Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV

09. фебруар 2018. године

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 9/17), члана 2.12. став 9. Изборног закона Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и
члана 1. став 3. и члана 2. став 3. Одлуке о висини накнаде
за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике
Српске“, број: 29/16 и 32/16), Скупштина Града Бијељина
на својој 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Предсједнику и члановима Градске изборне
комисије Бијељина припада накнада за рад у складу са
овом Одлуком.
Члан 2.
Предсједнику и члановима Градске
комисије Бијељина припада накнада за рад, и то:

изборне

а) стална мјесечна накнада – у износу од 350,00 КМ,
б) накнада у изборном периоду (период од дана
расписивања избора до дана потврђивања резултата избора)
– мјесечни износ од 1.100,00 КМ.
Члан 3.
Накнада из претходног члана се исплаћује
мјесечно из средстава буџета Града Бијељина,
предвиђених на позицији 412 900 „Расходи за бруто
накнаде члановима ГИК“.
Такође, из истих средстава предсједнику и члановима
Градске изборне комисије Бијељина припада накнада путних
трошкова и дневница који настану у вези са вршењем
послова из надлежности Комисије.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о висини накнаде за рад чланова Градске
изборне комисије Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 2/17).
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-1/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став (2) тачка
13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), 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 15. сједници одржаној
дана 7. фебруара 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ
1461/1, К.О. AMAЈЛИЈЕ
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, означена као:
- к.п. број 1461/1 зв. „Циглане чаири“, по култури
шума 4. класе, површине 1240 м2, y нарави материјални ров
за експлатацију земље за цигларске производе и шљунка,
уписана у лист непокретности број 421 к.о. Амајлије, у
којем је као посједник уписана Општина Бијељина са
дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.п.
број 1461/1 зв. „Циглане чаири“, по култури шума 4. класе,
површине 1240 м2, уписана у зк.ул. број 1663 к.о. Амајлије,
у којем је Општина Бијељина уписана са правом својине са
дијелом 1/1.
Члан 2.
Налазом ЈП „ Дирекција за изградњу и развој
града“ д.о.о. Бијељина број И-26/18 од 26.1.2018. године
утврђено је да се предметна парцела к.п. број 1461/1
налази у урбанистичком реону к.о. Амајлије, и иста је у
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претежној површини кориштена као материјални ров за
експлоатацију земље за цигларске производе и шљунак, те
иста није погодна за градњу обеката и обраду.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

На основу члана 3. Одлуке Скупштине Града
Бијељина о висини вриједности непокретности по
зонама на територији Града Бијељина на дан 21.12.2017.
године („Службени гласник Града Бијељина“, број: 27/17),
предметна непокретност се налази у Ванстамбенојпословној подзони 1 у којој на основу члана 13. исте Одлуке
вриједност осталог земљишта износи 2,55 КМ/м2.

Број: 01-022-2/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

Као почетна лицитациона цијена непокретности
из члана 1. ове одлуке, налазом ЈП „Дирекције за развој и
изградњу града“ д.о.о. Бијељина одређен је износ од 2,50
КМ/м2, што за површину од 1240 м2 износи 3.100,00 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 што тај износ не
може бити нижи од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 1461/1 к.о. Амајлије,
3.100,00 КМ.

кауција

износи

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“, 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.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. става 1.
и 2. и члана 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09,
95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став (2) тачка 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној
дана 7. фебруара 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
У К.О. ПАТКОВАЧА
СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
Град Бијељина, правни сљедник Општине
Бијељина, као корисник и власник непокретности
означене као:
- к.п. број 1046/2, зв. „Празновреће“, у нарави шанац,
ров, у површини од 4453 м2, уписана у лист непокретности
број 370 к.о. Патковача, у којем је као посједник са дијелом
1/1 уписана Општина Бијељина, а којој одговара грунтовна
парцела к.п. број 1046/2, у површини од 4453 м2, уписана
у зк.ул. број 437 к.о. Патковача, у ком је са правом својине
1/1 уписана Општина Бијељина,
преноси право коришћења и својине на истој на
Републику Српску без накнаде.
Члан 2.
Непокретности из члана 1. ове Одлуке, преносе
се на Републику Српску без накнаде у сврху изградње
регионалног противградног центра, чија је изградња
предвиђена
пројектом
„Успостављање
техничког
метеоролошког сервиса и модернизације система
противградње заштите Републике Српске“, а чија је
реализација од интереса за све грађане Републике Српске.
Члан 3.
На основу ове Одлуке између Републике Српске и
Града Бијељина закључиће се уговор којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина, да на
основу ове Одлуке са Владом Републике Српске закључи
Уговор, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске - Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

09. фебруар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-3/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 2. члана 53. став 1. и 2.
члана 348. став 3. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7.
фебруара 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО к.п.
5385/2, к.о. БИЈЕЉИНА 1, МЈЕШОВИТОМ ХОЛДИНГУ
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ“
МАТИЧНОМ ПРЕДУЗЕЋУ А.Д. ТРЕБИЊЕ, ЗАВИСНОМ
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Град Бијељина продаје, непосредном погодбом,
Мјешовитом Холдингу „Електропривреде Републике
Српске“ Матичном предузећу а.д. Требиње, Зависном
електродистрибутивном
предузећу
„ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, непокретност означену као к.п.
5385/2 зв. Јован Дучић, у нарави земљиште уз шк. и ист.згр.,
површине 38 м2, уписана у посједовни лист број 1084 к.о.
Бијељина 1, у ком је као посједник уписан Град Бијељина
са дијелом 1/1, и зк.ул. број 1071 к.о. Бијељина 1, у ком је
уписан Град Бијељина са правом својине, са дијелом 1/1.
Непокретност из става 1. овог члана,
продаје се Мјешовитом Холдингу „Електропривреде
Републике Српске“ Матичном предузећу а.д. Требиње,
Зависном
електродистрибутивном
предузећу
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, ради изградње
електроенергетског објекта МБТС „Гвоздевићи 1“ Бијељина.
Члан 2.
Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу
града“ Д.О.О. Бијељина, број И-787/17 од 15.12.2017.
године, утврђено је да се предметна непокретност налази у
обухвату Измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевић“, у
трећој стамбено-пословној зони, и утврђена је вриједност
предметне непокретности у износу од 50,00 КМ/м2, што
за укупну површину непокретности од 38 м2 износи
1.900,00 КМ, који износ ће уплатити Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће
а.д. Требиње, Зависно електродистрибутивно предузеће
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о продаји
непокретности, по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника
у Бијељини.
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Трошкове нотарске обраде Уговора о продаји као и
књижења у јавној евиденцији некретнина сноси Мјешовити
Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично
предузеће а.д. Требиње, Зависно електродистрибутивно
предузеће „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-4/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07,
66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана 39. став
(2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став
(2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина
на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О
ОСНОВАНОСТИ
УТВРЂИВАЊА
ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ ДИЈЕЛА
САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД УЛИЦЕ ХАЈДУК СТАНКОВЕ ДО
СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА СТАДИОНА „РАДНИК“
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
инфраструктурног
објекта
–
дијела
планиране
саобраћајнијце од Улице Хајдук Станкове до спортског
комплекса стадион „Радник“ Бијељина.
Корисник експропријације и инвеститор радова
на изградњи саобраћајнице је Град Бијељина.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник Града
Бијељина и Правобранилаштво
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини, које ће,
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са
Законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег
интереса и провођења поступка експропријације пред
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-5/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број 3 - Страна 4

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06, 37/07,
66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана 39. став
(2) , тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став
(2) тачка 14) Статута града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина
на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О
ОСНОВАНОСТИ
УТВРЂИВАЊА
ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р-459 а,
ДИОНИЦА ВРШАНИ-РАЧА, ПОДДИОНИЦА ДОЊЕ
ЦРЊЕЛОВО-БАТКОВИЋ И БАТКОВИЋ-ОСТОЈИЋЕВО
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса реконструкције
и модернизације регионалног пута Р-459 а, дионица
Вршани-Рача, поддионица Доње Црњелово-Батковић и
Батковић-Остојићево.
Корисник експропријације је Република Српска.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник Града
Бијељина и Правобранилаштво
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини, које ће,
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са
Законом, провести потребне радње у циљу обазбјеђивања
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег
интереса и провођења поступка експропријације пред
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-6/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 4. став (1) Закона о јавним
путевима („Службени гласник Републике Српске„ број:
89/13), члана 39. став (2) тачка 11) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара
2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ВОДОВА
Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за коришћење

09. фебруар 2018.

путног земљишта за полагање инфраструктурних водова
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/16), у члану 6.
став (1) мијења се и гласи:
„(1) Накнада по једном дужном метру коришћења
путног земљишта, у зависности од намјене за коју се путно
земљиште користи, износи:
- за телекомуникацијске и електричне каблове и
водове ...............................................................................0,45 КМ/м
- за цјевоводе до 200 мм промјера .................................
............................................................................................0,75 КМ/м
- за цјевоводе већег промјера ................... 1,25 КМ/м“
Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-7/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. 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 члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Одлуке о измјенама Одлуке о буџету Града Бијељина
- Ребалансу Буџета за 2017. годину („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 14/17 и 28/17), Скупштина Града на
својој 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ КОРИШТЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2017. години („
Службени гласник Града Бијељина“, број: 09/17, 16/17), члан
2. мијења се и гласи:
Члан 2.
Расположива средства:
Укупан износ расположивих средстава предвиђен
Буџетом Града Бијељина који се усмјерава за подстицај
пољопривредне производње је 1.040.000,00 КМ. “
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
Члан 3.
План утрошка:
Наведени износ средстава усмјерит ће се на
следећи начин:
развоју:

Подстицај производњи, доходку и руралном
1. Подршка организованом откупу поврћа и

09. фебруар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

воћа, организованом откупу пшенице род 2016. године и
организованом откупу дувана из 2016. године, ....…………
…................................................................................ 500 000,00 КМ
2. Подршка сточарству ..........................190 000,00 КМ
3. Подршка подизању нових засада воћа......................
.........................................................................................1 000,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању ............................................................ 34 000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
.......................................................................................90 000,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре …................
.....................................................................................105 000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
(елементарне непогоде и др.) …...........................20 000,00 КМ
8. Помоћ удружењима ............................25 000,00 КМ
9. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа ...........20 000,00 КМ
10.
Подршка едукацији, презентацији
пројеката, посјета Сајмовима, подршка увођењу
сертификоване производње, суфинансирање анализа
квалитета земљишта и пројеката развојних агенција,
55 000,00 КМ
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-8/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. 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 члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној
дана 7. фебруара 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 3.
Ова Одлука ст упа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Бијељина“.

Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији на подручју
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
28/17) члан 111. мијења се и гласи:
„Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о водоводу и канализацији на подручју
општине Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“,
број: 11/12 и 19/14).“

Број: 01-022-10/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

УКУПНО ............................................1.040 000,00 КМ “

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53.
става 1. и 2., и члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став 2.
тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), и члана 39.
став 2. тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара
2018. године, донијела је
ОДЛ У КУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ
НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У К.О. ЈАЊА 1 И К.О.
ЈАЊА 2 СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ
СРПСКУ

Број: 01-022-9/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став (2) тачка 36) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној
дана 7. фебруара 2018. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА
‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ

Члан 1.
У
Одлуци о преносу права својине на
непокретностима у к.о. Јања 1 и к.о. Јања 2 са Града Бијељина
на Републику Српску, број: 01-022-14/17 од 9. марта 2017.
године, („Службени гласник Града Бијељина“, број: 5/17), у
члану 1. став 1. алинеја 1. ријечи „к.о. Јања 1“ замјењују се
ријечима „к.о. Јања 2“.

1.Огњен Сефер, Предраг Вујић, Игор Новаковић
и Сафет Спречак, разрјешавају се дужности вршиоца
дужности чланова Управног одбора Јавне установе Бања
‘’Дворови’’ Дворови, због дјелимичног окончања поступка
јавне конкуренције за избор чланова Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.

Члан 2.
У осталом дијелу одлука остаје непромијењена.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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Службени гласник Града Бијељина
Образложење

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка јавне
конкуренције, док је одредбом члана 39. став (2) тачка
36) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Имајући у виду чињеницу да су Огњен Сефер,
Предраг Вујић, Младен Вуковић, Игор Новаковић и Сафет
Спречак именовани за вршиоце дужности чланова Управног
одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови на сједници
скупштине одржаној дана 24.11.2017. године, да је након
тога објављен Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста
чланова Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’
Дворови, те да је дјелимично окончана процедура у вези са
поступком избора чланова управног одбора Јавне установе
Бања ‘’Дворови’’ Дворови, то је примјеном горе наведених
одредби одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-8/18
Бијељина,
Датум: 07. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став (2) тачка 36) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), а на основу Извјештаја Комисије за избор чланова
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови,
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7.
фебруара 2018. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
1. Огњен Сефер, Милорад Јовић, Предраг Вујић
и Сафет Спречак, именују се за чланове Управног одбора
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, због дјелимичног
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окончања поступка јавне конкуренције за избор чланова
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач једница локалне самоуправе, у складу
са законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних
служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да Управни одбор
установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине,
односно скупштина града, на приједлог начелника општине,
односно градоначелника након спроведеног поступка јавне
конкуренције, док је одредбом члана 39. став (2) тачка
36) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина, на сједници одржаној
дана 24.11.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Сефер Огњена, Вујић Предрага, Новаковић Игора, Вуковић
Младена и Спречак Сафета, за вршиоце дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
број 01-111-257/17. Тачком 2. диспозитива рјешења од
24.11.2017. године одређено је да ће функцију из тачке 1. тог
рјешења обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Јавне установе Бања
‘’Дворови’’ Дворови.
На сједници одржаној дана 24.11.2017. године
Скупштина града Бијељина расписала је јавни конкурс
за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора
Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-258/17
од 24.11.2017. године, те донијела рјешење о именовању
комисије за избор чланова Управног одбора Јавне установе
Бања ‘’Дворови’’ Дворови број 01-111-259/17 од 24.11.2017.
године. Након проведене процедуре која је подразумјевала
прегледање свих пријава које су стигле у прописаном
року, обављање интервјуа са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор, комисија је сачинила извјештај у којем
је предложено да се за чланове Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови именују Огњен Сефер,
Милорад Јовић, Предраг Вујић и Сафет Спречак и исти
доставила Градоначелнику, који је након тога, у складу са
одредбом члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12
и 44/16) Скупштини града Бијељина упутио допис којим је
предложио да се за чланове Управног одбора Јавне установе
Бања ‘’Дворови’’ Дворови именују Огњен Сефер, Милорад
Јовић, Предраг Вујић и Сафет Спречак.
Након проведеног поступка јавног гласања
утврђено је да је приједлог Градоначелника да се за чланове
Управног одбора Јавне установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови
именују Огњен Сефер, Милорад Јовић, Предраг Вујић и
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Сафет Спречак добио већину гласова од укупног броја
одборника у Скупштини Града Бијељина, те је ријешено као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-9/18
Бијељина,
Датум: 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став (2) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина
на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ БАЊА ‘’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
I
У Комисију за избор члана Управног одбора Јавне
установе Бања ‘’Дворови’’ Дворови, именују се:
1. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
2. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
3. МИЛАН ЛАЗИЋ
4. МЛАДЕНКА ВУЈАДИНОВИЋ
5. СЛАЂАНА ЛЕКИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03 ) прегледа све пријаве које стигну у прописаном
року, по потреби прибави додатне информације о
кандидатима, обави интервју са свим кандидатима који су
ушли у ужи избор и након тога достави Извјештај о свом
раду Градоначелнику, након чега Градоначелник у складу
са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12
и 44/16) Скупштини града упућује приједлог кандидата за
члана Управног одбора на разматрање и доношење акта за
коначно именовање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-111-11/18
Бијељина,
Датум: 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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На основу члана 39. став (2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике српске“,
број: 97/16) и члана 39. став (2) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7.
фебруара 2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ СЕ
ИМЕНУЈУ ЧЛАНОВИ ПОСЕБНИХ И НЕПРИСТРАСНИХ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА
ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА
1. У тачки 1. Листе стручњака са које се именују
чланови посебних и непристрасних комисија за спровођење
поступка за пријем службеника број: 01-111-167/16 од
17.11.2016. године (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 28/16) врши се измјена на начин да умјесто ‘’ НЕРМИНА
ШАХБЕГОВИЋ, дипломирани правник’’ треба да стоји
‘’СЕЛМА СЕЛИМОВИЋ, дипломирани економиста’’.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-12/18
Бијељина,
Датум: 07. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 16. став 6. Закона о јавним
путевима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 15. сједници
одржаној дана 7. фебруара 2018. године, донијела је:
ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ
КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ
На основу усвојеног
Буџета за подручје
града Бијељине, за реализацију изградње комуналне
инфраструктуре планирана су средства од 3.046.000,00 КМ.
ставки:

Средства су планирана са следећих буџетских

• економски код број 511100 - изградње комуналне
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација,
канализација, уређење паркинг простора, дирекција за
изградњу и развој, надзор - буџет, суфинансирање) у износу
од 2.005.000,00 КМ
• економски код број 631100 – Издаци по основу
пројекта канализације, ОРИО пројекат, пдв у износу од
1.001.000,00 КМ,
• економски код број 511100 – Издаци
за изградњу и прибављање објеката комунална
инфраструктура, процјена вриједности некретниненадзор и пројектовање и др. Дирекција за изградњу и
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развој града у износу од 40.000,00 КМ,
I. ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
................................................................................ 2.005.000,00 КМ
1. ПУТНА МРЕЖА
И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ........................................ 1.490.000,00 КМ
Асфалтирање путева и улица
Учешће Града (70 %)
- 574.000,00 КМ
Учешће грађана и других институција (30 %)
- 246.000,00 КМ
Изградња и асфалтирање путева, улица и паркинга
у којима Град учествује са 100 %
Изградња саобраћајница у оквиру Индустријске
зоне II и др. - 300.000,00 КМ
Реконструкција и изградња топловодне мреже
- 150.000,00 КМ
Изградња, пројектовање, опрема и др. у којима Град
учествује са 100 %
пјешачко-бициклистичке стазе
- 50.000,00 КМ
аутобуска стајалишта, надстрешице и др.
- 20.000,00 КМ
тротоари
- 10.000,00 КМ
нови макадамски путеви и улице
- 60.000,00 КМ
испитивање квалитета коловозних конструкција
- 10.000,00 КМ
семафори
- 20.000,00 КМ
ревизија пројектне документације
- 30.000,00 КМ
индустријска зона II (изградња приступа
парцелама) - 20.000,00 КМ
2. ВОДОВОДНА МРЕЖА .................. 215.000,00 КМ
Изградња водоводних мрежа у којима Град
учествује
Финансирање Града са 80 %
- 144.000,00 КМ
Учешће грађана са 20 %
- 36.000,00 КМ
Пројекат генералног водоснадбијевања- I фаза,
извориште - 35.000,00 КМ
3. ЕЛЕКТРО МРЕЖА ............................200.000,00 КМ
Изградња јавне расвете гдје Град учествује у
финансирању и суфинансирању
Учешће Града са 50 %
- 30.000,00 КМ
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Учешће Грађана са 50 %
- 30.000,00 КМ
Изградња јавне расвете и НН мреже гдје Град
учествује у комплетом финансирању
- 30.000,00 КМ
Изградња
трафо
станице
“Индустријске зоне II” - 100.000,00 KM

на

простору

Набавка и уградња декоративне расвјете - 10.000,00 КМ
4. ГАСИФИКАЦИЈА
Решавање
имовинско-правних
односа
(експропријација) ................................................. 200.000,00 КМ
(финансирање се врши са дијела позиције
инфраструктура,експропријација, рјешавање имовинских
питања)
5. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА
Надзор- канализација ОРИО ............100.000,00 КМ
II. КАНАЛИЗАЦИЈА
Изградња канализације, пројекат ОРИО ....................
................................................................................ 1.001.000,00 КМ
- Радови и резервна средства............ 1.001.000,00 КМ
I. ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Путна мрежа и остали објекти инфраструктуре
У 2018. години, Одјељење у складу са
усвојеним буџетом планира водити активности на
изградњи, модернизацији и реконструкцији локалних
и некатегорисаних путева и градских улица, тако што
би у складу са “Одлуком о поступку и критеријумима за
суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју
Града Бијељина” (Службени гласник Општине Бијељина, бр.
29/06 и 21/12 ). године, Град учестововао у суфинансирању
пројеката у износу од 70%.
У складу са поменутом Одлуком у задње три
године је урађено тј. асфалтирано мање путева и улица од
уобичајеног, што се може очекивати и ове године, што због
мање издвојених средстава из буџета у односу на ранији
период, али и због других инфраструктурних пројеката који
су у међувремену покренути (канализација, ново градско
гробље, гасификација, топлификација, индустриска зона II
и др.). Међутим, сам пројекат изградње канализације доноси
један нови квалитет везано за коловозне конструкције, јер
ће се приликом изградње исте извршити реконструкција
једног већег дијела градске уличне мреже, a што ће у периоду
2017-2019 година износити око 27,8 километара.
Од 880.000,00 КМ предвиђених за изградњу и
реконструкцију путне мреже, за асфалтирање путева и улица
гдје грађани учествују са 30 % Град заједно са грађанима
планира издвојити 820.000,00 КМ, од чега грађани и
евентуално други екстерни извори финансирања учествују
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са 246.000 КМ, а Град 574.000 КМ. Осталих 60.000,00 КМ се
планира издвојити за изградњу и реконструкцију пјешачкобициклистичких стаза и тротоара гдје град исте финансира
у цјелокупном износу.
За финансирање изградње путева, улица и осталих
објеката инфраструктуре у којима Град учествује са 100%
планирана сума износи 300.000 КМ. Већина ових средстава
ће бити усмјерена за изградњу саобраћајнице у оквиру
индустријске зоне II., гдје је поред средстава из буџета,
обезбеђено још око 350.000 КМ од стране УНДП-а, а кроз
усвојену апликацију од стране града..
За потребе реконструкције и изградње топловодне
мреже планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ.
Највећи дио ових средстава се планира утрошити за
преостали дио обавеза у пројекту реконструкције постојеће
мреже у улици Мајора Драгутина Гавриловића, гдје су
се дешавали чести кварови и гдје је било немогуће даље
санирати и поправљати постојећу мрежу.
Аутобуска стајалишта, надстрешице и друго
Овим програмом предвиђен је одређен износ
средстава за изградњом аутобуских стајалишта и уградњом
аутобуских надстрешица на више локација у граду и на
локалним путевима.
Поред тога на одређеним локацијама потребно је
поставити тј. уградити или поправити саобраћајну опрему
у виду заштитно-одбојне ограде, као и на најкритичнијим
мјестима као што су путне дионице поред дубоких канала
са водом, косина, насипа и засјека. Већина ових активности
је упитна из разлога недовољних финансијских средстава.
У циљу смиривања саобраћаја, тј. смањења
брзина кретања планира се уградња вибрационих трака
на градској уличној мрежи и то као алтернатива лежећим
полицајцима. Траке би се постављале пре свега у улицама
са већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред
јавних установа гдје је појачан пјешачки саобраћај. Ова
активност се води тј финансира кроз редовно одржавање
путева и улица.
Изградња нових макадамских путева и улица
За потребе изградње нових путева и улица на
нивоу макадама у циљу приступа индивидуално-стамбеним
објектима у оквиру новоформираних насеља, привредним
субјектима и просјецању улица у већ постојећим насељема,
неопходно је просјећи и изградити нове макадамске улице.
У појединим дијеловима града неопходно је растеретити
постојећу уличну мрежу обзиром да постојећа није довољна
да прихвати сав обим саобраћаја. Тиме би се растеретила
постојећа улична мрежа, а за ефекат би се смањила густина
саобраћаја и повећао проток.
У том контексту потребно је извршити
експропријацију одређених улица или дионица како би се
постојећа улична мрежа увезала са новоформираном.
У том контексту, у овој години планира се
просјецање и изградња улице до нивоа шљунчаног тампона
у дужини од око 1.050 м1 од треће фазе обилазнице
до привредног субјекта Рашевић. За планирану улицу
експропријација је урађена у највећој мјери, а завршетак
процедуре се очекује до априла мјесеца. Поред тога постоје
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краће дионице које се раде у складу са захтјевима МЗ-ца или
група грађана, као и дионице које се раде у склопу изградње
стамбених зграда гје су инвеститори приватне фирме, а гдје
град има обавезу уређења инфраструктуре.
Семафори
У 2018 години планира се изградња семафорског
уређаја на раскрсници улица 1.маја-Душана БаранинаМајора Д.Гавриловића. Напомињемо да је поменута
раскрсница једна од најкритичнијих на градској
уличној мрежи, што је показала и анализа броја незгода
прибављена од стране саобраћајне полиције. Обзиром да
посједујемо већи дио сигнално- саобраћајне опреме која
је размонтирана са раскрснице код “Бледа” и која ће се
искористити за поменуте потребе, планирана инвестиција
износи 15.000 КМ.
За потребе уградње тзв. Бројача слободних паркинг
мјеста у виду семафорске сигнализације на паркинг
простору иза старог небодера и А.Д. Града планиран је
износ од 5.000 КМ. Средства би била дозначена Дирекцији
за изградњу и развој града обзиром да би иста вршила
набавку и монтажу опреме. Наиме Дирекција и управља
паркинг просторима у граду тако да би била задужена и за
реализацију поменутог посла.
Ревизија пројектне документације
У 2017 години Одјељење за СКП је провело
поступак и урадило пројектну документацију за око 15
пројеката, док је у 2018 години у плану још око десетак
нових пројеката. Пројекти се у највећој мјери односе
на пројекте изградње путева, улица , кружних токова
тј послова нискоградње, као и пројекти везано за јавну
расвјету. Поред тога урађено је неколико пројеката из
области хидротехничке фазе као и пројекти мостоваконструктивна фазаи др. За све ове пројекте неопходно
је урадити ревизију пројектно-техничке документације те
се због тога планира износ од 30.000 КМ. Напомињемо да
процедуру избора извођача за поменуте послове проводи
одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор.
Индустријска
парцелама)

зона

II

(изградња

приступа

У циљу приступа парцелама на простору
индустријске зоне II неопходно је урадити армирано
бетонско-цјевасте пропусте са чеоним главама и бетонским
плочама. Ови пропусти се раде на локацијама ископаних
подужних канала који прикупљају атмосферске воде. Број
парцела на којома је неопходно урадити пропусте, мин.
пречника Ǿ 500 мм, износи око 25, а предвиђени износ
средстава је 20.000 КМ. Дуж пропуста би се поставиле
резервне каналице Ǿ 100 мм, а за потребе евентуалних
инфраструктурних водова.
2. Водоводна мрежа
За потребе изградње водоводне мреже за ову годину
су предвиђена средства од 180.000 КМ , приликом чега ће
Град суфинансирати изградњу у износу од 144.000 КМ. На
ова планирана средства од 144.000 КМ грађани су у обавези
да прикупе 20 % средстава или 36.000 КМ. С обзиром
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да је вода основна људска потреба ова средства готово у
потпуности одговарају захтјевима за изградњу водовода. За
2018 годину за сада је поднијето око 20 захтјева за изградњу
истих, укупне дужине око 2500 м1 новоизграђене мреже.
Пројекат генералног водоснадбијевања- I фаза (
извориште Грмић) планира израду Пројекта “осматрања”
извришта Грмић са свим истражним радовима, провјером
утицаја бунара, потреба за бушењем нових, предлози
и смјернице за будући временски период са израдом
хидрогеолошког/хидрауличког модела тј. упављање
извориштем Грмић са провођењем дефинисаног
мониторинга и спровођење геофизичких истраживања и
тренутне ситуације изворишта Грмић уз давање смјерница
и праваца за даље управљање јединим извориштем воде за
пиће за град Бијељину. Оквирна вриједност овог пројекта
износи око 70.000 КМ од чега се овим програмом предвиђа
35.000 КМ, а посебним програмом за Воде предвиђа се
исти износ.
3. Електро мрежа
За потребе изградње електро мреже за ову годину
предвиђена су средства од 200.000 КМ, и то:
За изградњу јавне расвете на подручју градских и
сеоских МЗ-а предвиђен је износ од 60.000,00 КМ, стим што
грађани суфинансирају износ од 50%, односно 30.000,00 КМ,
а што је у складу са Одлуком о поступку и критеријумима
за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју
Града Бијељина”. Суфинансирање може бити и у материјалу.
За изградњу јавне расвете на подручју града на
локацијама гдје је расвјета постојала, али је уклоњена
приликом изградње канализационе мреже предвиђен
је износ од 30.000,00 КМ. Треба напоменути да је стара
расвјета била у веома лошем стању (тзв. висилице) или је
уопште није било. Такође, постоје одређене улице и јавне
површине (тргови, паркови) које не посједују јавну расвјету.
Поред тога постоји потреба и за изградњом НН мреже. Ову
врсту радова град финансира у пуном износу.
За изградњу нове трафо станице, 10/04 kV, 1000
kVA, на локацији “Индустријске зоне II“ предвиђена су
средства у износу од 100.000,00 КМ. Поред изградње трафо
станице у оквиру предвиђених средстава финансират ће се
радови на прикључном далеководу који је на удаљености од
нове трафо станице на око 1350 м1.
Напомињемо да је поменута активност у завршној фази
обзиром да је иста покренута у 2017 години те да је износ
од 38.466,09 већ исплаћен извођачу, а да је планирани износ
неопходан за окончање истих.
За потребе
набавке и уградње декоративне
расвјете планирана су средства у износу од 10.000,00
КМ. Напомињемо да је у прошлој година вршена набавка
и уградња једног дијела, тако да би са наставком ових
активности дијелом модернизовали постојеће декоративне
елементе. Обзиром да је дио постојеће декоративне расвјете
оштећен или је престао са радом у потпуности, појавила се
потреба за допуном исте.
4. Гасификација
Овом буџетском ставком, планирано је ријешавање
имовинско-правних односа (експропријација) на дионици
Бијељина-Шепак у циљу изградње главног гасоводног
колектора, а с обзиром на уговорене обавезе већ пету
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годину се планирају средства по основу ових активности
и то у износу од 200.000 КМ. Ово улагање представља
суфинансирање Града у изградњи гасификације.
5. Дирекција за изградњу и развој града
За потребе вршења стручног надзора на изградњи
пројекта канализационе мреже по питању пројекта
ОРИОпланиран је дио средстава у износу од 100.000 КМ,
обзиром да је обавеза града да врши стручни надзор над
извођењем истих.
По основу других активности коју за потребе
Града обавља Дирекција планиран је износ од 40.000 КМ.
Поменути износ се користи за потребе израде пројектних
документација, израде УТУ (урбанистичко-техничких
услова), процјена вриједности некретнина за разне
потребе града, а прије свега за потребе експропријација
земљишта и имовине, израда елабората и предмјера
потребних за асфалтирање путева, улица, јавних расвјета и
др. Пројектна документација у виду главних грађевинских
пројеката се највише ради за потребе изградње нових
саобраћајница, трећих трака, кружних токова, мостова,
пјешачко-бициклистичких стаза, пројекти хидротехничке
фазе и др. Поред поменутих пројектовања, неопходно
је обезбедити средства за вршење стручног надзора
приликом реализације истих.
II. КАНАЛИЗАЦИЈА
У склопу изградње фекалне канализације у 2018
години наставља се активност на пројекту “ОРИО“
приликом чега ће се извршит реконструкција одређеног
броја улица на градској уличној мрежи.
Кроз овај пројекат, вриједности око 15,75 милиона
КМ, град Бијељина би за извођење радова у 2017, 2018 и
2019 години морао издвојити 27% средстава плус трошкове
ПДВ-а, што износи око 6.9 милиона КМ. Треба напоменути
да вриједност урађене
пројектне документације од
229.703,31 КМ улази у обавезних 27% средстава града.
Кроз пројекат “Орио“ планира се извођење радова у
следећим улицама:
Зона 1: Светозара Ћоровића, Лазе Костића,
Незнаних Јунака и Мајора Милана Тепића- укупне дужине
2.028,58 м1
Зона 2: Солунска, Димитрија Туцовића, Арсенија
Чарнојевић, Светозара Марковића, Сарајевска, Јеврејска,
Милоша Обилића, Толстојева и Митра Трифуновића Уче укупне дужине 4.521,78 м1
Зона 3: Цетињска, Краља Милутина, Слободана
Јовановића, Жртава Јадовног, 2. Априла, Српске
добровољачке гарде, Рачанска, Петрове горе и Руђера
Бошковића-укупне дужине 3.056,82 м1,
Зона4: Видовданска, Достојевског, Данила Киша и
Бошка Бухе - укупне дужине 663,2 м1
Зона 5: 27 марта, Нушићева, Козарачка, Јована
Цвијића, Кадињачка, Ивана Горана Ковачића, Ђуре
Даничића-дио, Цара Душана-дио, Баје Станишића-дио,
Јована Кронштатског, Зорана Радмиловића- укупне дужине
3.882,11 м1.
Зона 6: Ђуре Даничића-дио, Војводе Пера Бојовића,
Баје Станишића-дио Савска, Цара Душана-дио, Стјепана
Томашевића, Јозефа Коукала, Црвеног крста и Луја Пастераукупне дужине 5.117,70 м1.
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Зона 7: Српске војске, Грачаничка (Николе Пашића),
Ђуре Јакшића, Потпоручника Смајића, Богдана Жерајића,
Николе Спасојевића, Владике Гаврила и Дринска - укупне
дужине 4.652,92 м1,
Зона 8: 24 септембар, Софке Николић, Милешевска,
Балканска, Сергеја Јасењина, Галац- укупне дужине 2.576,46.
Зона 10: Стефана Дечанског и Иве Андрића- укупне
дужине 1.317,69.
Укупна дужина свих улица које ће се кроз изградњу
фекалне канализације реконструисати у највећој мјери,
износи 27.817,03 м1.
У 2017 години кренуло се са извођењем радова
и вриједност до сада урађене инвестиције износи око 4,1
милион КМ од чега је град извођачима извршио исплату
у износу од 1.555.908,38 КМ, док је остали дио исплаћен од
стране Холандске владе као донатора.
Напомињемо да пројекат ОРИО у потпуности
проводи ПИУ ТИМ, али да град преко овог одјељења
врши исплату израду пројектне документације, радова и
вршење надзора.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена програма почиње тећи од 01.01.2018.
године до 31.12.2018. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-11/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став
2. Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике
Српске” број: 89/13) члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина” број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 15. сједници
одржаној дана 7. фебруара 2018. године, донијела је
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА
2018. ГОДИНУ
На основу усвојеног Буџета за подручје града
Бијељине, за реализацију одржавања јавних саобраћајних
површина тј. путне мреже планирана су средства од
980.000,00 КМ.
ставки:

Средства су планирана са следећих буџетских

• економски код број 412500 - Одржавање
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација
ударних рупа у износу од 750.000 КМ,
• економски код број 412800 - Зимска служба у
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износу од 200.000 КМ, и
• економски код број 511200 - Издаци за
инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
путева у износу од 30.000 КМ. Укупно за:
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ .....………980.000,00 КМ
1. Улице у граду...................................... 235.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)
…….. .......................................................................... 25.000,00 КМ
- саобраћајна сигнализација (укупно) .........................
.................................................................................... 120.000,00 КМ
* вертикална .…………............................ 40.000,00 КМ
* хоризонтална …………….....……… 35.000,00 КМ
* свјетлосна ……………….................... 45.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) ................................................................. 70.000,00 КМ
- објекти за одводњу и други путни објекти ………
…................................................................................ 20.000,00 КМ
2. Локални путеви …………............... 380.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)
………...................................................................... 120.000,00 КМ
- објекти за одводњу, банкине и путни објекти
(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,
ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ......................
.................................................................................... 50.000,00 КМ
- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање
шибља растиња и дрвећа) …............................... 65.000,00 КМ
- саобраћајна сигнализација и опрема
(хоризонт.–35.000; вертикална-15.000; опрема 5.000) …..…...
....…………............................................................. 55.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) ................................................................. 90.000,00 КМ
3. Некатегорисани путеви ................... 165.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)
….............................................................................. 125.000,00 КМ
- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и
путни појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација
банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) .....................
.................................................................................... 20.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
(вертик.
и
хоризонтална) ……................................................ 10.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) …............................................................ 10.000,00 КМ
4. Зимска служба ……………………………......200.000,00 КМ
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1. УЛИЦЕ У ГРАДУ
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА
За одржавање градских макадамских улица
предвиђа се количина од око 1.600 м3 шљунка, за чију је
набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 25.000,00
КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању
улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута
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у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и
трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само
у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица
могуће је извршити још једно гредерисање.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Вертикална, хоризонтална и свјетлосна
За замјену старе и постављање нове вертикалне
сигнализације на градским улицама издвојена је сума од
35.000,00 КМ. Од планираних 30.000 КМ за инвестиционо
одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових
саобраћајних знакова и стубова планирано је 25.000 КМ, а
за само одржавање предвиђа се 10.000 КМ. Само одржавање
предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова,
исправљање заокренутих саобраћајних знакова, скидање
налепница, замјена оштећених стубова и др. Издаци за
инвестиционо одржавање планирани су у буџету на
посебном економском коду број 511200.
У 2018 години је поред редовне набавке саобраћајних
знакова планирана и замјена вертикалне сигнализације
која је дефинисана Правилником о саобраћајним знаковима
и сигнализацији на путевима и др. тј. замјена знакова са
жутом позадином са оним са бијелом. Укупан број знакова
који ће се набавити, уградити и замјенити са новим је око
300 комада како на градским улицама тако и на локалним и
некатегорисаним путевима. Претходних година тај број је
износио око 100 комада.
За израду хоризонталне сигнализације издвојена
су средства од 35.000,00 КМ, за коју је планирано исцртати
количину од око 3500 м2 пјешачких прелаза, стоп линија,
шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др,
затим око 28000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 300
исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р). И у 20118
години је планирана израда дебелослојне хоризонталне
сигнализације у количини од око 200 м2 те обиљежавање
стрелица и исписивање слова.
За потребе одржавања свјетлосне сигнализације
(семафора) планирају се средства:
- за одржавање семафора, поправку оштећених
семафора у саобраћајним незгодама, замјену прегорјелих
сијалица, уградњу возачких давача сигнала, уградња
звучних уређаја за слијепе и слабовинде особе и др................
.................................................................................... 45.000,00 КМ
ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ
Овом ставком предвиђају се радови најнеопходнијег
одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање
ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви,
нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала
те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања
кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање
заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго,
а за шта су планирана средства у износу од 20.000,00 КМ.
2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ
Овим Планом предвиђено је да се одређени локални
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путеви или дионице пошљунчавају у два наврата у току
године.
За реализацију плана предвиђа се следећи обим и
количина радова:
Р
/бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Број
пута
Л-1
Л-5
Л-6
Л-12
Л-13
Л-14
Л-17
Л-18
Л-23
Л-27
Л-30
Л-32
Л-33
Л-34
Л-35
Л-36
Л-37
Л-41
Л-43
Л-45
Л-46
Л-48
Л-50
Л-53
Л-55

Путни правац

м3

Којчиновац - Модран – Кацевац
Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште
Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић
Чађавица - Г. Драгаљевац
Г.Буковица – Забрђе
Јањарска Обријеж – Ченгић
Велика Обарска – Градац-Ступањ
Загони – Г. Загони
Бијељина - Голо Брдо
Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац
Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а)
Бијељина - Ново Село – Дијелови
Бијељина (АТЦ М.14.1.) - В. Обарска
Бијељина - М. Обарска – Батковић
В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица
Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.)
Љељенча (Л-7) – Ковачићи
Г. Драгаљевац - Г. Чађавица
Д. Магнојевић - С. Магнојевић
Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица
Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница)
Трњаци – Бродац
Суво Поље - Г. Загони
Ченгић - Бањица (Кацевац)
Рухотина – Главичице

740
700
470
700
130
240
200
240
280
140
120
120
80
350
540
240
200
200
220
380
180
100
280
440
360

Дужина (км)
Асфалт
11,85
11,232
16,00
3,30
4,79
3,0
5,8
4,15
1,0
2,63
2,7
4,55
3,2
1,47
2,7
1,0
1,576
0,5
0,1
2,6
0,75
2,0

Дужина (км)
макадам
4,05
4,168
3,10
4,20
0,67
1,4
1,0
1,45
1,65
0,62
0,5
0,55
0,4
2,88
2,8
1,5
1,1
1,024
2,7
2,5
1,0
0,5
1,85
3,75
2,2

Планирана средства за ову врсту радова износе
120.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду
(април,мај) и јесењем (септембар, октобар). У цијену
радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уградња
(гредерисање).
ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ
чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,
ригола и потпорних зидова и уређење банкина
Планом је предвиђено прочишћавање постојећих и
ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима, а у износу
од 20.000,00 КМ, односно око 10.000 м1. Локације које су
најкритичније су краће или дуже, а у већини на брежуљкастом
терену, и то на Л-1 дионици Модран- Ченгић- БјелошевацКацевац; Л-6 Д.Драгаљевац- Г.Магнојевић- Д.Магнојевић;
Л-18 Загони - Г.Загони; Л-20 Г. Чађавица-Забрђе; Л-36
Љељенча-В.Обарска; Л-45 Д.Буковица- Главичорак-Г.
Буковица.
Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у
износу од око 10.000,00 КМ или око 25 изграђених пропуста
и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје
постоји потреба за изградњом истих.
Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити
на локалитетима у оквиру појединих локалних путева.
Вриједност издвојених средстава за ову врсту радова
износи око 5.000.00 КМ.
Поред горе поменутих радова овом ставком
предвиђено је интервентно редовно одржавање путне
мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем
канала (Л-54 Јоховац-Батар), уграђивањем и поправком
заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима
и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око
5.000,00 КМ.
Планом одржавања предвиђено је уклањање и
скидање надраслих банкина на свим локалним путевима
гдје се укаже потреба, с обзиром да се у зимским условима
на мјестима гдје површинска одводња не функционише се
ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање
коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност

09. фебруар 2018.

Службени гласник Града Бијељина

саобраћаја по учеснике. Поред тога воду са коловоза је
неопходно склонити у канал. За овај посао потребно је
издвојити средства у износу од око 10.000,00 КМ. У склопу
уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање
туцаника или шљунка на исте, посебно на асфалтним
дионицама са ужом ширином асфалта, од 5 м и ниже.
За некатегорисане путеве ова
ставка износи 20.000,00 КМ. Истом ће се финансирати
најнеопходније локације за потребе израде канала на
краћим путним дионицама, уређење банкина, израда
ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу
са захтјевима МЗ-ца и потребама на терену, а у складу са
финансијским средствима.
УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА
Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа
Кошење и уређење путних појаса на локалним
путевима планира се на свим асфалтним дионицама и то у
два наврата (мај-јун и октобар), а у вриједности од 65.000,00
КМ. Количина која се коси износи око 1.630.000 м2 и врши
се на око 50 локалних, око 20 некатегорисаних путева и на
око 5 пјешачко-бициклистичких стаза.
Претходних година, кошење се обављало и на
најкритичнијим локалним макадамским дионицама што ће се
покушати обавити на појединим дионицама и у 2018 години.
Кошење се обавља и за потребе уклањања
амброзије, а које се врши на јавним и приватним
површинама у количини од око 700.000 м2, а по налогу
овог одјељења, као и по налогу одјељења за инспекције.
Ова врста активности посебно се дефинише Програмом
комуналне потрошње.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
Хоризонтална и вертикална
За замјену старе и постављање нове вертикалне
сигнализације на локалним путевима планиран је износ
од 15.000,00 КМ, с тим што је дио средстава планиран са
економског кода број 511200, а дио са 412500.
За израду хоризонталне сигнализације планиран је
износ од 35.000,00 КМ. Количине које се изводе су следеће:
око 750 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура,
усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око
87000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 240 исписаних
слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р).
На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и
хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу
од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.
Поред саобраћајне сигнализације потребно је на
одређеним локацијама уградити саобраћајну опрему у
виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од
5.000,00 КМ.
САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА
На основу стања асфалтних коловоза градских
улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених
средстава, планира се количина од око 1060 тона АБ асфалт бетона, што износи око 170.000,00 КМ. Динамиком
је предвиђено да се предметни радови обављају два
пута годишње (прољеће - јесен). Предвиђена средства
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појединачно износе за:
- Градске улице ........................................ 70.000,00 КМ
- Локалне путеве ……............................ 90.000,00 КМ
- Некатегорисане путеве …………… 10.000,00 КМ
3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Oдржавање некатегорисане путне мреже
Одржавање
некатегорисане
путне
мреже
предвиђено је у мало већим количинама и обиму, у односу
на прошлу годину, у свим сеоским МЗ-цама, тј. у 55 МЗ-ца
на подручју града Бијељина.
Значи, и ове године предвиђен је извоз шљунка на
путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица
путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне
мреже планирана средства не могу задовољити потребе и
захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који
су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице
санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве
локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом
органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина,
или комунална полиција као и саобраћајна инспекција која
наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу
заштите људских живота и материјалних добара. У таквим
случајевима Одјељење је у обавези да поступи по таквом
налогу тј. решењу, те аналогно томе да и обезбеди одређена
финансијска средства.
Одржавање ове врсте путева вршит ће се
континуирано у току цијеле године, а након избора
извођача са санацијом истих може се почети од јуна мјесеца.
Планирана средства за ову врсту радова износе 95.000,00
КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову
категорију путева износи око 6.300 м³.
Поред горе дефинисане активности, планира се
извоз шљунка на некатегорисане путеве у сарадњи са МЗцама тако што ће активност бити суфинансирана од стране
истих. За ову намјену издвојит ће се средства у износу од
30.000,00 КМ, што значи да ће грађани у овој активности
суфинансирати радове у истом износу. Максимални износ
по једној МЗ-и од стране града ће износити између 3.0004.000 КМ, а у зависности од броја пријава.
Што се тиче осталих активности који ће се изводити
на поменутој путној мрежи за одржавање исте планирана су
средства у износу од 40.000,00 КМ, а у складу са следећом
расподјелом.
- објекти за одводњу и путни објекти, банкине
и путни појас (ископ канала, израда пропуста, ригола,
санација банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ....
.......................................................................................20.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
(вертик.
и
хоризонтална) 2 x 5000 = 10.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) …............................................................. 10.000,00 КМ
4. ЗИМСКА СЛУЖБА
Одржавање путне мреже у зимском периоду
обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању
коловоза сољу и ризлом, те извозом шљаке на брдовите
дионице, у периоду од 15.11.2017 до 01.04.2018 године.
На основу усвојеног буџета обезбеђено је 200.000
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КМ за ове намјене, тј за четири лота који се односе на путеве
и улице. Вредност радова искључиво зависи од количине
падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше,
али и да се морају обезбедити значајна додатна средства не
би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у
зимском периоду. Користећи се упоредним и искуственим
методама из претходних година те знајући дужину путне
мреже која би се требала одржавати у зимском периоду
мишљења смо да ће средства која су планирана буџетом
бити довољна.
Битно је и напоменути да се одржавање обавља у
складу са Програмом рада зимске службе за период 20172018 године који је усвојен на Скупштини Града Бијељина
у складу са закључком број: 01-013-9-5/17 од 21.07.2017
године и врши се на свим локалним путевима у дужини од
258,43 км, затим на око 81,0 км некатегорисаних путева, те
на градским улицама Бијељине и МЗ-це Јања орјентационе
дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне
мреже која се одржава у зимском периоду.
Поред тога послови зимске службе се врше и
на тротоарима, трговима, парковима и другим јавним
површинама. Чишћење ових површина ће изводити
А.Д.Комуналац са којим Град Бијељина има потписан
“Уговор о чишћењу јавних површина у прољетном, љетном,
јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном
мјесту Јања, ЛОТ 1“.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена програма почиње тећи од 01.01.2018.
године до 31.12.2018. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-12/18
Бијељина,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број:
124/11 и 100/17) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на својој 15. сједници одржаној
дана 7. фебруара 2018. године, д о н и ј е л а ј е
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Заједничка комунална потрошња је дјелатност
од посебног јавног интереса која је законом стављена у
надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније
планирале и спроводиле активности у области заједничке
комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима
регулисано је да се сваке године доноси Програм обављања
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дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Законом о комуналним дјелатностима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 124/11, 100/17) утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
обухватају услуге:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
3. одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина,
Средства за обављање комуналних дјелатности,
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса,
- дијела прихода од пореза непокретности и
- дијела накнаде за дате концесије.
Утврђивање висине средстава из претходног
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина
јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим
одржавањa појединих комуналних објеката и уређаја и
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње,
висину потребних средстава за реализацију Програма
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по
намјенама.
Цијене услуга које су приказане у Програму су узете
из Уговора из претходних година.
Овим Програмом
активности - услуге:

су

предвиђене

сљедеће

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


ɉɪɨɝɪɚɦɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɭɝɪɚɞɭȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɉɪɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ,ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɲɟɫɬɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɌɪɝɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ

Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ

Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ

Ƚɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚ

ȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ

Ɂɦɚʁȳɨɜɟȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ

ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ

Ɇɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ

ɇɭɲɢʄɟɜɚ

ɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ

ɍɤɭɩɧɨ



Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɬɪɢɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚɉɚɜɥɚ

ɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ

ɋɪɩɫɤɟɜɨʁɫɤɟ

ɇɟɡɧɚɧɢɯʁɭɧɚɤɚ

ɄɧɟɝɢʃɟɆɢɥɢɰɟ

ɍɤɭɩɧɨ



Ɍɪɟʄɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɞɜɚɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ȵɟɝɨɲɟɜɚ

Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ

Ɏɢɥɢɩɚȼɢɲʃɢʄɚ

ɄɧɟɡɚɆɢɥɨɲɚ

Ɋɚɱɚɧɫɤɚ

ɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ

ȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟ

Ⱥɬɢɧɫɤɚ

ɌɪɝȭɟɧɟɪɚɥɚȾɪɚɠɟ

ɍɤɭɩɧɨ



ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð












ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð







ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð
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ɑɟɬɜɪɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟʁɟɞɧɨɦɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ

ɀɢɜɨʁɢɧɚɆɢɲɢʄɚ

Ʉɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟ

ȳɨɜɚɧɚȾɭɱɢʄɚ

ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝ

ɊɚʁɟȻɚʃɢɱɢʄɚ

ȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ

Ⱥɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ

ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚɋɦɚʁɢʄɚ

Ɇɚɪɬɚ

ɒɚɛɚɱɤɢɯȭɚɤɚ

Ɇɚʁɚ

ɀɪɬɚɜɚɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝɬɟɪɨɪɚ

ɋɪɩɫɤɟɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟɝɚɪɞɟ

ȻɪɚʄɟȽɚɜɪɢʄ

ɋɟɪɝɟʁɚȳɟɫɟʃɢɧɚ

ȼɨʁɜɨɞɟɉɟɬɪɚȻɨʁɨɜɢʄɚ

ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ

Ȼɚʁɟɋɬɚɧɢɲɢʄɚ

ɂɜɚɧɚȽɨɪɚɧɚɄɨɜɚɱɢʄɚ

ȶɢɪɢɥɚɢɆɟɬɨɞɢʁɚ

ɉɟɪɟɋɬɚɧɢʄɚ

ȾɭɲɚɧɚȻɚɪɚɧɢɧɚ

ɆɚʁɨɪɚȽɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ

ɉɪɨɮɟɫɨɪɚȻɚɤɚʁɥɢʄɚ

ɅɚɡɟɄɨɫɬɢʄɚ

ɋɨɥɭɧɫɤɚ

ɐɚɪɚɍɪɨɲɚ

ɋɪɟɦɫɤɚ

ɄɭɥɢɧɚȻɚɧɚ

ɋɜɟɬɨɡɚɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄɚ

Ʉɪɭɲɟɜɚɱɤɚ

ɍɤɭɩɧɨ



ɉɟɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɰɭ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
Ʉɨɦɢɬɫɤɚ

ɆɭɱɟɧɢɤɚɊɨɦɚɧɨɜɢɯ

ɉɚɧɬɟɥɢɧɫɤɚ

ɋɬɟɮɚɧɚȾɟɱɚɧɫɤɨɝ ɫɬɚɡɚ 

ɄɪɭɠɧɢɬɨɤɈɛɚɪɫɤɚ

ɅɨɡɧɢɱɤɚɨɞɭɥɢɰɟȾɪɢɧɫɤɚ

ɍɥɢɰɚɡɚɧɨɜɨɝɪɨɛʂɟ

ȾɚɧɤɚɄɚɛɢʂɚȻɭɤɢʁɚ

ɉɚɪɤɢɧɝɢɡɚɪɨɛɧɟɤɭʄɟ

ɉɚɪɤɢɧɝɢɡɚȺȾȽɪɚɞ

ɍɤɭɩɧɨ
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ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð


































ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð
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ɉɪɨɝɪɚɦɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɭɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦʁɟɫɬɭȳɚʃɚ

ɉɪɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɬɪɢɩɭɬɚɭɫɟɞɦɢɰɢ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
Ȼɢʁɟʂɢɧɫɤɚ

Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ

ɍɤɭɩɧɨ


ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɂȽɈɅȺPð






Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɭɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟʁɟɞɧɨɦɫɜɚɤɟɞɪɭɝɟɫɟɞɦɢɰɟ

ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɊɍɑɇɈɑɂɒȶȿȵȿ
ɍɅɂɐȺ
ɌɊɈɌɈȺɊȺPð
ɊɂȽɈɅȺPð
Ⱦɪɏɚɦɞɢʁɟȶɟɦɟɪɥɢʄɚ


ȼɥɚɝɢʁɚ


ȻɪɚʄɟɅɚɡɢʄ


ɒɚɪɚɦɩɨɜ


Ȼɪɡɚɜɚ


Ⱦɪɢɧɫɤɚ


ȹɟɦɚɥɚȻɢʁɟɞɢʄɚ


ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ


Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ


ɍɤɭɩɧɨ




ȻɂȳȿȴɂɇȺɈɋɌȺɅɂɉɈɋɅɈȼɂ

ɊȻ













ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

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

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ






ɧɱ


ɫɚɬ

ɬɭɪɚ

ɬɭɪɚ
ɧɱ
ɬɭɪɚ

ɄɈɅ

















ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȺ
ɍɄɆ

ɂɁɇɈɋ
ɍɄɆ

 














 



ɍɤɭɩɧɨɛɟɡɉȾȼɚ 
ɉȾȼ 
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ 
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ȳȺȵȺɈɋɌȺɅɂɉɈɋɅɈȼɂ

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

ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɫɦɟʄɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɭɫɥɟɞ

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






ɧɱ
ɬɭɪɚ
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ɍɤɭɩɧɨɛɟɡɉȾȼɚ
ɉȾȼ
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ


ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ,
ɉɪɨɝɪɚɦɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
ɭɝɪɚɞɭȻɢʁɟʂɢɧɚ


ɉɪɜɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ

ɉȾȼ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ

Ⱦɪɭɝɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ

ɉȾȼ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ

Ɍɪɟʄɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ

ɉȾȼ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ

ɑɟɬɜɪɬɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ

ɉȾȼ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ

ɉɟɬɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ

ɉȾȼ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ


Ȼɢʁɟʂɢɧɚɨɫɬɚɥɢɩɨɫɥɨɜɢ
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ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ,,
ɉɪɨɝɪɚɦɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
ɭɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦʁɟɫɬɭȳɚʃɚ

ɉɪɜɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ
 ɄɆ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ  ɄɆ
.0

ɉȾȼ 

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ  ɄɆ


Ⱦɪɭɝɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ

ɬɪɨɬɨɚɪɢ Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɄɆ
ɪɢɝɨɥɢ
Pðɯ ɄɆɯɦʁɟɫɟɰɢ

ɄɆ
ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ 
.0

ɉȾȼ 
ɄɆ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼ 


ȳɚʃɚɨɫɬɚɥɢɩɨɫɥɨɜɢ





ɄɆ




ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺɬɚɱɤɟ ,,, 

ȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚɄɆɄɆɄɆɄɆɄɆ
ɄɆ


 ɄɆ

ɇɚɫɟʂɟɧɨɦʁɟɫɬɨȳɚʃɚɄɆɄɆɄɆ  ɄɆ



ɋȼȿɍɄɍɉɇɈʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚȻɢʁɟʂɢɧɚȳɚʃɚ ɄɆ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду
Чишћење површина у зимском периоду
подразумијева активности које се врше током цијелог
зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази
јавним установама и друге јавне површине које се користе
за саобраћај у сваком моменту проходни, без било какве
опасности за безбиједно одвијање пјешачког саобраћаја.
Програмом утврђени радови на чишћењу снијега
и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.04.2018.
године и даље у случају снијежних падавина.
У овом периоду ће се обављати сљедећи послови:
1. комбиновано машинско и ручно чишћење
снијега са тротоара, тргова, прилаза јавним установама,
степеништа и других јавних површина неопходних за
саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,
2. посипање свих површина које се користе за
комуникацију индустријском соли,
3. по престанку падавина вршити скупљање и одвоз
снијега по приоритетима,
4. чишћење сливника, шахтова и решетки,
5. скидање снијега и уклањање поломљених
грана са насада и дрвећа на дијеловима путног земљишта,
тротоарима и парковима,

6. раскопавање леда и уклањање истог,
7. скупљање абразивног материјала са утоваром
и одвозом са свих јавних површина по престанку зимске
службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже
потреба.
8. прочишћавање тротора и других јавних
површина које подразумијева сакупљање разбацаних
папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и лимених
канти намијењених за ситни комунални отпад.
Овај Програм не предвиђа чишћење површина
испред стамбено-пословних објеката и пословних простора.
Ове просторе на основу одредби Одлуке о комуналном
реду дужни су чистити власници, односно непосредни
корисници објеката и простора.
Чишћење површина у зимском периоду биће
повјерено предузећу након проведеног поступка јавне
набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску
хигијену.
Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара,
посипање соли, као и чишћење сливних решетки обављаће
се по потреби у складу са временским условима, а за ту
намјену је предвиђен износ од 15.071,39 КМ.
Предвиђен износ за ову намјену је планиран у складу
са цијенама из Уговора за исту намјену из 2017. године.

Број 3 - Страна 20

Службени гласник Града Бијељина

1.3. Прање јавних површина
Прање јавних површина обављаће се машински
ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом
манипулишу помоћни радници и након завршетка прања
очистиће евентуално наталожени отпад и материјал са

09. фебруар 2018.

сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких
површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће
године. Уколико се укаже потреба могућа су и ванредна
прања улица што се дефинише посебним налогом за рад.
Избор даваоца услуга прања јавних површина извршиће се
након проведеног поступка јавне набавке.

ɉɪɟɝɥɟɞɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨʁɟɫɟɩɟɪɭ

ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɩɨɧɟɞɟʂɚɤ ɩɟɪɭɫɟɫɜɚɤɢɞɪɭɝɢɩɨɧɟɞɟʂɚɤ 

ɊȻ

ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ











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



ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɭɬɨɪɚɤ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 

ɊȻ









ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ

Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ
Ɏɢɥɢɩɚȼɢɲʃɢʄɚ
ɄɭɥɢɧɚȻɚɧɚ
ɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ
ȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
ɇɟɡɧɚɧɢɯȳɭɧɚɤɚ
ɅɚɡɟɄɨɫɬɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ



ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʃɚɭɥɢɰɚɡɚɫɪɟɞɚ ɩɟɪɭɫɟʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɟɱɧɨ 

ɊȻ














ɇȺɁɂȼɍɅɂɐȿ

ɄɧɟɡɚɆɢɥɨɲɚ
ɋɪɩɫɤɟȼɨʁɫɤɟ
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ɀɪɬɚɜɚɎɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝɬɟɪɨɪɚ
ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚɋɦɚʁɢʄɚ
Ⱥɬɢɧɫɤɚ
Ɇɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ
ɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚɉɚɜɥɚ
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ɆɚʁɨɪɚȾɪɚɝɭɬɢɧɚȽɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɚȻɚɤɚʁɥɢʄɚ
ȾɭɲɚɧɚȻɚɪɚɧɢɧɚ
ɉɟɪɟɋɬɚɧɢʄɚ
ɐɚɪɚɍɪɨɲɚ
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ɇɭɲɢʄɟɜɚ
ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ
ɂɜɚɧɚȽɨɪɚɧɚɄɨɜɚɱɢʄɚ
Ȼɚʁɟɋɬɚɧɢɲɢʄɚ
ȾɢɦɢɬɪɢʁɟɌɭɰɨɜɢʄɚ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄɚ
Ⱥɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ




Површина која се пере дневно:
- Укупна површина прања за понедељак је 37.598,00
m² х 2 седмице х 6 мјесеци = 451.176,00 m².
- Укупна површина прања за уторак је 31.364,00 m²
х 6 мјесеци = 188.184,00 m².
- Укупна површина прања за сриједу је 28.466,00 m²
х 6 мјесеци = 170.796,00 m².
- Укупна површина прања за четвртак је 32.397,00
m² х 6 мјесеци = 194.382,00 m².
- Укупна површина прања за петак је 34.002,00 m² х
6 мјесеци = 204.012,00 m².
- Укупна површина прања за суботу је 26.119,00 m²
х 6 мјесеци = 156.714,00 m².
Укупна површина прања улица и тротоара

ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɉȿɊȿ
Pð











предвиђена овим Програмом износи: 1.365.264,00m², а
потребна средства за реализацију прања улица су:
1.365.264,00m² х 0,023146КМ = 31.600,40 КМ
31.600,40 KM + ПДВ (5.372,07 КМ) = 36.972,47 КМ
1.4.
Сакупљање, транспорт и депоновање
комуналног отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”
Одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада из МЗ “Бријесница” и МЗ “Љељенча”, на основу
Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење
комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и
Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано
за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи
изградња санитарне еколошке депоније на том подручју.
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Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада
из МЗ “Бријесница” и МЗ “Љељенча” биће повјерено
предузећу након проведеног поступка јавне набавке у
склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену. За
ове послове планиран је износ од 16.469,11 КМ.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А тачке 1.:
1.1. Одржавање јавне градске хигијене у граду
Бијељина и насељеном мјесту Јања
329.440,96
1.2. Чишћење површина у зимском периоду
15.071,39
1.3. Прање јавних површина
36.972,47
1.4. Сакупљање, транспорт и депоновање
комуналног отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”
16.469,11
УКУПНО са ПДВ-ом:

397.953,93

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Урбани и индустријски развој градова сукобљава
се са великим потешкоћама при подизању и одржавању
зелених површина. Зеленило као саставни дио животне
средине човјека, све је више угрожено бројним
интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре,
насеља, интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних
комуникација или на други начин. Како наставити са
даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене
површине, питање је савременог човјека.
Зеленило у граду и његовој околини има
многоструки значај. Зелене површине, нарочито дрвеће и
жбуње, својим обликом, грађом и животним особинама,
представљају у насељима незамјењиве елементе природе
који доприносе квалитету живота у најширем смислу.
Функције зеленила као што су санитарне, инжењерскотехничке, архитектонско-урбанистичке, естетске, културне,
историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су
због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају
као незаобилазни саставни елементи града. Да би зелене
површине у потпуности одговарале својој значајној улози
мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања
и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих
постојећих објеката јавног градског зеленила.

09. фебруар 2018.

Зеленило у граду, вршећи своју функцију,
побољшава услове средине за живот у граду. С обзиром
на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже
огромне напоре и средства за очување постојећих зелених
површина и подизање нових.
У градским измијењеним условима гдје је присутно
аерозагађење, недовољан je простор за развој корјења и
крошње дрвећа, те је тешко одржати квалитетну зелену
површину.
Поред услова средине, најважнијег фактора за развој
биљака, на који не можемо утицати (осим интензивним
мјерама његовања), веома је изражен и негативан утицај
човјека. Примијетно је ломљење и вађење садница од
стране несавјесних грађана у улицама: Рачанска, Сремска,
Крушевачка, Незнаних јунака, Комитска, Кнегиње Милице,
Мајевичка, Трг Ђенерала Драже Михајловића, Војводе Степе
и Српске добровољачке гарде, као и механичка оштећења
стабала ударом возила у саднице новопосађених дрвореда.
Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 13/12) дефинисане
су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града.
Овим Програмом су обухваћене јавне зелене
површине у граду, које се редовно одржавају: Трг Краља
Петра I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк
пријатељства, Градски парк, Заштитни зелени појас,
раскрсница Комитска-Рачанска (Равна гора), кружни
токови на обилазницама, дрвореди и зелене површине
центра (улице: Гаврила Принципа, Николе Тесле, Светог
Саве, Кнегиње Милице, Саве Ковачевића, Доситеја
Обрадовића, Милоша Обилића, Слободана Јовановића
(Бордашев сокак), Карађорђева, Војводе Степе), раскрснице
и кружни токови у граду.
Одржавање зелених површина ван града, такође
је у надлежности Града, али због ограничених буџетских
средстава није обухваћено Програмом, осим кружног тока
у Великој Обарској и парка Липик у Батковићу.
С обзиром да су послови који се изводе на одржавању
градског зеленила условљени климатским фактором, тешко
је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо
се строго придржавали. Програм одржавања јавног градског
зеленила за 2018. годину је представљен Табелом у којој су
обухваћене зелене површине (I-IX), са колонама: количине
услуга за одржавање, цијене услуге, број извршења у току
године и укупна вриједност.
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 ɋɚɞʃɚɫɟɡɨɧɫɤɟɪɚɫɚɞɟɫɚ
ɭɪɚɱɭɧɚɬɢɦɫɚɞɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
 ɉɪɢɯɪɚʃɢɜɚʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚɪɭɠɚ
ɰɜɢʁɟɬɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɫɚɞɧɢɰɚ
 Ɂɚɥɢɜɚʃɟɭɩɨɬɪɟɛɨɦɰɢɫɬɟɪɧɟ
 Ɂɚɥɢɜɚʃɟɩɨɭɬɨɲɟɧɨɦɜɪɟɦɟɧɭ
 ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
 ɋʁɟɱɚɫɭɜɢɯɫɬɚɛɚɥɚ
 ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢɫɤɢɞɚʃɟ
ɡɚɫɬɚɜɢɰɚ
 Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɪɭɠɚ
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Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯɫɚɞɧɢɰɚ
Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɪɭɠɚ
ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
ɈɞɜɨɡɌɆȼ
ɉɪɢɯɪɚʃɢɜɚʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚ
ɊɚɞɋɄɂɉȺ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯ
ɜɪɫɬɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɫɭɜɢɯɢ
ɨɲɬɟʄɟɧɢɯɫɚɞɧɢɰɚ
 Ɂɚɥɢɜɚʃɟɭɩɨɬɪɟɛɨɦɰɢɫɬɟɪɧɟ
 Ɂɚɥɢɜɚʃɟɩɨɭɬɨɲɟɧɨɦɜɪɟɦɟɧɭ




ɤɨɦ
ɤɨɦ
Pð
K
ɬɭɪɚ
Pð
K
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɬɭɪɚ
K
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ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ 
ɉȾȼ 
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ 



9 ɉɚɪɤɄɧɟɡɂɜɟ
ɊȻ

ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

 Ʉɨɲɟʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɬɪɢɦɟɪɚ
 Ɂɚɥɢɜɚʃɟɭɩɨɬɪɟɛɨɦɰɢɫɬɟɪɧɟ




ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅ

K



ɬɭɪɚ



ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0



ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ





ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 








9, ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɄɨɦɢɬɫɤɚɊɚɱɚɧɫɤɚ Ɋɚɜɧɚɝɨɪɚ 
ɊȻ

ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

 Ʉɨɲɟʃɟɡɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɡɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
 ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

Pð
ɤɨɦ
K

ɄɈɅ





ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0

ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ







ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 











9,, Ʉɪɭɠɧɢɬɨɤɨɜɢɧɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɢ
ɊȻ










ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

ɉɨɞɢɡɚʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɢɜɟɨɝɪɚɞɟ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɠɛɜɪɫɬɚ
ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

Pð
P
ɤɨɦ
ɤɨɦ
K

ɄɈɅ










ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0

ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ











ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 
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9,,, ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɟɢɤɪɭɠɧɢɬɨɤɨɜɢɭɝɪɚɞɭɢɤɪɭɠɧɢɬɨɤɭȼɟɥɢɤɨʁɈɛɚɪɫɤɨʁ
ɊȻ

ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ




Ʉɨɲɟʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚ
ɋɚɞʃɚɫɟɡɨɧɫɤɟɪɚɫɚɞɟɫɚ
ɭɪɚɱɭɧɚɬɢɦɫɚɞɧɢɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
ɉɪɢɯɪɚʃɢɜɚʃɟɰɜʁɢɠɛɩɨɜɪ












Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɢɜɟɨɝɪɚɞɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɠɛɜɪɫɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɱɟɬɫɚɞɧɢɰɚ
ɋɚɞʃɚɩɟɪɟɧɚ
ɉɨɞɢɡɚʃɟɬɪɚɜʃɚɤɚ
Ɂɚɥɢɜɚʃɟɩɨɭɬɪɨɲɟɧɨɦɜɪ
ɋɚɞʃɚɥɭɤɨɜɢɱɚɫɬɨɝɰɜɢʁɟʄɚɢ
ɩɟɪɟɧɚɫɚɫɚɞɧɢɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
 ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
 Ʉɨɲɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦɬɪɢɦɟɪɚ




ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅ

ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0

ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 

Pð
Pð













Pð
Pð










ɤɨɦ
P
ɤɨɦ
ɤɨɦ
Pð
Pð
K




































Pð
K













K





ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ








,; Ƚɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ
ɊȻ

ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

 Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɭɩɨɬɪɟɛɨɦɜɢɫɢɧɫɤɟ
ɤɨɪɩɟ
 ɋʁɟɱɚɫɭɜɢɯɫɬɚɛɚɥɚɛɟɡɭɩ
ɤɨɪɩɟ
 Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟɠɛɜɪɫɬɚ
 ȼɚɻɟʃɟɩɚʃɟɜɚɋɄɂɉɨɦ
 Ɋɚɞɦɨɬɨɪɧɟɬɟɫɬɟɪɟ
 ɊɚɞɇɄɪɚɞɧɢɤɚ
 Ⱦɟɬɚʂɧɨɨɪɟɡɢɜɚʃɟɜɫɬɚɛɚɥɚ
 ɈɞɜɨɡɌɆȼɌ
 Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɰɜɢʁɟɬɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟɠɛɜɪɫɬɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɢɫɚɞʃɚɞɪɜɥɢɲɫɚɞ
 ɉɪɟɜɪɲɚɜɚʃɟɜɢɫɨɤɢɯɫɬɚɛɚɥɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦɜɢɫɢɧɫɤɟɤɨɪɩɟ

ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0

ȻɊɈȳ
ɂɁȼɊɒȿȵȺ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅ

ɤɨɦ









ɤɨɦ









ɤɨɦ
K
K
K
ɤɨɦ
ɬɭɪɚ





























Pð









Pð
ɤɨɦ













ɤɨɦ









ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɩɚɪɤɚ

ɊȻ











ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȺ

ɉɪɨʂɟɬɧɨɢʁɟɫɟʃɟɝɪɚɛɚʃɟɩɚɪɤɚ
ɝɪɚɛɚʃɟɤɭɩʂɟʃɟɢɨɞɜɨɡ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ 
Pðɯɝɪɚɛɚʃɚɭɫɟɡɨɧɢ
Ʉɨɲɟʃɟɩɚɪɤɚ ɤɨɲɟʃɟɤɭɩʂɟʃɟɢ
ɨɞɜɨɡɫɚɤɭɩʂɟɧɟɬɪɚɜɟɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ 
Pðɯɤɨɲɟʃɚɭɫɟɡɨɧɢ
ɋɜɚɤɨɞɟɜɧɨɪɭɱɧɨɢɥɢɦɚɲɢɧɫɤɨ
ɱɢɲʄɟʃɟɩʁɟɲɚʄɤɢɯɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭɭ
ɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨɱɚɫɨɜɚ
ɪɭɱɧɨɱɢɲʄɟʃɟɩʁɟɲɚɱɤɢɯɫɬɚɡɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɨɬɩɚɞɚɢ
ɦɟɬɟʃɟ ɦɟɬɥɚɞɨɦɟɬɥɟ ɢɥɢ
ɦɚɲɢɧɫɤɨɦɱɢɫɬɢɥɢɰɨɦɢɨɫɬɚɥɢɦ
ɨɪɭɻɢɦɚɡʂɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɩɪɚɠʃɟʃɟɛɟɬɨɧɫɤɢɯ
ɤɚɧɬɢɡɚɫɦɟʄɟɫɤɢɞɚʃɟɩɥɚɤɚɬɚ
ɩɨɫɦɪɬɧɢɰɚɫɚɫɬɚɛɚɥɚ Pð[ɞɚɧɚ
ɭɫɟɞɦɢɰɢ[ɫɟɞɦɢɰɟ[ɦʁɟɫɟɰɢ 
Ɉɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟɱɭɜɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɭɬɪɚʁɚʃɭɨɞ
ɱɚɫɨɜɚ ɡɚɞɚɬɚɤɱɭɜɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟʁɟɞɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚɥɨɦʂɟʃɟɢɨɲɬɟʄɟʃɟ
ɫɚɞɢɰɚɫɬɭɛɨɜɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟɫɩɨɦɟɧ
ɛɢɫɬɚɢɞɪɭɝɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɭɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɩɚɪɤɭ 
ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɱɢɲʄɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɪɚɜʃɚɤɚɨɞɛɚɱɟɧɢɯɩɚɩɢɪɚ
ɢɞɪɭɝɨɝɨɬɩɚɞɚ
ɋɚɤɭɩʂɚʃɟɢɨɞɜɨɡɨɥɭʁɧɨɝɝɪɚʃɚɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢ

ɂɁɇɈɋ
ɭ.0ɛɟɡ
ɉȾȼɚ 

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ɐɂȳȿɇȺ
ɍ.0




Pð


Pð
































Pð




























ɉɚɭɲɚɥ









ɉɚɭɲɚɥ










ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼ
ɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ







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

ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺɬɚɱɤɟ

 ,,,,,,,999,9,,,;

 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɩɚɪɤɚ



ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼɨɦ




3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ
КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
За нормално функционисање саобраћаја у
насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из
разлога заштите асфалтних застора на градским улицама
и пролазника, потребно је одржавати објекте кишне
канализације током цијеле године.
Одвођење атмосферских вода обухвата сљедећи

обим радова:
- поправка ревизионих окана, тијела сливника и
спојева сливника на канализацију,
- подизање оквира и намијештање поклопаца,
- чишћење сливника, таложника и споја сливника
на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију,
- замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на
ревизионим окнима или сливницима.
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ɈȾȼɈȭȿȵȿȺɌɆɈɋɎȿɊɋɄɂɏȼɈȾȺɂɑɂɒȶȿȵȿɄɈɅȿɄɌɈɊȺ
ɄɂɒɇȿɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ


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

Ɉɞɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɨɛɭɯɜɚɬɚɫʂɟɞɟʄɢɨɛɢɦɪɚɞɨɜɚ
 ɩɨɩɪɚɜɤɚɪɟɜɢɡɢɨɧɢɯɨɤɚɧɚɬɢʁɟɥɚɫɥɢɜɧɢɤɚɢɫɩɨʁɟɜɚɫɥɢɜɧɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
 ɩɨɞɢɡɚʃɟɨɤɜɢɪɚɢɧɚɦɢʁɟɲɬɚʃɟɩɨɤɥɨɩɚɰɚ
 ɱɢɲʄɟʃɟɫɥɢɜɧɢɤɚɬɚɥɨɠɧɢɤɚɢɫɩɨʁɚɫɥɢɜɧɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɜɚɻɟʃɟɬɚɥɨɝɚɢɨɞɜɨɡ
ɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ
 ɡɚɦʁɟɧɚɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯɅɀɩɨɤɥɨɩɚɰɚɢɥɢɪɟɲɟɬɤɢɧɚɪɟɜɢɡɢɨɧɢɦɨɤɧɢɦɚɢɥɢɫɥɢɜɧɢɰɢɦɚ



ɊȻ

ȼɊɋɌȺɍɋɅɍȽȿ



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

Ⱦɇ
 Ⱦɇ
Ⱦɇ




Ɋɟɦɨɧɬ ɦɭʂɧɟ ɩɭɦɩɟ ɡɚ
ɰɪɩʂɟʃɟ ɨɛɨɪɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ Ʌɀ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ   PP ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1   ɫɚɦɨ ɩɨɤɥRɩɚɰ ɛɟɡ
ɪɚɦɚ

ȳȿȾ
ɄɈɅ
ɆȳȿɊȿ





P







ɂɁɇɈɋ

ɅɈɄȺɐɂȳȺɍɅɂɐȺ









ɇɟɡɧɚɧɢɯȳɭɧɚɤɚ
ɄɪɚʂɚȾɪɚɝɭɬɢɧɚɢ
ȾɢɦɢɬɪɢʁɟɌɭɰɨɜɢʄɚ


ɤɨɦ



 Ɋɚɱɚɧɫɤɚ

ɤɨɦ





ɋɪɩɫɤɟȾɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ
Ƚɚɪɞɟ

Број 3 - Страна 28





Службени гласник Града Бијељина

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









09. фебруар 2018.

ɋɪɩɫɤɟȾɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ
Ƚɚɪɞɟ

ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ

09. фебруар 2018.
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ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɫɥɢɜɧɢɱɤɟ
ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ ɪɚɦɨɦ ɬɢɩ Ɍ
PP 
ɡɚ
ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1 
ɫɚ
ɲɚɪɤɨɦ
ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɡɚɤʂɭɱɚɜɚʃɚ Ɉɜɚ
ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɪɟɞ ɧɚɛɚɜɟ ɢ
ɭɝɪɚɞʃɟ ɪɚɦɚ ɢ ɪɟɲɟɬɤɟ ɢ
ɮɢɤɫɢɪɚʃɟ ɢɫɬɨɝ ɫɚ ȺȻ
ɩɪɫɬɟɧɨɦ ɞɟɛʂɢɧɟ  FP ɢ
ɜɢɫɢɧɟ  FP ɐɢʁɟɧɨɦ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ
ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ Ʉɨɦɩɥ
ɪɚɦɚɪɟɲɟɬɤɟɪɚɡɛɢʁɚʃɟɛɟɬɨɧɚ
ɜɢɫɢɧɟFPɫɜɟɫɚɭɬɨɜɚɪɨɦ
ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ
ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ
Ɉɛɪɚɱɭɧ
ʁɟ
ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɭɪɚɻɟɧɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ
ɪɚɦɨɦ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ
ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚɫɥɢɜɧɢɱɤɟ
ɪɟɲɟɬɤɟɫɚɪɚɦɨɦɬɢɩɌ
PP ɡɚɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
.1 ɫɚɦɨɪɟɲɟɬɤɚɛɟɡɪɚɦɚ
Ɋɚɞ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ
ɮɟɤɚɥɢʁɚ ɍ ɰʁɟɧɭ ɭɤʂɭɱɢɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɰɢɤɥɭɫ ɰɪɩʂɟʃɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɢɫɬɨɜɚɪ ɢ ɰɢʁɟɧɭ
ɢɫɤɚɡɚɬɢ ɩɨ  P ɨɞɜɟɡɟɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɇɚɛɚɜɤD
ɢ
ɦɨɧɬɚɠɚ
ʁɟɞɧɨɫɦʁɟɪɧɢɯ
ɜɟɧɬɢɥɚ
Äɀɚɛʂɢɯɩɨɤɥɨɩɚɰɚ³

ɤɨɦ







P
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ȾɢɦɢɬɪɢʁɟɌɭɰɨɜɢʄɚ
ɊɚɱɚɧɫɤɚɆɢɥɨɲɚ
Ɉɛɢɥɢʄɚ



ȼɉȻɨʁɨɜɢʄɚ±
Ɋɚɱɚɧɫɤɚ±
ȾɌɭɰɨɜɢʄɚ
ɇɟɡɧɚɧɢɯȳɭɧɚɤɚ


Ɂɝɪɚɞɟɭɤɨʁɢɦɚɫɬɚɧɭʁɭ
ɩɨɪɨɞɢɰɟɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢ

ɊȼɂɭȺɦɚʁɥɢʁɚɦɚɢ
Ⱦɪɢɧɫɤɚɭȳɚʃɢ
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Ɋɚɞ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɝ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚ ɪɚɞɧɟ ɦɚɲɢɧɟ ³9DFXP
DQG SUHVXUH´ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢ ɧɚɡɢɜ
³ȼɨɦɚ´  ɧɚ ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɭ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɍ ɰɢʁɟɧɢ ɪɚɞɚ ʁɟ ɢ
ɪɚɞ  ɩɨɦɨʄɧɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɱɢɲʄɟʃɚ ɞɨ ɞɧɚ
ɫɥɢɜɧɢɤɚ ɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɯ ɨɤɚɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ȼɨɦɚ ɬɪɟɛɚ ɛɢɬɢ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɰɪɢʁɟɜɨɦ  ɦɢɧ

P
ɞɭɠɢɧɟ  ɦɟɬɚɪɚ Ɋɚɞɧɢ
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚɛɚɪɚɚɪɚɞɧɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 4ɡɭɤ 
ɥɢɬɚɪɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɜɪɲɢɬɢ ɩɨ ɦ
ɨɱɢɲʄɟɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɍɫɢɫɚɧɭ
ɩɪʂɚɜɭɜɨɞɭɜɨɡɢɬɢɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ
ɤɨʁɨɦ
ɭɩɪɚɜʂɚȳɉ³ȿɤɨɞɟɩ´
ɉɨɩɪɚɜɤɚ
ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ  ɭ
ɋɬɚɦɛɟ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ

ɧɚ
ɫɦʁɟɲɬɚʁɚɭ ȳɚʃɢ Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚɢ

ʁɟɞɢɧɢ
ȽɌɐɟɬ ɉɟɬ ʁɟɡɟɪɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɰɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧ  ɫɚɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ
ɪɚɞɧɢɤɚ
ɩɥɭɫ
ɭɬɪɨɲɟɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ



ɊɚɱɚɧɫɤɚȾɢɦɢɬɪɢʁɟ
ɌɭɰɨɜɢʄɚȽɚɜɪɢɥɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɚɋɚɜɟ
ɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚɅɚɡɟ

Ʉɨɫɬɢʄɚȼɉ
Ȼɛɨʁɨɜɢʄɚɇɭɲɢʄɟɜɚɋ
ȾȽɚɪɞɟɉɉɋɦɚʁɢʄʂ
ɋɨɥɭɧɫɤɚɊɚʁɟ
Ȼɚʃɢɱɢʄɚ





ȽɌɐɟɬʁɟɡɟɪɚ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟȳɚʃɚ





ȽɌɐɟɬʁɟɡɟɪɚ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟȳɚʃɚ

Ʉɨɦ





Ɋɚɱɚɧɫɤɚɋɪɩɫɤɟ
ȼɨʁɫɤɟɆɈɛɢɥɢʄɚ

Ʉɨɦ





Ʉɨɪɢɬɨɪɢʁɟɤɟȳɚʃɟ

Ʉɨɦ





Ƚɞʁɟɛɭɞɟɩɨɬɪɟɛɧɨ

ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ  ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɋɬɚɦɛɟ
ɧɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɫɦʁɟɲɬɚʁɚ ɭ ȳɚʃɢ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚ ɢ ȽɌɐɟɬ ɉɟɬ ʁɟɡɟɪɚ ʁɟɞɢɧɢ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧ

ɫɚɬ
ɰɚ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɥɭɫ
ɭɬɪɨɲɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɋɭɱɧɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɫɥɢɜɧɨɝ ɨɤɧɚ
ɢɫɩɨɞ ɫɥɢɜɧɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚɜ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡɜɚɻɟɧ ɢɡ ɨɤɧɚ
 ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɧɢ
ɬɚɪɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ
ɤɨɦɚɞɭ ɨɱɢɲʄɟɧɨɝ ɫɥɢɜɧɨɝ
ɨɤɧɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ
ɢ
ɦɨɧɬɚɠɚ
 ʁɟɞɧɨɫɦʁɟɪɧɢɯ ɜɟɧɬɢɥɚ Äɀɚ
ɛʂɢɯɩɨɤɥɨɩɚɰɚ³
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
 ɡɚ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚʃɟ ɭɞɚɪɚ ɧɚ Ʌɀ
ɩɨɤɥɨɩɰɢɦɚ
ɡɚ
ɬɟɲɤɨ



09. фебруар 2018.
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ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ


Ɋɚɞ Ʉȼ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɦ
ɪɚɞɨɜɢɦɚ

K







Ɋɚɞ ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢɦ
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɛʁɟɤɬɚɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɇɨɜɨɇɚɫɟʂɟ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɛʁɟɤɬɚɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ







 ɈɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚÄɅɢɩɢɤ³ɭɆɁȻɚɬɤɨɜɢʄ
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Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɛʁɟɤɬɚɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɉɨɩɨɜɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɛʁɟɤɬɚɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄȾɨʃɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɛʁɟɤɬɚɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
Ʉɚɰɟɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɛʁɟɤɬɚɦʁɟɫɧɟ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɞɨɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɆɁ
ȼɪɲɚɧɢ

09. фебруар 2018.

























ɂɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨɤɨɲɟʃɟɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɧɚɥɨɝɭɈɞʁɟʂɟʃɚ
ɡɚɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟ
 ɫɪɟɞɢɧɟɨɤɨɞɨɦɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɩɨɪɬɫɤɢɯɬɟɪɟɧɚ



ɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚɭɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚɢɞɪɭɝɨɚɤɨʁ
ɧɢɫɭɧɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɦɫɩɢɫɤɭ

ɍɄɍɉɇɈɡɚʁɟɞɚɧɰɢɤɥɭɫɤɨɲɟʃɚ




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


ɇȺɉɈɆȿɇȺ ɋɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦʁɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɰɪɤɜɟɧɨɦ
ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɬɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɨɤɨ
ɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ

09. фебруар 2018.
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 ɍɊȿȭȿȵȿ ɂɁɅȺɁɇɈɍɅȺɁɇɂɏ ɉɍɌɇɂɏ ɉɊȺȼȺɐȺ ɄɈɒȿȵȿ ɈȻȺɅȿ ɄȺɇȺɅȺ
ȾȺɒɇɂɐȺɂɑɂɒȶȿȵȿɄȺɇȺɅȺȾȺɒɇɂɐȺ


ɍɪɟɻɟʃɟɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ


ɊȻ





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



ȻɢʁɟʂɢɧɚȻɚɬɤɨɜɢʄ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 
 ȻɢʁɟʂɢɧɚȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ

ɉȾȼ

ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ



ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ


ɄɈɅɂɑɂɇȺ


ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȿ









ɂɁɇɈɋ

NP







NP































ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȿ

ɂɁɇɈɋ

NP







NP







NP
NP




ɄɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟɢɱɢɲʄɟʃɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ


ɊȻ




ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢɥɢ ɪɭɱɧɨ ɤɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɧɚ
ɨɛɚɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ Ⱦɚɲɧɢɰɚ ɤɪɨɡ ɝɪɚɞɫɤɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ
 ɩɨɤɨɲɟɧɭ ɬɪɚɜɭ ɢ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɧɚ ɨɛɚɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭɫɚɧɢɬɚɪɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 
Ɋɭɱɧɨ ɢɥɢ ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɚ
Ⱦɚɲɧɢɰɚɤɪɨɡɝɪɚɞɫɤɨɩɨɞɪɭɱʁɟɫɚɤɭɩʂɟɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ
NPɯɭɬɨɤɭɫɟɡɨɧɟ 

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ 

ɉȾȼ 

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


ɊȻ


ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ

ȳȿȾ
ȳȿȾ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȳȿɊȿ
ɐɂȳȿɇȿ

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

ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ 












ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺɬɚɱɤɟ

 ɍɪɟɻɟʃɟɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ


ɂɁɇɈɋɛɟɡ
ɉȾȼ

ɄɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚɢɱɢɲʄɟʃɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚ

 ɍɤɥɚʃɚʃɟ ɭɝɢɧɭɥɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɪɭɩɧɨɝ
ɨɬɚɩɞɚɫɚɩɨɤɨɫɚɢɞɧɚɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ

ɍɄɍɉɇɈɫɚɉȾȼɨɦ













ɈɞɪɠɚɜɚʃɟɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɩɪɟɞɭɡɟʄɭȾɈɈɉɚɬɪɢɨɬȻɢʁɟʂɢɧɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɚɜɟɡɚɧɨɡɚɱɥɚɧɁɚɤɨɧɚɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟɛɪɨʁ 



ɍɇɂɒɌȺȼȺȵȿȺɆȻɊɈɁɂȳȿ

ɇɚɫɟʂɟɄɨɜɢʂɭɲɟ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼ


















ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼ

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ
ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ

ɯ











ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

ɩɚɪɰɟɥɟɛɪɨʁ


ɫɬɚɞɢɨɧ


ɇɚɫɟʂɟɄɪɭɲɟɜʂɟ
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ɇɚɫɟʂɟɉɟɬʁɟɡɟɪɚ
ɇɚɡɢɜɩɚɪɰɟɥɟ

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɟɛɪɨʁ
ɢ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 

ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 

ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







ɯ







Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 



ɋɬɚɞɢɨɧɎɄɊɚɞɧɢɤ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ

ɆɁȼɭɤɄɚɪɚʇɢʄ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ
ɯɯ


ɍɥɢɰɟɨɤɨɲɤɨɥɟȳɨɜɚɧȾɭɱɢʄ



ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ



ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 


ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 


ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 


ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 
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ɍɥɢɰɚɅɨɡɧɢɱɤɚ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ



ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 


ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 





ɍɥɢɰɟȼɥɚɞɢɤɟɇɢɤɨɥɚʁɚȾɄȻɭɤɢʁɚɢɋȶɨɪɨɜɢʄɚ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ



ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 


ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 





ɍɥɢɰɚɉɟɪɟɋɬɚɧɢʄɚ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪɨʁ


ɯ







ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪɨʁ


ɯ







ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 





ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 






ɍɥɢɰɚɉɚɧɬɟɥɢɧɫɤɚ




ɅȻʁɟɥɨɲɟɜɚɰɄɚɰɟɜɚɰ Ɇ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɩɨɫɥɚ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ

ɪɭɱɧɨ

ɤɨɲɟʃɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 






ɆɁȽɨɥɨȻɪɞɨ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɫɥɚ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ
ɪɭɱɧɨ
ɤɨɲɟʃɟ


Ⱦɢɦɟɧɯɢʁɟ


ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 





ɆɁȾɢʁɟɥɨɜɢ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ



ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 



ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 
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ȻɟɝɨɜɩɭɬȻɪɨɞɚɰȾɚɡɞɚɪɟɜɨ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ
ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ
ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ
ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ

ɯ
ɯ
ɯ
ɯ






ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 





ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 







ɆɁȼɟɥɢɤɚɈɛɚɪɫɤɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɩɨɫɥɚ
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ

ɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟ


ɆɁȼɪɲɚɧɢ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ



Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɯɯ



ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ

ɯɯ



ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ


ɆɁȽɪɚɞɚɰ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 


ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 


ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 





ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 


ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 




ɆɁȳɚʃɚɧɚɫɟʂɟɅɭɝɨɜɢ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢɩɨʁɚɫ
ɭɧɚɫɟʂɭ
ɩɚɪɰɟɥɚɛɪ

ɯɯ

ɯ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆPð 

ɍɤɭɩɧɨ
ɄɆ 















Ʉɨɲɟʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚɢʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɩɨɬɪɟɛɢɢɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɧɚɥɨɝɭ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɍɤɭɩɧɚ
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɍɤɭɩɧɨ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɩɨɫɥɚ
ɩɨɜɪɲ Pð 
ɄɆPð 
ɄɆ 
Ɇɚɲɢɧɫɤɨɢ




ɪɭɱɧɨɤɨɲɟʃɟ


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

ɉɥɚɧɭɬɪɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɄɆ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦɩɨɧɭɻɚɱɭɧɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ



ɑɂɒȶȿȵȿȾɂȼȴɂɏȾȿɉɈɇɂȳȺ



ɊȻ








ȳȿȾ
ȳȿȾ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȳȿɊȿ
ɐɂȳȿɇȿ
ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɫɚɦɚɲɢɧɫɤɢɦ


Pñ


ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɭ ɬɟɪɟɬɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ

ɨɞɜɨɡɨɦɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭɞɨɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
ɈɛɪɚɱɭɧɩɨPñ
ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɫɚɦɚɲɢɧɫɤɢɦ


Pñ


ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɭ ɬɟɪɟɬɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ

ɨɞɜɨɡɨɦɧɚɞɟɩɨɧɢʁɭɞɨɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
ɈɛɪɚɱɭɧɩɨPñ
ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɝɭɪɚʃɟɦɫɦɟʄɚ 

ɛɚɝɟɪɨɦ ɞɨ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚʁɞɚʂɟ ɞɨ  PK


ɦɟɬɚɪD

Ɉɛɪɚɱɭɧɩɨɦɨɬɨɱɚɫɭɪɚɞɚɦɚɲɢɧɟ
Ɋɭɱɧɨ ɫɤɭɩʂɚʃɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɩɚɩɢɪɩɥɚɫɬɢɤɚ ɢ ɞɪ  ɭ ɜɪɟʄɟ

ɋɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
K


ȿɤɨɞɟɩɨɧɢʁɭ
Ɉɛɪɚɱɭɧɩɨɱɚɫɭɪɚɞɧɢɤɚ
ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ





ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ
ɉȾȼ
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ

ɂɁɇɈɋ












ɉɥɚɧɭɬɪɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɄɆ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɜʁɟɪɢʄɟ ɫɟ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦ ɩɨɧɭɻɚɱɭ ɧɚɤɨɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ
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 ɂɁɊȺȾȺ Ʉɍȶɇɂɏ ȻɊɈȳȿȼȺ ɈȽɅȺɋɇɂɏ ɌȺȻɅɂ ɌȺȻɅɂ ɍɉɈɁɈɊȿȵȺ
ɁȺɒɌɂɌɇɂɏɋɌɍȻɂȶȺ

ɊȻ













ɈɉɂɋɊȺȾɈȼȺ
ɂɡɪɚɞɚɤɭʄɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯPPɯPP 
 Ȼɪɨʁɟɜɢ ɫɟ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɨɞ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɝ
ɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝ ɥɢɦɚ ɭ ɩɥɚɜɨʁ ɛɨʁɢ ɫɚ
ɛɢʁɟɥɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɛɪɨʁɚ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ
ɉȼɐ ɮɨɥɢʁɟ ɨɬɩɨɪɧɟ ɧɚ ɍȼ ɡɪɚɱɟʃɟ ɢ ɫɜɟ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɟɭɫɥɨɜɟ
ɂɡɪɚɞɚɫɥɨɜɧɢɯɨɡɧɚɤɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯɯPP 
 ɋɥɨɜɧɟ ɨɡɧɚɤɟ ɫɟ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɨɞ
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɝɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝɥɢɦɚ
ɭ ɩɥɚɜɨʁ ɛɨʁɢ ɫɚ ɛɢʁɟɥɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ ɫɥɨɜɚ ɨɞ
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟɉȼɐ ɮɨɥɢʁɟɨɬɩɨɪɧɟɧɚɍȼ
ɡɪɚɱɟʃɟɢɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟɭɫɥɨɜɟ
ɂɡɪɚɞɚɬɚɛɥɢɫɚɧɚɡɢɜɨɦɭɥɢɰɟɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 
ɯPPɯPP 
 Ɍɚɛɥɟ ɫɚ ɧɚɡɢɜɨɦ ɭɥɢɰɚ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɫɟ ɨɞ
ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨɝ ɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝ ɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝ
ɥɢɦɚ ɭ ɩɥɚɜɨʁ ɛɨʁɢ ɫɚ ɛɢʁɟɥɢɦ ɧɚɬɩɢɫɨɦ
ɧɚɡɢɜɚ ɭɥɢɰɟ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɉȼɐ
ɮɨɥɢʁɟɨɬɩɨɪɧɟɧɚɍȼɡɪɚɱɟʃɟɢɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟ
ɭɫɥɨɜɟ
ɂɡɪɚɞɚɨɝɥɚɫɧɢɯɬɚɛɥɢɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯPP 
 Ɉɝɥɚɫɧɟ ɬɚɛɥɟ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɫɟ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢɯ
ɦɟɬɚɥɧɢɯ ɧɨɫɚɱɚ ɢ ɱɟɥɢɱɧɟ ɦɟɬɚɥɧɟ
ɩɨɞɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɩɨɪɧɟ ɩɥɨɱɟ
ɛɥɚɠɭʁɤɚ  ɞɟɛʂɢɧɟ FP ɫɜɟ ɨɛɨʁɟɧɨ
ɬɟɦɟʂɧɨɦ ɛɨʁɨɦ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚɡɚ ɢ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚɡɚ
ɮɢɧɚɥɧɨɦɛɨʁɨɦȻɨʁɭʄɟɨɞɪɟɞɢɬɢɧɚɪɭɱɢɥɚɰ
ɂɡɪɚɞɚɬɚɛɥɢɭɩɨɡɨɪɟʃɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɯPPɯPP 
ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɛɚɰɚʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ
ɨɫɬɚɜʂɚʃɟɭɝɢɧɭɥɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ
 Ɍɚɛɥɟ ɫɟ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɨɞ ɧɟɪɻɚʁɭʄɟɝ ɩɨɰɢɧɱɚɧɨɝ
ɥɢɦɚ ɨɦɟɻɟɧɨɝ ɦɟɬɚɥɧɢɦ ɪɚɦɨɦ ɫɚ ɦɟɬɚɥɧɢɦ
ɧɨɫɚɱɟɦ ɰɢʁɟɜɎ ɞɭɠɢɧɟPɫɜɟɨɛɨʁɟɧɨ
ɬɟɦɟʂɧɨɦ ɛɨʁɨɦ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚɡɚ ɢ ɞɜɚ ɩɪɟɦɚ
ɮɢɧɚɥɧɨɦɛɨʁɨɦȻɨʁɭʄɟɨɞɪɟɞɢɬɢɧɚɪɭɱɢɥɚɰ
 ɇɚɬɩɢɫɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɉȼɐ
ɮɨɥɢʁɟɨɬɩɨɪɧɟɧɚɍȼɡɪɚɱɟʃɟɢɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟ
ɭɫɥɨɜɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢɥɢɜɥɚɫɬɢɡɪɚɞɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝɫɬɭɛɢʄɚ
ɨɞɞɟɛɟɥɨɫɥɨʁɧɢɯɰɪɧɢɯɰʁɟɜɢ
ɎK PPPPɢɡɧɚɞɩɨɜɪɲɢɧɟɬɥɚ
ɢ  PP ɭ ɬɟɦɟʂɭ ɫɚ ɱɟɨɧɢɦ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟɦ
ɡɚɨɛʂɟɧɢɯ ɥɢɦɨɦ ɢ ɧɚɜɚɪɟɧɢɦ ɚɧɤɟɪɢɦɚ ɨɞ
ɛɟɬɝɜɨɠɻɚ Ɏ PP ɋɬɭɛɢʄ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɛɨʁɢɬɢ
KɨɫɧɨɜɧɨɦɢKɥɚɤɡɚɲɬɢɬɧɨɦɠɭɬɨɦɛɨʁɨɦ

ȳȿȾ
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ȳȿȾ
ɐɂȳȿɇȿ

ɂɁɇɈɋ

ɤɨɦ







ɤɨɦ







ɤɨɦ







ɤɨɦ







ɤɨɦ







ɤɨɦ
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Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɚɫɮɚɥɬɧɟ ɢ ɛɟɬɨɧɫɤɟ
ɩɨɞɥɨɝɟɪɚɞɢɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚɢɫɤɨɩɚɬɟɦɟʂɧɟʁɚɦɟ

ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɦɫɚɭɬɪɨɲɤɨɦɟɮɱɚɫɨɜɚɪɚɞɚ
ɦɚɲɢɧɟɩɨɤɨɦɚɞɭ
ɂɫɤɨɩɬɟɦɟʂɧɟʁɚɦɟɞɢɦɟɧɡɢʁɚɯɯFP
ɫɚ ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɞ ɢɫɤɨɩɚ

ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɢɫɤɨɩɚɧɟ
ɬɟɦɟʂɧɟʁɚɦɟ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɬɭɛɢʄɚɧɢɜɟɥɢɫɚʃɟɩɨɩɪɚɜɰɭɢ
ɜɢɫɢɧɢɬɟɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟɬɟɦɟʂɧɟɫɬɨɩɟɛɟɬɨɧɨɦ

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

PPɜɟɥɢɱɢɧɟɚɥɤɟ
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ɤɨɦ







ɤɨɦ







ɤɨɦ







P







ɍɄɍɉɇɈɛɟɡɉȾȼɚ
ɉȾȼ
ɍɤɭɩɧɨɫɚɉȾȼɨɦ







ɉɥɚɧɭɬɪɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɄɆ

ɂɡɪɚɞɚɤɭʄɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɩɨɜʁɟɪɢʄɟɫɟɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦɩɨɧɭɻɚɱɭɧɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ



ɁɈɈɏɂȽɂȳȿɇȺ

ɁɈɈɏɂȽɂȳȿɇȺ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɯɜɚɬɚʃɟ ɢ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɧɚɩɭɲɬɟɧɢɯ ɢ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɩɪɟɜɨɠɟʃɟ ɢ ɫɦʁɟɲɬɚʁ ɭ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɬɟ ɧɚɦʁɟɧɟ ɢɫɯɪɚɧɭ ɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɟɭɬɚɧɚɡɢʁɭɫɬɚɪɢɯɛɨɥɟɫɧɢɯɢɢɡɧɟɦɨɝɥɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚɫɢɝɭɪɧɨɭɤɥɚʃɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯɥɟɲɟɜɚ
ɫɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɉɥɚɧ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɡɚ Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɭ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ʁɟ
ɄɆ
ɉɨɫɥɨɜɟ Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɟ ɩɨɜʁɟɪɢʄɟ ɫɟ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦ ɩɨɧɭɻɚɱɭ ɧɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ


ɊȺȾɈȼɂȼȺɇɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɫɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɬɪɨɲʃɟɦɨɝɭʄɟʁɟɞɚʄɟɫɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟʁɚɜɢɬɢɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɚɩɨɬɪɟɛɚɡɚɨɞɪɟɻɟɧɢɦɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɤɨʁɟɧɢɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɨɜɢɦɉɪɨɝɪɚɦɨɦɚɤɨʁɟɩɨɨɛɢɦɭɢɤɨɲɬɚʃɭɧɟɦɢʁɟʃɚʁɭɡɧɚɱɚʁɧɨʃɟɝɨɜɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɌɚɤɨɻɟʁɟɦɨɝɭʄɟɞɚɫɟɡɛɨɝɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯɢɥɢɜɚɧɪɟɞɧɢɯɩɪɢɥɢɤɚɭɤɚɠɟɩɨɬɪɟɛɚɡɚ
ɜɟʄɢɦ ɨɛɢɦɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɫɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞɄɆ
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ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɍɉɊɈȽɊȺɆȺ


ɊȻ
ɈɉɂɋɍɋɅɍȽȿ
ɂɁɇɈɋ

 ȳɚɜɧɚɝɪɚɞɫɤɚɯɢɝɢʁɟɧɚ

 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ɉɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ

ɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚɨɤɨ

ɞɨɦɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɲɤɨɥɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
 ɍɪɟɻɟʃɟɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɤɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟ

ɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚɢɱɢɲʄɟʃɟɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ

 ɍɧɢɲɬɚɜɚʃɟɚɦɛɪɨɡɢʁɟ

 ɑɢɲʄɟʃɟɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚ
 ɂɡɪɚɞɚɤɭʄɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚɨɝɥɚɫɧɢɯɬɚɛɥɢɬɚɛɥɢɭɩɨɡɨɪɟʃɚ

ɡɚɲɬɢɬɧɢɯɫɬɭɛɢʄɚ

 Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ

 Ɋɚɞɨɜɢɜɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋȼȿɍɄɍɉɇɈɋȺɉȾȼɨɦ



ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺɉɊɈȽɊȺɆȺ


ɉɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ
ɩɨɧɭɻɚɱɧɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɉɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɤɨɲɟʃɟɨɛɚɥɟɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚɱɢɲʄɟʃɟɤɚɧɚɥɚȾɚɲɧɢɰɚ
ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ ɞɨɞʁɟʂɭʁɭ ɫɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ȾɈɈ ɉɚɬɪɢɨɬ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɧɚɤɨɧ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟɛɪɨʁ 


ɇɚɞɡɨɪɧɚɞɩɪɭɠɟɧɢɦɭɫɥɭɝɚɦɚɩɨɞɬɚɱɤɚɦɚɢɨɜʁɟɪɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɞɧɟɜɧɢɤɚ ɪɚɞɧɢɯ ɧɚɥɨɝɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɜɪɲɢʄɟ Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɩɪɟɤɨ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɬɚɱɤɟ 
ɧɚɞɡɨɪɜɪɲɢɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ

ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɉɊɈȽɊȺɆȺ


ɋɜɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɬɚɱɤɚɦɚ         ɢ  ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɡɚɝɨɞɢɧɭɫɚɩɨɬɪɨɲɚɱɤɟʁɟɞɢɧɢɰɟɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɟɤɨɧɨɦɫɤɢɤɨɞ
ɨɫɢɦ ɞɢʁɟɥɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ ɬɚɱɤɟ  ɩɨɫɥɨɜɢ ɫɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʄɟ ɫɟ ɫɚ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɫɬɚɜɤɟ ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ ɡɚɫɚɞɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɤɨɞ  ɉɨɫɥɨɜɢ ɢɡ ɬɚɱɤɟ 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʄɟ ɫɟ ɫɚ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ Ɍɟɤɭʄɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚɟɤɨɧɨɦɫɤɢɤɨɞɉɨɫɥɨɜɢɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞɬɚɱɤɨɦɮɢɧɚɧɫɢɪɚʄɟɫɟɫɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɤɨɞ  ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
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ɊȺȾɈȼɂȼȺɇɉɊɈȽɊȺɆȺ


Ɂɚɫɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɚɧɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟɤɚɨɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟ
ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɚ ɤɨʁɟ ɛɢɬɧɨ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɩɨɬɪɟɛɢɡɚɢɫɬɢɦɢɡɞɚɜɚʄɟɫɟɩɨɫɟɛɧɢɪɚɞɧɢɧɚɥɨɡɢ

ɌɊȺȳȺȵȿɉɊɈȽɊȺɆȺ


ɉɪɢɦʁɟɧɚɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɱɢʃɟɬɟʄɢɨɞɝɨɞɢɧɟɞɨɝɨɞɢɧɟ

ɈȻȳȺȼȺɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɇɚɤɨɧ ɋɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɨɜɚʁ ɉɪɨɝɪɚɦ ɛɢʄɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ




ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ





Ȼɪɨʁ

ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȿȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
Ⱦɚɬɭɦɮɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ




ɋɥɚɜɢɲɚɆɚɪɤɨɜɢʄ




На основу члана 81. став 2. тачка ‘’б’’ Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број: 71/12) и члана 39. став (2) тачка 13) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана
07. фебруара 2018. године донијела је

посебних мјера заштите од пожара у складу са чланом 81.
Закона о заштити од пожара.
- Укупно планирана средства 500.000,00 КМ

ПЛАН
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2018.
ГОДИНУ

Средстава прикупљена на основу обрачунате и
уплаћене накнаде у корист буџета Града Бијељина усмјерит
ће се на следећи начин :

I
Средства прикупљена по основу уплата привредних
друштава и других правних лица који имају сједиште и
обављају дјелатност на територији Града Бијељина која су
обрачуната и уплаћена у корист буџета Града Бијељина,
у складу са чланом 81. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12)
користе се за намјену утврђену овим Планом.
II
Расположива средства:
Планирају се прикупити следећа средства:
- обрачунате и уплаћене накнаде за реализацију

План утрошка:

III

- набавка ватрогасног возила за гашење пожара
320.000,00 КМ
- набавка интервенцијске опреме за ватрогасце
(интер.одијела, рукавице,чизме,опасач,шљем и др.)
125.000,00 КМ
- набавка три електричне сирене за узбуњивање у
износу од 35.000,00 КМ
- набавка радио уређаја (ручна радио станица 4
ком), (стабилна радио станица 2 ком.) 10.000,00 КМ
- Асвалтирање платоа испред ватрогасног дома у
Јањи површине 700 м2. 10.000,00 КМ
IV
Наведена средства су планирана од прихода
противпожарне заштите.
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V
Овај План ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-15/18
Бијељина,
Датум: 07. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 195. Закона о водама (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 50/06, 92/09, 121/12 и
74/17) и члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара
2018. године, доноси
ПРОГРАМ
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. УВОД
Воде су добро од општег интереса, стога се овој
проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања
деградације воде, постизања одрживог коришћења вода,
осигурања правичног приступа водама, пружања заштите
акватичних, полуакватичних и копнених екосистема,
организовања одбране од поплава, као и предузимања
осталих радњи везано за рационално и економично
кориштење вода.
Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада
за захватање површинских и подземних вода, а јединица за
обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање
послова и задатака као и функционисање и одржавање
некретнина и водних објеката од општег значаја за очување
вриједности изграђених водних објеката и система,
предузимање мјера јавног инвестирања и капитална
изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из
посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног
водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне
самоуправе и донација.
2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
основу:

Посебне водне накнаде представљају приход на

а) Накнада за захватање и кориштење воде и то:
за пиће и јавно водоснабдијевање, кориштење минералних
вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој
рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне
процесе, употреба воде за друге намјене за људску употребу.
б) Накнаде за производњу електричне енергије.
в) Накнада за заштиту вода и то: накнада коју
плаћају власници транспортних средстава која користе
нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за
узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива.
г) Накнада за вађење материјала из водотокова.
д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада
за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и
шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених,

Број 3 - Страна 45

пословних и других објеката.
3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ
ВОДНИХ НАКНАДА
Приходи прикупљени на основу посебних водних
накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне
самоуправе и могу се користити за стручно-техничке
послове односно: израду привремених планова управљања
водама, припрему планова управљања водама, спровођење
праћења стања вода, успостављање и рад информационог
система, одржавање објеката у власништву јединица
локалне самоуправе, спровођење превентивних активности
у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних
предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и
система.
Сходно горе наведеном, приходи прикупљени на
основу посебних водних накнада намјенски ће се користити
у 2018. години за сљедеће пројекте:
I) Потребе Градске управе Града Бијељина
а) Реконструкција моста у МЗ „Суво Поље“ ..............
...................................................................................... 65.000,00 КМ
б) Изградња моста у МЗ „Бјелошевац“ ........................
...................................................................................... 25.000,00 КМ
в) Изградња потпорног зида у МЗ „Јоховац“ ............
...................................................................................... 15.000,00 КМ
г) Израда Генералног пројекта водоснабдјевања
Града Бијељина - Фаза I Извориште ................... 35.000,00 КМ
д) Експропријација земљишта у сврху уређења тока
ријеке Дрине, 2 фаза, 4 етапа у пројекту спрјечавања поплава
од ријеке Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км
(од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа
ријеке Јања у ријеку Дрина .................................. 180.000,00 КМ
УКУПНО за потребе Градске управе Бијељина: ........
.................................................................................... 320.000,00 КМ
II) Потребе Ј.П. “Воде” Бијељина
а) Изградња пропуста у дужини од 5 (пет) метара
пута 3 метра или пропуст од 15 цијеви 1000 у три реда
дужине 5 метара на каналу Јарак у засеоку Брдо у Доњој Бук
овици........................................................................... 20.000,00 КМ
б) Снимање и измуљивање дијела каналске мреже
ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина .....20.000,00 КМ
в) Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“
Бијељина .................................................................... 20.000,00 КМ
г) Чишћење канала у МЗ „Хасе“ ...........20.000,00 КМ
УКУПНО за потребе Ј.П. “Воде” Бијељина : ..............
...................................................................................... 80.000,00 КМ
III) Пројекти усвојени по ранијем Програму
Поред напријед наведених пројеката, у 2018. години
ће се реализовати и пројекат који је донесен према ранијем
програму и то пројекат под:
е) Израда идејног рјешења за водосандбијевање
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јужног дијела Семберије ........................................ 30.000,00 КМ
Наведени пројекат је усвојен Програмом, број: 01022-68/15 од 25.06.2015. године, о допуни програма о начину
коришћења новчаних средстава прикупљених на основу
прихода од посебних водних накнада за 2015. годину на који
је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
дало сагласност својим актом бр.12.07-337-475/15 од
30.06.2015. године.
УКУПНА вриједност пројеката
Програму износи .......
30.000,00 КМ

по

ранијем

4. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Сви горе наведени послови финансираће се из
сљедећих буџетских ставки:
а) „Комунална инфраструктура – водопривредне
накнаде“ економски код 41280 ...........................150.000,00 КМ;
б) „Инфраструктура из водопривредних накнада инвестиције“ економски код 511100 ................250.000,00 КМ;
в) Средства са рачуна посебних намјена за воде са
оперативног буџета фонда 02 ...............................30.000,00 КМ.
УКУПНО обезбјеђена средства износе .......................
................................................................................... 430.000,00 КМ.
5. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Средства прикупљена у буџет Града на име посебних
водних накнада су намјенска и могу се користити на начин
прописан Законом о водама и овим Програмом.
Надзор и координацију над спровођењем овог
Програма и намјенским трошењем новца од посебних
водних накнада вршиће Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно
Одјељење.
Број: 01-022-13/18
Бијељина,
Датум, 7. фебрур 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и члана
39. став (2) тачка 36) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) Скупштина Града
Бијељина на 15. сједници одржаној дана 7. фебруара 2018.
године, расписала је
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ МЈЕСТА
I
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ БАЊА ’’ДВОРОВИ’’ ДВОРОВИ
У Управни одбор бира се 1 (један) члан ког именује
оснивач.
II

ОПИС ПОСЛОВА
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Управни одбор одлучује о пословању установе;
доноси Статут, разматра и усваја извјештаје о пословању
и годишњи обрачун; доноси програм рада и финансијски
план установе, одлучује о кориштењу средстава у складу са
законом и статутом установе; доноси пословник о раду и
обавља друге послове који су утврђени законом и Статутом.
III

МАНДАТ

Члан Управног одбора из тачке I именује се на
период од 4 (четири) године.
IV

СТАТУС

Актом о именовању члан Управног одбора не
заснива радни однос. Члан Управног одбора оставрује право
на накнаду у складу са Одлуком о ограничавању висине
накнада за рад чланова управних и надзорних одбора у
јавним установама и предузећима чији је оснивач Град
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина“, број: 27/13).
V

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ СУ:

• Да су држављани БиХ – Републике Српске,
• Да су старији од 18 година,
• Да нису отпуштени из државне службе, на било
којем нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере,
у периоду од три године прије објављивања конкурса,
• Да не служе казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужбом тог Суда, а да се нису повиновали налогу да се
појаве пред Судом.
• Да нису осуђивани за кривична дјела која их чине
неподобним за вршење дужности.
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА КАНДИДАТЕ
Посебни услови за кандидате из тачке I су:
• висока стручна спрема (VII/1) или виша стручна
спрема (VI степен)
• познавање проблематике у дјелатности којом се бави
ЈУ Бања ‘’Дворови’’ Дворови,
• Познавање садржаја и начина рада органа управљања,
• доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова.
VII СУКОБ ИНТЕРЕСА
Кандидати не могу обављати дужности нити активности
или бити на положају који доводи до сукоба интереса у
складу са Законом о министарским, владиним или другим
именовањима Републике Српске („ Службени гласник
Републике Српске“, број: 41/03), Законом о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/08), Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и другим законима. Кандидати не могу бити лица која
су на функцији у политичкој странци.
VIII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
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приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци),
2. Увјерење да кандидат није осуђиван,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплому о завршеној високој или вишој стручној
спреми,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
испуњавању општих услова из тачке V алинеја 3. и 4.,
Конкурса,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву о
непостојању сукоба интереса (тачка VII Конкурса),
7. биографију о кретању у служби,
8. ако посједује и друге доказе којима доказује
резултате рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавијештени.
IX РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 14 дана од дана
последњег објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.
О резултатима конкурса кандидати ће бити
писмено обавијештени.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште
на адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1.
са назнаком „Комисија за избор“.
X ОБЈАВЉИВАЊЕ
Јавни конкурс ће се објавити у “Службеном
гласнику Републике Српске” и дневном листу ‘’Независне
новине’’.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће
рачунати у рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-10/18
Бијељина,```
Датум: 07. фебруар 2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17), члана
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е
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ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске резерве
у износу од 2.000,00 КМ Милошевић Милошу из Горњих
Загона, на име помоћи за санацију материјалне штете
настале од пожара на породичном газдинству.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће се са
372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 416 100 „Текуће
помоћи-ванредне помоћи“ у оквиру ПЈ Градоначелник.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена на
текући рачун Милошевић Милоша број: 555-0000023-502342 код Нове банке Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-170/18
Бијељина
Датум, 5. фебруар 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 110. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 56.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17), Градоначелник
доноси:
О

ОТКАЗУ

О Д Л У К У
ПОСТУПКА
ЈАВНЕ
БРОЈ:ОЗП-03/17

НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке роба НАБАВКА
РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ,
се отказује у складу са чланом 69. став 3) Закона о јавним
набавкама, због доказивих разлога који су ван контроле
уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме
покретања поступка јавне набавке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 10.11.2017.године од стране понуђача
Д.О.О.’’D&D МОНТАЖА’’ Брчко изјављена је жалба на
Тендерску документацију број: 02-404-180/17, шифра: ОЗП03/17, која се односи на набавку роба: НАБАВКА РАЧУНАРА
, ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ. Жалба се на основу
изјашњења број:02-404-180/17 од 13.11.2017.године, одбија
као неоснована. Одлуком о прекиду поступка број: 02-404180/17 од 14.11.2017.годину, а на основу члану 110. Закона
о јавним набавкама уговорни орган је одгодио наставак
предметног поступка до доношења Рјешења од стране
Канцеларије за разматрање жалби филијала Бања Лука.
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби

Број 3 - Страна 48

Службени гласник Града Бијељина

филијала Бања Лука број : ЈН2-02-07-1-579-9/17 од 28.12.2017.
године,поништавају се следећи акти уговорног органа:
тендерска документација број: ОЗП-03/17 и обавјештење о
набавци број:1293-7-1-166-3-184/17 од 23.10.2017.године.
На основу горе наведеног Рјешења уговорни орган
отказује поступак јавне набавке роба: Набавка рачунара,
штампача и копир апарата за потребе градске управе током
2017.године, а у складу са чланом 69. став 3) Закона о јавним
набавкама.
Број: 02-404-180/17
Бијељина,
Датум: 05.02.2018. год.

је 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 коначна ранг
листа понуђача који су учествовали на е-аукцији
ПДВ-а
ПДВ-а

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број.13/17),
Градоначелник д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-05(3 лота)-п1/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.01.2018.
године и у Сл.гласнику БиХ бр.01/18 од 05.01.2018.године, а
која се односи на набавку роба: “ Набавка хране за потребе
јавне кухиње Града Бијељина ”,понуде су доставили следећи
понуђачи:
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и
поврћа и остале робе, за потребе јавне кухиње Градске
управе Града Бијељина
1. ДОО „Грађапромет“ Бијељина
2. ДОО „Глобус тим“ Дворови
Лот 2: Набавка хљеба за потребе јавне кухиње
Градске управе Града Бијељина
1. ДОО „Глобус тим“ Дворови
2. ДОО „Браћа Лазић“ Дворови
Лот 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње Градске управе Града Бијељина
1. ДОО „Vizion“ Рогатица
2. ДОО „Глобус тим“ Дворови
II
Лот 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и
поврћа и остале робе, за потребе јавне кухиње Градске
управе Града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено

09. фебруар 2018.

1. ДОО “Грађапромет” Бијељина 31.560,00 КМ без
2. ДОО”Глобус тим“ Дворови 31.600,00 КМ без
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Грађапромет“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 31.560,00 КМ (без ПДВ-а)
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 у складу са чланом
72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда на ранг
листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
Лот 2: Набавка хљеба за потребе јавне кухиње
Градске управе Града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, као и да понуђач ДОО „Браћа
Лазић“ Бијељина подлијеже примјени преференцијалног
третмана домаћег, јер је доставио доказ о испуњености
услова за примјену истог, у складу са тачком 21. тендерске
документације. Вриједност понуде приликом примјене
преференцијалног третмана домаћег се умањује за
преференцијални фактор од 10% , у сврху поређења понуда.
На основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде,проведене е-аукције и примјене
преференцијалног третмана домаћег, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији
ПДВ-а
ПДВ-а

1. ДОО “Браћа Лазић” Дворови

21.120,00 КМ без

2. ДОО”Глобус тим“ Дворови 27.878,40 КМ без
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Браћа Лазић“ Дворови, са понуђеном
цијеном у износу од: 21.120,00 КМ (без ПДВ-а)
Лот 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина
за потребе јавне кухиње Градске управе Града Бијељина
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности
испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом, као и да понуђач ДОО
„Vizion“ Рогатица подлијеже примјени преференцијалног
третмана домаћег, јер је доставио доказ о испуњености
услова за примјену истог, у складу са тачком 21. тендерске
документације. Вриједност понуде приликом примјене
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преференцијалног третмана домаћег се умањује за
преференцијални фактор од 10% , у сврху поређења понуда.
На основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде,проведене е-аукције и примјене
преференцијалног третмана домаћег, утврђена је коначна
ранг листа понуђача који су учествовали на е-аукцији

ПДВ-а

1. ДОО “Vizion” Рогатица 22.222,22 КМ без ПДВ-а
2. ДОО ”Глобус тим“ Дворови 21.885,50 КМ без
и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Vizion” Рогатица, са понуђеном цијеном у
износу од: 22.222,22 КМ (без ПДВ-а)
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет)
дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерену копију документа којим потврђује
вјеродостојност достављене изјаве из члана 47. Закона о
јавним набавкама БиХ тј. оригинал или овјерену копију
Биланса успјеха.
Уколико понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган
у
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама
БиХ доставља приједлог уговора оном понуђачу чија је
понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача.
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-229/17 од
06.02.2018.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-229/17
Бијељина
Датум: 08.02.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 71. став 1. тачка 25. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Градоначелник Града Бијељина, дана 7. фебруара 2018.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Овом Одлуком се приступа продаји возила у
својини Града Бијељина, и то:
1. исправно возило AUDI А6, регистарске ознаке
Т67-М-222, 2006. годиште, 5 врата, 160 KW, 2976 cm3 ,
2. неисправно возило GOLF 1600D, регистарске
ознаке Ј50-Е-949, 1986. годиште, 5 врата, 40 KW, 1570 cm3,
3. неисправно возило LADA 1100, регистарске
ознаке К19-О-450, 2004. годиште, 5 врата, 67 KW, 1500 cm3 ,
4. неисправно возило YUGO 55, регистарске ознаке
А94-Ј-619, 1997. годиште, 3 врата, 41 KW, 1116 cm3 ,
5. неисправно возило GOLF 1,6B, регистарске
ознаке А94-Ј-618, 1988. годиште, 3 врата, 53 KW, 1576 cm3 ,
6. неисправно возило TAM 5000, број
мотора:721001572, број шасије 720002721, 1972. годиште.
II
Поступак продаје возила из тачке I ове Одлуке
провешће Комисија именована Рјешењем број: 02-014-1176/18 од 5.2.2018. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-192/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 7. фебруар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу чл. 54. и 59. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16) и чл. 62.
и 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, бр. 9/17), Градоначелник Града Бијељина дана 06.
фебруара 2018. године донио је
РЈЕШЕ ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Образује се Радна група у сљедећем саставу:
- Драган Вујић,
- Томица Стојановић,
- Милана Зубан,
- Миодраг Бешлић,
- Славко Башић,
- Samer el Chekh,
- Предраг Новаковић и
- Зоран Раниловић.
II
Задатак Радне групе из тачке I овог Рјешења је да
сачини нацрт одлуке којом би се уредила питања управљања
и коришћења непокретности у својини Града Бијељина,
укључујући, између осталог, питања идентификације и
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евидентирања права на непокретностима, овлашћења и
поступка за доношење одлука о употреби и о располагању
таквом имовином, права и обавеза корисника, обавезе и
одговорности органа Града у заштити имовинских права
и друга питања у вези са управљањем и коришћењем
непокретности у својини Града Бијељина, у складу са
законом и надлежностима и овлашћењима Града Бијељина
као јединице локалне самоуправе.
Радна група ће Градоначелнику доставити нацрт
одлуке ради спровођења даљег поступка и утврђивања
приједлога одлуке за Скупштину Града Бијељина.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-180/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 06. фебруар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16 ) и члана 71. Статута Града Бијељина
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17)
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
У Комисију за провођење поступка продаје
неисправних возила која су у власништву Градске управе
Града Бијељина именују се:
1. Предраг Новаковић, предсједник,
2. Обрен Божић, члан,
3. Немања Митрић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак продаје
неисправних возила која су у власништву Градске управе
Града Бијељина, да о томе сачини Извјештај и исти достави
Градоначелнику и Шефу Одсјека заједничких послова.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
1. Предраг Новаковић,
2. Обрен Божић,
3. Немања Митрић,
4. Одсјек заједничких послова,
5. Стручна служба Скупштине Града,
6. а/а
Број: 02-014-1-176/18
Б и ј е љ и н а,
Датум: 5. фебрауар 2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 19. став 3. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) и члана 71. став 1. тачка 13. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и :
О
О

РЈЕШЕЊЕ
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
ЈИП „СИМ“ БИЈЕЉИНА

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈИП
„СИМ“ Бијељина број: 160/17 од 20.12.2017. године.
2. Правилник из тачке 1. овог Рјешења, Одлука
Управног Одбора ЈИП „СИМ“ Бијељина број: 166/17 од
20.12.2017. године и Мишљење Одјељења за друштвене
дјелатности Градске управе Града Бијељина број: 02/5-62-13/18 од 17.1.2018. године налазе се у прилогу овог Рјешења и
чине његов саставни дио.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-124/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 24. јануар 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

09. фебруар 2018.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ, ɱɥɚɧɚ 27 Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ȳɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɢ
ɢɡɞɚɜɚɱɤɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ „ɋɟɦɛɟɪɢʁɚ ɢ Ɇɚʁɟɜɢɰɚ“ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ (ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ“, ɛɪɨʁ 22/13) ɢ ɱɥɚɧɚ 17. ɋɬɚɬɭɬɚ ȳɂɉ
"ɋɟɦɛɟɪɢʁɚ ɢ Ɇɚʁɟɜɢɰɚ", ɍɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ȳɂɉ "ɋɂɆ", ɧɚ ɫʁɟɞɧɢɰɢ
ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ 20.12 .2017. ɞɨɧɢɨ ʁɟ:

ɉɊȺȼɂɅɇɂɄ Ɉ ɍɇɍɌɊȺɒȵɈȳ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂ ɂ
ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɁȺɐɂȳɂ ɊȺȾɇɂɏ ɆȳȿɋɌȺ

I ɈɉɒɌȿ ɈȾɊȿȾȻȿ
ɑɥɚɧ 1.
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ
ɪɚɞɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ ɭ ȳɂɉ "ɋɂɆ" Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ( ɞɚʂɟ: ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɢ
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ), ɭɪɟɻɭʁɟ ɫɟ:
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ ɤɨɞ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɞɢʁɟɥɨɜɢ ɢ ʃɢɯɨɜ
ɞʁɟɥɨɤɪɭɝ;
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɜɪɫɬɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɬɪɭɱɧɟ
ɫɩɪɟɦɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɬɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ;
- ɩɨɫɥɨɜɢ ɩɪɢ ɱɢʁɟɦ ɜɪɲɟʃɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ;
- ɧɚɱɢɧ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ
ɞɢʁɟɥɨɜɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ
- ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɪɚɞ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.

ɑɥɚɧ 2.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢɡ ɨɜɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɞɚɧɨɦ
ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɪɚɞ ɤɨɞ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.

ɑɥɚɧ 3.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɞɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɞɢʁɟɥɨɜɢ ɢ
ʃɢɯɨɜ ɞʁɟɥɨɤɪɭɝ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɜɪɫɬɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɪɚɞɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɪɚɞɚ, ɩɨɬɩɭɧɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ, ɩɭɧɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɧɚʃɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.
ɉɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ
ɩɪɢɦʁɟɧɨɦ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɟ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ
ɭɬɜɪɞɢ.
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ɑɥɚɧ 4.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɦɨɠɟ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɨɜʁɟɪɢ ɢ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɚɜɧɨɦ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɥɢɰɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ
ɨɰɢʁɟɧɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɫɥɨɜɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢʁɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚɬɢ. Ɉɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɜʁɟɪɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡɜɪɲɢʄɟ ɫɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɨɜɨɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɢ ɭɝɨɜɨɪɭ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɨɜʁɟɪɚɜɚʃɟ
ɩɨɫɥɨɜɚ.

II ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɊȺȾȺ
ɑɥɚɧ 5.
ɉɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɚɞɚ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɢ ɨɛɢɦɚ
ɫɪɨɞɧɢɯ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɞɢʁɟɥɨɜɟ, ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɨɞʁɟʂɟʃɚ, ɫɥɭɠɛɟ...).
III ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇȿ ȳȿȾɂɇɂɐȿ ɂ ȵɂɏɈȼ ȾȳȿɅɈɄɊɍȽ
ɑɥɚɧ 6.
ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɪɨɞɧɢɯ, ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ, ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɫɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɞɢʁɟɥɨɜɢ ɢ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ʃɢɯɨɜ
ɞʁɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ:
1) ɍɩɪɚɜɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ: ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ, ɡɚɦʁɟɧɢɤ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ;
2) ɋɥɭɠɛɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ - ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ, ɩɪɚɜɧɢɯ ɢ ɨɩɲɬɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
(ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ);
3) Ɋɟɞɚɤɰɢʁɚ: ɧɨɜɢɧɚɪɢ, ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪ/ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɢɫɬɚ
(ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɝɥɚɜɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ ɢɥɢ ɧɨɜɢɧɚɪ ɭɪɟɞɧɢɤ/ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɨʁɟɝ
ɨɜɥɚɫɬɢ ɝɥɚɜɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ);
4) ɋɥɭɠɛɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɢ ɩɪɟɥɨɦɚ ɧɨɜɢɧɚ , ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɨɪɬɚɥ: ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɩɪɢɩɪɟɦɢ, ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ, ɞɟɠɭɪɧɢ ɧɨɜɢɧɚɪ (ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɝɥɚɜɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ);
5) ɋɥɭɠɛɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɩɥɚɫɦɚɧɚ, ɩɪɨɞɚʁɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ: ɪɟɮɟɪɟɧɬ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɩɪɨɞɚʁɟ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
(ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɡɚɦʁɟɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ).
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,9ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɁȺɐɂȳȺ ɉɈɋɅɈȼȺ
ɑɥɚɧ 7.
ɉɨɫɥɨɜɢ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭʁɭ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ, ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ
ɞɢʁɟɥɨɜɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ:
1) ɧɚɡɢɜ ɢ ɨɩɢɫ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɛɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɜɪɫɬɭ
ɩɨɫɥɚ ɢ
2) ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ.

ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɚɞɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɜɟʄɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɦɚʃɟʃɚ ɨɛɢɦɚ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɞɚ ɩɨɜɟʄɚ
ɢɥɢ ɫɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ, ɛɟɡ ɩɪɨɦʁɟɧɟ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ.
ɑɥɚɧ 8.
ɉɨɞ ɜɪɫɬɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɤɭɩ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɬɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɪɚɞɚ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ, ɚ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɩɨɫɥɨɜɢ.
Ɂɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɩɨɪɟɞ ɨɩɲɬɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɭɫɥɨɜɟ,
ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ, ɢ ɬɨ:
- ɜɪɫɬɭ ɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ,
- ɪɚɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ,
- ɩɨɫɟɛɧɟ ɪɚɞɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɭɫɥɨɜɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɡɚ
ɪɚɞ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ.
ɑɥɚɧ 9.
ɉɨɞ ɜɪɫɬɨɦ ɢ ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɫɟ
ɲɤɨɥɫɤɚ ɫɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɡɚɧɢɦɚʃɚ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɨɜɚ.
ɑɥɚɧ 10.
Ɋɚɞɧɢɦ ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɩɪɨɜɟɨ ɧɚ
ɪɚɞɭ, ɧɚɤɨɧ ɫɬɢɰɚʃɚ ɲɤɨɥɫɤɟ ɫɩɪɟɦɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɪɚɞɧɨɝ
ɨɞɧɨɫɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ.
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ɑɥɚɧ 11.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɩɪɢ ɱɢʁɟɦ ɜɪɲɟʃɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ, ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɢɦɚ. Ɂɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ,
ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɪɚɞɧɨ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ. Ɂɚ ɨɫɬɚɥɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɪɚɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɨɞ 1 ɞɨ 3 ɝɨɞɢɧɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɦɚʃɟ ɫɥɨɠɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɧɟ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞʁɟɬɢ ɪɚɞɧɨ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ.
ɑɥɚɧ 12.
ɉɨɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɫɟ ɩɨɥɨɠɟɧ ɫɬɪɭɱɧɢ
ɢɫɩɢɬ, ɤɭɪɫ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɪɚɱɭɧɚɪɭ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɢɫɩɢɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ.

9 ȼɊɋɌȿ,Ɉɉɂɋ ɉɈɋɅɈȼȺ ɂ ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ȵɂɏɈȼɈ
ɈȻȺȼȴȺȵȿ
ɑɥɚɧ 13.
Ɂɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ ɞʁɟɥɨɤɪɭɝɚ ɪɚɞɚ ȳɂɉ "ɋɂɆ"
ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɫʂɟɞɟʄɚ ɪɚɞɧɚ ɦʁɟɫɬɚ ɢ ɛɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ:
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ɇɚɡɢɜ ɪɚɞɧɨɝ ɦʁɟɫɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ
1
ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
1
ɡɚɦʁɟɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
1
ɧɨɜɢɧɚɪ
5
ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɧɨɜɢɧɚ ɢ
2
ɫɚʁɬɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɬ
ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ,
1
ɬɟɯ.ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɫɚʁɬɚ
ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪ / ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɢɫɬɚ
1
ɪɚɱɭɧɨɜɨɻɚ - ɤʃɢɝɨɜɨɻɚ
1
ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
1
ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɨɜɢɧɚ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ
1
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɑɥɚɧ 14.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɪɚɞɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦ, Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɢ ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ.
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ɑɥɚɧ 15.
Ɂɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɩɪɨɩɢɫɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɭ
ɉɪɟɞɭɡɟʄɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɫɜɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ.
ɑɥɚɧ 16.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɉɪɟɞɭɡɟʄɭ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ
ɩɨɜʁɟɪɟɧɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɫɭ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɚɠɭɪɧɨɫɬ ɭ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɪɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɩɭɰɟɧɢ
ɨɞ ɫɬɚɧɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
ɍ ɜɪɲɟʃɭ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ
ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɭ ɉɪɟɞɭɡɟʄɭ.

Ɉɩɢɫ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
1) Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
- ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɡɚɫɬɭɩɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ,
- ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɪɚɞɨɦ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɚɤɬɟ ɤɨʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɢ ɭɫɜɚʁɚ ɍɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ
ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɨɞɥɭɤɟ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɦʁɟɪɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ,
- ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɦɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɢɦɚ,
- ɢɦɟɧɭʁɟ ɢ ɪɚɡɪʁɟɲɚɜɚ ɥɢɰɚ ɫ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɦɚ,
- ɩɨɞɧɨɫɢ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɪɚɞɚ ɍɩɪɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ
ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɪɚɞɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ
ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɞʁɟɥɨɤɪɭɝɚ ɪɚɞɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɍɩɪɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ.
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (VII ɫɬɟɩɟɧ),
- ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɡɧɚʃɟ ɢɡ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɚɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ,
- ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɫɬɪɭɰɢ,
- ɩɨɫʁɟɞɨɜɚʃɟ ɪɭɤɨɜɨɞɧɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,
-ɞɨɤɚɡɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɭɫɩʁɟɫɢ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɪɚɧɢʁɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
- ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ.
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
2) Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
- ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɪɚɞɨɦ Ɋɟɞɚɤɰɢʁɟ,
- ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢ ɭɬɜɪɻɟɧɭ ɭɪɟɻɢɜɚɱɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ
ɥɢɫɬɚ ɢ ɫɚʁɬɚ,
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- ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɤɨ ɭɪɟɻɢɜɚʃɚ ɧɨɜɢɧɚ ɢ ɫɚʁɬɚ,
- ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɥɟɤɬɨɪɢɫɚʃɚ,
- ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɞɚɤɰɢʁɭ ɭ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɫɚ ɨɫɧɢɜɚɱɟɦɢ ʁɚɜɧɨɲʄɭ,
- ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚɱɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɥɢɫɬɚ ɢ ɫɚʁɬɚ
- ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚɱɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɥɢɫɬɚ ɢ ɫɚʁɬɚ,
- ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɧɟɜɧɨɝ ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ ɫɚʁɬɚ ɢ ɮɟʁɫɛɭɤɫɬɪɚɧɢɰɟ,
- ɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɟ ɧɨɜɢɧɚɪɟ, ɪɚɞɧɢɤɟ ɭ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɩɪɢɩɪɟɦɢ
ɢ
ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɫɦʁɟɧɚɦɚ ɢ ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ
- ɚɧɝɚɠɭʁɟ ɫɬɚɥɧɟ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ ɫɩɨʂɧɟ ɫɚɪɚɞɧɢɤɟ,
-ɫɬɚɪɚʃɟ ɨ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɨɛɚɜɟɡɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ,
- ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚ ɢɡɧɨɫ ɧɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜ ɚɧɝɚɠɦɚɧ....
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɋɋ) ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɦʁɟɪɚ,
- ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɫɬɪɭɰɢ,
- ɩɨɫʁɟɞɨɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,
- ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɞɚ.
(ɝɥɚɜɧɨɝ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɭɪɟɞɧɢɤɚ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɡɚɦʁɟʃɭʁɟ ɡɚɦʁɟɧɢɤ ɝɥ. ɢ
ɨɞɝ. ɭɪɟɞɧɢɤɚ ɤɨɝɚ ɢɦɟɧɭʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ)
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
3) Ɂɚɦʁɟɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
-ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɡɚ ɍɩɪɚɜɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ ɫɬɚɪɚ ɫɟ
ɨ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɪɚɞɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ,
ɡɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɪɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ
ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ʁɟ ɡɚ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɭɨɱɟɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ
-ɞɚʁɟ ɩɢɫɦɟɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɟ ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ,
-ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɬɢɪɚɠɭ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɢ
ɧɨɜɢɧɚ,
-ɭɝɨɜɚɪɚ ɢ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɨɝɥɚɫɚ ɢ ɨɛɚɜʁɟɲɬɚɜɚʃɚ ɡɚ
ɧɨɜɢɧɟ ɢɫɚʁɬ
-ɭɝɨɜɚɪɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɧɨɜɢɧɚ ɭ ɩɪɟɬɩɥɚɬɢ ɧɚ ɞɭɠɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ,
-ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɭɝɨɜɨɪɟ ɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
ɨɝɥɚɲɢɜɚɱɢɦɚ
-ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɍɫɥɨɜɢ:
-ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɋɋ) ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢɥɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɦʁɟɪɚ,
-ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɫɬɪɭɰɢ
-ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɱɭɧɚɪɭ
-ɩɨɫʁɟɞɨɜɚʃɟ ɨɪɚɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
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3) ɇɨɜɢɧɚɪ
- ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢ ɩɢɲɟ ɜɢʁɟɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɟ, ɬɟɦɟ, ɨɫɜɪɬɟ,
ɛɢʂɟɲɤɟ, ɪɟɩɨɪɬɚɠɟ, ɢɧɬɟɪɜʁɭɟ, ɚɧɤɟɬɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɢɤɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɨɝ
ɢɡɪɚɠɚɜɚʃɚ ɡɚ ɫɟɞɦɢɱɧɨ ɢɡɞɚʃɟ "ɋɟɦɛɟɪɫɤɢɯ ɧɨɜɢɧɚ",
- ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢ ɩɢɲɟ ɜɢʁɟɫɬɢ ɩɪɚʄɟɧɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɨɦ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɫɚʁɬɚ ɢɮɟʁɫɛɭɤɫɬɪɚɧɢɰɟ
- ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ, ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ ɬɟɦɚɦɚ,
- ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢ ɢɯ ɨɛɥɢɤɭʁɟ ɭ
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɭ ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɭ ɮɨɪɦɭ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɭɪɟɞɧɢɤɨɦ,
- ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɤɚɨ ɚɭɬɨɪ,
- ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɋɋ) ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɦʁɟɪɚ,
- ɪɚɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɝ ɧɨɜɢɧɚɪɚ ɢɥɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɧɨɜɢɧɫɤɢɦ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢʁɚɦɚ
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɞɢʁɚ.
- ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɱɭɧɚɪɭ.
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
-5(ɩɟɬ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ
4) Ɋɟɮɟɪɟɧɬ
ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɧɨɜɢɧɚ ɡɚ ɲɬɚɦɩɭ ɢ
ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ ɫɚʁɬɚ
- ɩɪɟɥɚɦɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɢ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢɯ ɨɛɥɢɤɭʁɟ,
- ɭɧɨɫɢ ɬɟɤɫɬ, ɬɚɛɟɥɟ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ,
- ɭɛɚɰɭʁɟ ɜɢʁɟɫɬɢ ɧɚ ɫɚʁɬ ɢ ɮɟʁɫɛɭɤ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɭɪɟɞɧɢɤɨɦ,
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ
- ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɲɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɒɋ ɢɥɢ ɫɪɟɞʃɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ɋɋɋ)),
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ - ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ, ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɢɥɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɦʁɟɪɚ.
- ʁɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ
ɧɨɜɢɧɚ ɢ ɭɧɨɲɟʃɚ ɬɟɤɫɬɚ,
- ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɱɭɧɚɪɭ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ:
ɂɧɞɢɡɚʁɧ ɎɨɬɨɲɨɩɄɨɪɟɥɢɞɪ
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
-2 (ɞɜɚ) ɢɡɜɪɲɢɨɰɚ
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5) Ɋɟɮɟɪɟɧɬ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ, ɬɟɯ.ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɧɨɜɢɧɚ ɢ
ɫɚʁɬɚ
- ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɪɟɠɟ
-ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɪɬɚɥɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɪɟɤɥɚɦɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ ɡɚɞɭɠɟɧɨɦ
ɡɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɡɚɦʁɟɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ)
-ɢɡɪɚɞɚ ɨɝɥɚɫɚ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɞɢɝɢɬɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
- ɩɪɟɥɚɦɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɢ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢɯ ɨɛɥɢɤɭʁɟ,
- ɭɧɨɫɢ ɬɟɤɫɬ, ɬɚɛɟɥɟ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ,
- ɭɛɚɰɭʁɟ ɬɟɤɫɬ,ɭɪɟɻɭʁɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɚʁɬ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
ɭɪɟɞɧɢɤɨɦ,ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ
- ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɲɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɒɋ ɢɥɢ ɫɪɟɞʃɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ɋɋɋ)),
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ - ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨɝ, ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɢɥɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɦʁɟɪɚ.
- ʁɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ
ɧɨɜɢɧɚ ɢ ɭɧɨɲɟʃɚ ɬɟɤɫɬɚ,
- ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɱɭɧɚɪɭ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ:
ɂɧɞɢɡɚʁɧ ɎɨɬɨɲɨɩɄɨɪɟɥɢɞɪ
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
6) Ɏɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪ/ ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɢɫɬɚ
- ɫɧɢɦɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɧɨɜɢɧɚɪɢɦɚ ɢ ɝɥɚɜɧɢɦ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɭɪɟɞɧɢɤɨɦ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɧɨɜɢɧɚ ɢ ɫɚʁɬɚ, ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ
- ɫɧɢɦɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɬɟɦɟ ɢ ɧɨɜɢɧɫɤɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ,
- ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɭ ɮɨɬɨ - ɲɨɩɭ ɢ ɩɪɨɫʂɟɻɭʁɟ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɨɦ
ɭɪɟɞɧɢɤɭ,
- ɚɪɯɢɜɢɪɚ ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ,
- ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɫɪɟɞʃɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ɋɋɋ) ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɫɦʁɟɪɚ,
- ʁɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪɚ,
- ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɱɭɧɚɪɭ.
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
7) Ɋɚɱɭɧɨɜɨɻɚ - ɤʃɢɝɨɜɨɻɚ
-ɜɪɲɢ ɤɨɧɬɢɪɚʃɟ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ -ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
- ɜɪɲɢ ɩɪɢʁɟɦ ɢ ɨɛɪɚɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ,
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- ɜɪɲɢ ɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɭɥɚɡɚ ɢ ɢɡɥɚɡɚ ɮɚɤɬɭɪɚ,
- ɜɪɲɢ ɩɪɢʁɟɦ ɢ ɨɛɪɚɞɭ ɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ɠɢɪɨ -ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɬɨɤɨɜɟ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ,
- ɜɪɲɢ ɨɛɪɚɞɭ ɉȾȼ-ɚ,
- ɜɪɲɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɟ,
- ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɤɨɧɬɢɪɚʃɚ ɢ ɤʃɢɠɟʃɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ,
- ɥɢɤɜɢɞɢɪɚ ɫɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ, ɮɨɪɦɚɥɧɨɦ ɢ ɪɚɱɭɧɫɤɨɦ
ɫɦɢɫɥɭ,
-ɫɬɚɪɚ ɫɟ ɨ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨʁ ɢɡɪɚɞɢ ɨɛɪɚɱɭɧɚ ɢ ɚɠɭɪɧɢɦ ɢ ɭɪɟɞɧɢɦ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɦɚ,
- ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ,
- ɜɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɭ,
- ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
- ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɬɟɧɞɟɪɟ ɢ ɧɚɛɚɜɤɟ,
-ɜɨɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢ ɞɨɫɢʁɟ ɪɚɞɧɢɤɚ
-ɫɟɥɟɤɬɢɪɚ ɢ ɜɨɞɢ ɚɪɯɢɜɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ,
- ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ.
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɋɋ) ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɫɦʁɟɪɚ,
- ʁɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤʃɢɝɨɜɨɻɟ ɢ ɪɚɱɭɧɨɜɨɻɟ,
- ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɱɭɧɚɪɭ.
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
ɍɫɥɨɜɢ:
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɋɋ, ɜɢɲɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ȼɒɋ ɢɥɢ ɫɪɟɞʃɚ
ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ (ɋɋɋ)),
- ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ
- ɩɨɥɨɠɟɧɢ ɜɨɡɚɱɤɢ ɢɫɩɢɬ Ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
-ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɚɱɭɧɚɪɭ
Ȼɪɨʁ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ :
- 1(ʁɟɞɚɧ) ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ

VI ȼɊȿȾɇɈȼȺȵȿ ɊȺȾɇɂɏ ɆȳȿɋɌȺ
ɑɥɚɧ 17.
ȼɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɪɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ
ɭ ȳɂɉ "ɋɂɆ" Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ
ɤɨɞ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɤɨɞ ȳɂɉ "ɋɂɆ", ɨɞ 20.12.2017. ɝɨɞɢɧɟ,
ɩɪɟɦɚ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ
ɪɚɞɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ.
ɑɥɚɧ 18.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɧɚ ɢɦɟ ɥɢɱɧɢɯ ɩɪɢɦɚʃɚ ɢɫɩɥɚʄɭʁɟ:
- ɬɪɨɲɤɨɜɟ ʁɟɞɧɨɝ ɬɨɩɥɨɝ ɨɛɪɨɤɚ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɪɚɞɧɨɝ ɞɚɧɚ,
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- ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɪɟɜɨɡɚ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɢ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɰɢʁɟɧɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɩɪɟɜɨɡɚ,
- ɪɟɝɪɟɫ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɦɨɪɚ ɱɢʁɭ ɜɢɫɢɧɭ ɡɚɤʂɭɱɤɨɦ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ – ɧɚʁɜɢɲɟ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ ɬɪɢ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɭ ȳɂɉ
« ɋɂɆ » Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɭ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɦɨɪɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ ɛɭʇɟɬɭ ȳɂɉ «
ɋɂɆ » ɡɚ ɛɭʇɟɬɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɧɚʁɧɢɠɟ ɰɢʁɟɧɟ ,
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɡɢɦɧɢɰɟ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɜɚɠɟʄɟ ɰɢʁɟɧɟ ɪɚɞɚ ɭ
ȳɂɉ "ɋɂɆ" ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɟɦ ɬɪɨɦʁɟɫɟɱʁɭ ɤɨʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɢɫɩɥɚɬɢ, ɭɤɨɥɢɤɨ
ɩɪɢɯɨɞ ɬɨ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɨɝɪɟɜɚ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɜɚɠɟʄɟ ɰɢʁɟɧɟ ɪɚɞɚ ɭ ȳɂɉ
"ɋɂɆ" ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɟɦ ɬɪɨɦʁɟɫɟɱʁɭ ɤɨʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɢɫɩɥɚɬɢ, ɭɤɨɥɢɤɨ
ɩɪɢɯɨɞ ɬɨ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ

VII) Ɉɛɚɜɟɡɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɑɥɚɧ 19.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɍɝɨɜɨɪɨɦ ɨ
ɪɚɞɭ ɢɥɢ Ɋʁɟɲɟʃɟɦ ɨ ɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɭ ɧɚ ɪɚɞɧɨ ɦʁɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɢɥɢ ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɦʁɟɲɬɟɧ, ɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨʁɢ ɦɭ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟ.
ɑɥɚɧ 20.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɚɠɭɪɧɨ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɩɨɜʁɟɪɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɪɚɞɭ, ɱɭɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɪɚɞɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɞɢ ɢ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɪɚɞ ɨɛɚɜʂɚ ɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ
ɜɪɢʁɟɦɟ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɩɲɬɢɯ ɚɤɚɬɚ
ɞɨɧɢʁɟɬɢɯ ɤɨɞ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
ɑɥɚɧ 21.
Ɂɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ, ɧɟɫɬɪɭɱɧɨ ɢ ɧɟɚɠɭɪɧɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ,
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚ ɬɟ ɩɨɫɥɨɜɟ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ɦʁɟɪɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ.

VIII) ɉɊȿɅȺɁɇȿ ɂ ɁȺȼɊɒɇȿ ɈȾɊȿȾȻȿ
ɑɥɚɧ 22.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɤɨ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ, ɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɦ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɦʁɟɪɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɢ
ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɩɪɟɦɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɤɨʁɢ ɧɟ ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ.
ɑɥɚɧ 23.
Ɂɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɨɜɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɞɪɟɞɛɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɢ ɨɩɲɬɟɝ ɚɤɬɚ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
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ɑɥɚɧ 24.
ɋɬɭɩɚʃɟɦ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɜɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ, ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ, ɨɞ
14.08.2012. ɝɨɞɢɧɟ.

ɑɥɚɧ 25.
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɞɚɧɨɦ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɧɚ ɨɝɥɚɫɧɨʁ ɬɚɛɥɢ
ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.

Ȼɪɨʁ: 160/17
Ⱦɚɬɭɦɝɨɞɢɧɟ

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-84/17 од 05.02.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у
регистарском листу број: 77 упис промјене лица овлашћеног
за заступање Заједнице етажних власника „Атинска 15“
улица Атинска бр. 15 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„Атинска 15“ улица Атинска број 15 Бијељина, Регистарски
лист број: 77.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде.

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɍɈ ȳɂɉ "ɋɂɆ"
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɢɤɨɥɢʄ
________________

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: Јелена Кршић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Радмила Стевановић.
Број: 02/3-372-84/17
Бијљина,
Дана: 05.02.2018. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
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