞɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ³




ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆɛɟɡ
ɉȾȼ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɇȿ



ɈɥɝɚɌɦɭɲɢʄ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɉɪɟɞɪɚɝ
Ʌɨɩɚɧɞɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟ
ɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚ
ȳɇ
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ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ





ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɍɋɅɍȽȿ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɈɁɉ
ɄȽɇ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦɩɨɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ




Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦɡɚɤʂɭɱɟʃɚ
ɍȽɈȼɈɊȺɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɍɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ
ȾɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ɒɢɮɪɚȳɇ

ȼɪɲɢɫɟɢɡɦʁɟɧɚɉɥɚɧɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭɤɚɤɨɫɥɢʁɟɞɢ
ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɂɁɆȳȿɇȿɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
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ȾȾ ɅɈɌȺ 





ɂɡɝɪɚɞʃɚȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝɞɨɦɚ
±,ɮɚɡɚ






ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɆȴɉɂȻɢɏɎɨɧɞ
ɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤȻɢɏ

ɇȿ

ȾȺ



Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
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Ɍȼȳ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ



ɅɈɌ
ɂɡɪɚɞɚɮɚɫɚɞɟɧɨɜɨɝ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝɞɨɦɚɭȼɟɥɢɤɨʁ
Ɉɛɚɪɫɤɨʁ
ɅɈɌ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɚɞɨɜɢɧɚ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɦɞɨɦɭɭɐɈ
ȼɪɲɚɧɢ



ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɊȺȾɈȼɂ
ɇȺɉȺɊɈɏɂȳɋɄɂɆ
ȾɈɆɈȼɂɆȺ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɌȺɇɈɋɌɂ

Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɊȺȾɈȼɂ





ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
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ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ











ɇɚɛɚɜɤɚɩɟɱɟʃɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟʁɚɜɧHɤɭɯɢʃɟ
ɢɨɫɬɚɥɟɯɪɚɧɟɡɚ
ɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɯɞɚɬɭɦɚɢ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ






ɇɚɛɚɜɤɚɬɨɬɚɥɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟɫɚɩɪɚɬɟʄɨɦ
ɨɩɪɟɦɨɦ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɊɈȻȺ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ





ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ɇȿ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȼɪɲɢɫɟɞɨɩɭɧɚɩɥɚɧɚɡɚɧɚɛɚɜɤɟɤɨʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɭɉɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ȾɈɉɍɇȺɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɒɢɮɪɚȳɇ

ɈɁɉ
ɈɁɉ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ




ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

















Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ȻɨɪɤɚɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ɁɨɪɚɧɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ
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ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ɇɚɪɬ
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ȳɚɧɭɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɥɢɰɟɧɰɢɡɚ
2IILFH%XVLQHVV
3UHPLXP







ɇɚɛɚɜɤɚɢɢɡɪɚɞɚ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɡɚɩɨɬɪɟɛɟȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ


ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ


ɍɋɅɍȽȿ











Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɇɚɛɚɜɤɚɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ
ɭɪɟɻɚʁɚɡɚɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ
ɧɚɩɚʁɚʃɟ

ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɈɁɉ
ɈɁɉ
ɄȽɇ





ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ


ɇȿ

ɇȿ

Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ȻɨɪɤɚɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ȳɨɜɢɰɚɊɢɤɚɧɨɜɢʄ

ɁɨɪɚɧɊɚɧɢɥɨɜɢʄ
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ɍɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɈɁɉ











ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɨɛʁɟɤɬɚɋɨɤɨɥɫɤɢɞɨɦ
ɭȻɢʁɟʂɢɧɢ±,,,ɮɚɡɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɨɛʁɟɤɬɚ
ɲɬɚɥɟɡɚɤɪɚɜɟɫɚ
ɢɡɦɭɡɢɲɬɟɦɢ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ±
9ɮɚɡɚ ɡɚɜɪɲɧɢ
ɪɚɞɨɜɢ ɢɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɬɪɟɧɱɫɢɥɨɫɚ






ȾȾ
ȾȾ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɊȺȾɈȼɂ






ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ





ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ




ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ȳɨɜɢɰɚɊɢɤɚɧɨɜɢʄ
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ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɨɛʁɟɤɬɚ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɧɚɫɬɚɜɟȳɍ
Ɍɟɯɧɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
ÄɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ³ɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢ,ɮɚɡɚ


ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ


ȳɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
















Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚ
ɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɭɡɨɧɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚÄɈɊɂɈ³Ɂɨɧɚ
ɢ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ




ȾȾ
ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ




Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɇȿ

ɇȿ

ɉɪɟɞɪɚɝɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
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ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ





ɂɡɪɚɞɚɞɟɬɚʂɧɨɝ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ
ɩɪɟɝɥɟɞɚɡɚ
ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɚɬ
ɤɪɨɡɩɨɞɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɐȿȻɭȺɦɚʁɥɢʁɚɦ
ɧɩɚɪɰɟɥɢɤɱ
ɛɪ








ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪȽɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɈɤɬɨɛɚɪȽɨɞɢɧɟ


ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɇȿ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ







ɇȿ

ɇȿ





Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ












ȺɦɢɪɚȽɚɧɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ȻɨɪɤɚɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɍɋɅɍȽȿ



ɇɚɛɚɜɤɚɩɟɱɟʃɚɢ
ɨɫɬɚɥɟɝɨɬɨɜɟɯɪɚɧɟ
ɡɚɩɨɬɪɟɛɟȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɬɨɤɨɦ
ɝɨɞɢɧɟ


ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɊɈȻȺ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ
ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɒɢɮɪɚȳɇ

ɈɁɉ
ȾȾ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

2ɞɭɫɬɚʁɟɫɟɨɞʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɤɨʁɟɫɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɭȽɨɞɢɲʃɟɦɩɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ

2ȾɍɋɌȺɇȺɄɈȾɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ
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ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭ
ɫɤɥɨɩɭɈɒ³ɉɟɬɚɪ
ɉɟɬɪɨɜɢʄȵɟɝɨɲ³
ȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ,,
ɮɚɡɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭ
ɫɤɥɨɩɭȳɍ
ȽɢɦɧɚɡɢʁɚÄɎɢɥɢɩ
ȼɢɲʃɢʄ³Ȼɢʁɟʂɢɧɚ












ɄɈɇɄɍɊɋɁȺ
ɂɁɊȺȾɍɂȾȿȳɇɈȽ
ɊȳȿɒȿȵȺ
ɅɈɌ
ɂɞɟʁɧɨɪʁɟɲɟʃɟ
ɮɨɧɬɚɧɚ



ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊɋɁȺɂɁɊȺȾɍ
ɂȾȿȳɇɈȽɊȳȿɒȿȵȺ



ɋɄɉ ɅɈɌȺ 

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ







ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɊȺȾɈȼɂ



ɂɡɪɚɞɚɞɟɬɚʂɧɨɝ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɩɪɟɝɥɞɚ
ɡɚɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɚɬ
ɤɪɨɡɩɨɞɩɪɨʁɟɤɚɬ
Ȼɢɏɭ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɢɤɱ
ɛɪɢ
ȾȾ
ȾȾ
ȾȾ

ɈɤɬɨɛɚɪȽɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ







ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇɨɜɟɦɛɚɪȽɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɟɞɪɚɝɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ








ɇȿ





ɇȿ


ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ȾȺ

ȼɥɞɚɊɋ±
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ
ɇȿ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

Ⱥɦɢɪɚȼɨɞɟɧɱɚɪɟɜɢɱʄ

ȾȺ

ɇȿ

ȼɥɞɚɊɋ±
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɢɧɚɧɫɢʁɚ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɇȿ

ɇȿ
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ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɇȿ

ɉɪɟɞɪɚɝɉɟɬɪɢɱɟɜɢʄ
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ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚ
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На основу члана 14. Закона о граду Бијељина
(“Службени гласник Републике Српске” број: 70/12) , члана
71. Статута Града Бијељина („Службени гласник града
Бијељина“, број 9/17), члана 5. Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 12.
Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“ број:15/11 и 17/12 и 19/17) Градоначелник Града
Бијељине, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ УЗ ПРИЗНАЊЕ
„НАГРАДА ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА ВОЛОНТЕРСКИ
АКТИВИЗАМ“
Члан 1.
Овом одлуком одређује се и додјељује износ
новчаних средстава уз признање „Награда Града Бијељине
за волонтерски активизам“.
Члан 2.
Сходно члану 6. став 2 Одлуке о награђивању
волонтерског активизма у општини Бијељина („Службени
гласник општине Бијељина“ број: 6/11) и члана 12. став
2 Правилника о критеријумима и поступку за додјелу
признања града за волонтирање („Службени гласник Града
Бијељина“ број:15/11 и 17/12 и 19/17) Градоначелник Града је
одредио новчани износ за добитника признања у висини од
150,00 КМ.
Члан 3.
Признање „Награда Града Бијељина за волонтерски
активизам“ и новчана награда додјељује се Ангелини
Филиповић, за изузетне волонтерске активности од значаја
за Град Бијељину и волонтерски активизам у 2019. години.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-4396/19
Бијељина,
Датум: 6.12.2019. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Административно тијело, у поступку разматрања
захтјева Градске управе Града Бијељина - Одјељење за
општу управу, за измјенe у административном поступку
“Промјена личног имена”, број: 02-057-4/19 од 11. 11.
2019. године, на основу члана 11. Правилника о раду
регистра административних поступака општине Бијељина
(“Службени гласник општине Бијељина”, број: 01/11),
након прибављеног Мишљења Техничког тијела, дана 22.
новембра 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА У АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОСТУПКУ
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ ИЗМЈЕНЕ у административном
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поступку Града Бијељина под називом “Промјена личног
имена” који је заведен у Регистру административних
поступака под шифром: Б8_18, ради усклађивања са
Законом о личном имену („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 82/19) и Упутством о изгледу и садржају
обрасца захтјева за промјену личног имена („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 91/19), у погледу измјена о
обавезној документацији која се прилаже уз захтјев, давању
информација у захтјеву и измјене садржаја обрасца захтјева.
II
На основу ове Одлуке извршиће се унос измјена
података
административног поступка у Регистру
административних поступака Града Бијељина као и у
електронском регистру на званичној интернет презентацији
Града.
Измијењени образац захтјева О 02/8 4.2.15 за овај
административни поступак биће доступни јавности путем
шалтер-сале и званичне интернет презентације Града.
III
Образац
са
подацима
о
измјенама
у
административном поступку из тачке I ове Одлуке је у
прилогу и чини њен саставни дио, а комплетан спис је у
прилогу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Административно тијело
Број:02-057-4/19
Б и ј е љ и н а,
Датум, 22. новембар 2019. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ ТИЈЕЛА

Драган Вујић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-75/19 од 27.11.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 119 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника „Ламела 9а“
Бијељина, улица Иве Андрића бр. 60, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Ламела 9а“ Бијељина, улица Иве Андрића
бр. 60,
Регистарски лист број: 119.
Оснивачи: 18 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: Јово Јовановић, предсједник Управног
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одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Славиша Матић.
Број: 02/3-372-75/19
Бијељина,
Дана, 27.11.2019. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА

Предраг Петричевић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-76/19 од 27.11.2019.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 152 упис промјене лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
„Три бора“ Бијељина, улица Његошева бр. 32, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Три бора“ Бијељина, улица Његошева бр. 32, Регистарски
лист број: 152.
Оснивачи: 14 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: Предраг Митровић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Милорад Рудић.
Број: 02/3-372-76/19
Бијељина,
Дана, 27.11.2019. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА

Предраг Петричевић, с.р.
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ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

