
Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV 11. Октобар 2017. године  БРОЈ 20 / 2017

 На основу члана 26. тачка 2. Закона о систему 
интерних финансијских контрола у јавном сектору РС 
(„Службени гласник РС“, број 91/16), члана 59. став 1. 
алинеја 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), тачке 1. подтачка 
2. Оквирне повеље интерне ревизије („Службени гласник 
Републике Српске“, број 27/17) и члана 71. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17) 
Градоначелник Града Бијељина дана 20. септембра 2017. 
године д о н о с и:

П О В Е Љ У 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Увод
 Повељом интерне ревизије Града Бијељина (у даљем 
тексту: Повеља) постављају се оквирна правила и принципи 
дјеловања, уређују статусна питања, сврха, циљ, улога 
и дјелокруг рада интерне ревизије, поступање у случају 
уочених неправилности и сумњи на превару, као и сарадња 
са другим релевантним субјектима.
 Повељу доноси Градоначелник на основу 
Оквирне повеље коју је објавила Централна јединица 
за хармонизацију Министарства финансија Републике 
Српске (у даљем тексту ЦЈХ). Поред Градоначелника повељу  
потписује и руководилац Јединице за интерну ревизију 
Града (у даљем тексту: Јединица за ИР). Повеља се доставља 
ЦЈХ ради евидентирања у одговарајућем Регистру.      

 2. Општи приступ и основни принципи 
интерне ревизије
 Интерна ревизија Града је успостављена као 
компонента свеобухватног система интерне финансијске 
контроле у складу са Законом о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору РС (у даљем тексту: 
Законом о СИФК), и представља независну, објективну и 
консултантску активност, чији је циљ додавање вриједности 
и унапређење квалитета рада корисника градског буџета. 
 Интерна ревизија Града има обавезу примјене 
основних правила, принципа и метода интерне ревизије, 
утврђених Законом о СИФК, Упутством за рад интерних 
ревизора у јавном сектору РС („Сл. гласник РС“, број 84/17), 
Оквирном повељом интерне ревизије („Сл. гласник РС“, 
број 24/17), Кодексом професионалне етике за интерне 
ревизоре у јавном сектору РС („Сл. гласник РС“, број 24/17) 
и другим релевантним актима ЦЈХ, који су који су базирани 
на Међународним стандардима за професионалну праксу 
интерне ревизије (у даљем тексту: Стандарди ИР).
 Према наведеним прописима и Стандардима 
ИР, основни принципи интерне ревизије су: независност 
и објективност, компетентност (професионална 

оспособљеност) и дужна професионална пажња, интегритет 
и повјерљивост.
 
 3. Сврха и циљ интерне ревизије      
 Сврха интерне ревизије, као независне функције, 
јесте да врши неопходна испитивања и оцјењује процесе 
и активности корисника буџета Града, ради давања 
објективних и независних препорука и савјета, са циљем 
унапређења рада градске администрације и њених 
институција. 
 Циљ интерне ревизије је да, дајући препоруке и 
савјете у вези са активностима који су предмет ревизије, 
помогне руководству корисника буџета Града у ефикасном 
пружању јавних услуга и извршавању њихових обавеза, 
досљедно прописима и другим успостављеним оквирима. 
 
 4. Статус интерне ревизије Града и независност 
интерних ревизора
 Одлуком о  измјенама и допунама Одлуке о 
Градској управи Града Бијељина („Сл. гласник Града 
Бијељина“, број 24/15) успостављена је посебна Јединица 
за ИР, функционално и организационо одвојена од других 
организационих јединица, која у свом дјелокругу обавља 
искључиво функцију интерне ревизије. 
 Јединица за ИР самостално планира ревизорске 
активности, на бази ризика и непосредно је одговорна 
Градоначелнику, који одлучује о именовању, распоређивању 
и разрјешењу руководиоца Јединице за ИР, уз сагласност 
ЦЈХ, у складу са Законом о СИФК. Градоначелник пружа 
подршку за рад, унапређење, развој и професионално 
усавршавање интерне ревизије.
 У циљу избјегавања сукоба интереса запослени 
у Јединици за ИР не могу учествовати у управљачким и 
извршним пословима Градске управе, и за сваки ревизијски 
ангажман потписују изјаву о независности.  

 5. Улога и дјелокруг рада интерне ревизије
 У циљу унапређења свих процеса и активности 
корисника Града, Јединица за ИР има улогу да помогне у 
управљању ризицима, досљедној примјени прописаних 
оквира и провођењу начела добре праксе јавне управе, дајући 
препоруке и сугестије које могу користити руководству 
Града у остварењу дефинисаних циљева. Јединица за ИР 
је искључиво надлежна за обављање послова ревизије и 
не може их преносити на друге особе или организационе 
јединице Града. 
 Улога интерне ревизије је да процјењује и извјештава о: 
 • адекватности и ефикасности система финансијског 
управљања и контроле корисника буџета Града;
 • испуњавању задатака и постизању дефинисаних 
циљева корисника градског буџета;
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 • усклађености са прописима, усвојеним 
стандардима, политикама и процедурама;
 • тачности, поузданости  и потпуности 
финансијских и других пословних информација;
 • ефикасности, ефективности и економичности 
коришћења ресурса локалне заједнице;
 • заштити имовине и информација;
 • корективним акцијама  по препорукама интерне ревизије.
 
 Дјелокруг рада Јединице за ИР укључује и ревизију 
активности корисника буџета Града, који ангажују средства 
за имплементацију програма и пројеката Европске уније, у 
складу са закљученим међународним уговорима.
 Интерна ревизија Града подразумијева активности 
у оквиру сљедећих подручја:
 • стратешко (трогодишње) и годишње планирање 
ревизије и планирање појединачне ревизије,
 • тестирање, испитивање и оцјена података и 
информација,
 • обезбјеђивање радних папира и доказа у досијеу,
 • извјештавање о резултатима појединачне ревизије 
и давање препорука у циљу побољшања пословања,
 • праћење статуса препорука интерне ревизије  и 
годишње извјештавање,
 • израда приједлога буџета Јединице за ИР, 
потребног за остваривање циљева функције интерне 
ревизије и његово извршење.
 Јединица за ИР бави се и савјетодавним/
консултантским пословима који се извршавају према 
посебном захтјеву Градоначелника или другог лица које он 
овласти. 
 При обављању интерне ревизије, запослени у 
Јединици за ИР имају потпуно, слободно и неограничено 
право приступа руководству, запосленима, средствима, 
свим информацијама (укључујући и повјерљиве), као 
и цјелокупној документацији, подацима, прегледима, 
мишљењима и евиденцијама потребним за спровођење 
ревизије корисника буџета Града.
 Запослени у Јединици ИР су дужни да чувају тајност 
података и информација који се стављају на располагање 
током обављања интерне ревизије, поштујући њихов 
одобрени ниво повјерљивости.
 Услови и критеријуми запошљавања, права 
и дужности запослених у Јединици за ИР, у складу са 
законским и другим оквирима,  детаљније се регулишу 
актом о организацији и систематизацији послова у Градској 
управи и Правилником о раду интерне ревизије Града.

 6. Спровођење поступака ревизије и извјештавање
 Јединица за ИР спроводи поступке интерне 
ревизије плански, уз подношење одговарајућих извјештаја, 
како је прописано Законом о СИФК, Упутством о раду 
интерних ревизора у јавном сектору РС и смјерницама 
ЦЈХ. Градоначелник има искључиво овлашћење да иницира 
посебне задатке интерне ревизије у складу са Законом о 
СИФК, који нису обухваћени планом интерне ревизије. 
 Планирање рада интерне ревизије Града Бијељина 
врши се у трогодишњем циклусу, при чему се на крају сваке 
године ажурирају планиране активности за наредну годину. 
Стратешки план се заснива на дугорочним циљевима 
корисника буџета Града, а годишњи план интерне ревизије 
припрема се сваке године на основу стратешког плана. 
 План и програм појединачне ревизије, припрема 

интерни ревизор, а одобрава руководилац Јединице за ИР. 
У провођењу активности, поступака и процедура сваке 
појединачне ревизије, запослени у Јединици за ИР су дужни 
да се придржавају методолошких смјерница и Упутства за 
рад интерних ревизора у јавном сектору РС, укључујући 
Прилоге (1-24). 
 По обављеној ревизији, одговорном лицу 
организационог дијела код кога је вршена ревизија, доставља 
се нацрт извјештаја. У року од пет дана може се доставити 
приговор на наводе у нацрту извјештаја, уз прилагање 
одговарајућих доказа. Након усаглашавања налаза интерне 
ревизије израђује се коначан извјештај који се упућује и 
Градоначелнику. 
 У року од 30 дана по пријему коначног извјештаја, 
одговорна лица припремају акциони план за реализацију 
препорука, одређујући одговорна лица и крајње рокове за 
корективне активности и мјере. Руководилац организационе 
јединице је дужан по истеку рокова, а најкасније крајем 
године информисати Градоначелника и руководиоца 
Јединице за ИР о примјени акционог плана. 
 У складу са расположивим временом, руководилац 
Јединице за ИР врши накнадни преглед (у року од шест 
мјесеци од издавања коначног извјештаја) како би се 
сагледао степен извршења препорука ревизије.
 У року од 30 дана по завршетку фискалне године, 
руководилац Јединице за ИР сачињава годишњи извјештај 
за Градоначелника и ЦЈХ, а полугодишње извјештавање 
о раду Јединице ИР обавезно је до краја јула, на посебно 
прописаним обрасцима. Копија годишњег извјештаја 
доставља се и Главној служби за ревизију ЈС, као и другом 
надлежном органу, по захтјеву. Градоначелник може, 
по потреби, затражити од Јединице за ИР периодичне 
извјештаје о спровођењу годишњег плана интерне ревизије.
Поступци и активности планирања, спровођења ревизија 
и извјештавања о раду интерне ревизије корисника буџета 
Града детаљније се уређују посебним правилником.

 7. Поступање у случају уочених неправилности и 
сумњи на превару
 Ако интерни ревизор у току обављања ревизије 
утврди неправилности или сумњу на превару, о томе без 
одлагања обавјештава руководиоца Јединице за ИР, који 
има обавезу да прекине провођење интерне ревизије и 
одмах обавијести Градоначелника, у чијој је надлежности 
даље поступање према надлежним органима. 

 8. Сарадња са другим субјектима
 Запослени у Јединици за ИР  Града су обавезни да 
сарађују са ЦЈХ ради добијања препорука и смјерница за 
рад, као и са Главном службом за ревизију јавног сектора 
РС и другим субјектима, како би остварила максимална 
ефикасност ревизије корисника буџета Града.

 9. Остала питања
 Јединица за ИР је надлежна да врши интерну 
ревизију код свих нижих корисника буџета Града који нису 
испунили прописане критеријуме за успостављање  ове 
функције. Уколико нижи буџетски корисници успоставе 
функцију интерне ревизије Јединица за ИР ће само 
надзирати и координирати активности њихових јединица 
за интерну ревизију.
 На сва питања која нису дефинисана овом Повељом 
или су различито тумачена у односу на релевантне 
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прописе, примјењиваће се одредбе Закона о СИФК, Кодекс 
професионалне етике, Упутство за рад интерних ревизора у 
јавном сектору РС и друга акта ЦЈХ.

 10. Примјена Повеље
 Ова Повеља ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.     
 Даном ступања на снагу ове Повеље, престаје да 
важи Повеља интерне ревизије Града Бијељина, број: 02-
014-1-1589/15 од 21.12.2015. године.

Број: 02-014-1-1428/17
Бијељина,
Датум: 20. септембар 2017. године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 
) члана 18 и члана 25  Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 18. 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 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:ДД-04/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци РОБА   под шифром: 
ДД-04/17

II
 За потребе Одјељења за друштвене дјелатности 
вршиће се непланирана јавна набавка следећих роба:

НАБАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА И ОПРЕМЕ ЗА 
ПОТРЕБЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ 
И СРЕДЊИХ ШКОЛА И КЛУБОВА, ЗА ОПРЕМАЊЕ 
ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАЂЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 
КАО И ЗА ДВИЈЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ У 2018. И 2019.ГОДИНИ

III
 Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију јавне набавке је  25.641,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно  30.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства у износу од 
17.094,02 КМ (без ПДВ-а) односно 20.000,00КМ (са ПДВ-ом) 
ће бити обезбијеђена из буџета за 2018. годину  (15.384,62 
КМ без ПДВ-а односно 18.000,00КМ са ПДВ-ом са буџетске 
ставке „Средства за финанисрање физичке културе-
резерва“- економски код 415 20, потрошачка јединица 
0005210 и 1.709,40 КМ без ПДВ-а односно 2.000,00КМ са 
ПДВ-ом са буџетске ставке „Школски спорт“ економски код 
415 200;  потрошачка јединица 0005210). Средства у износу 
од 8.547,00 КМ (без ПДВ-а) односно 10.000,00КМ (са ПДВ-
ом) ће бити обезбијеђена из буџета за 2019. годину  (6.837,60 
КМ без ПДВ-а односно 8.000,00КМ са ПДВ-ом са буџетске 
ставке „Средства за финанисрање физичке културе-
резерва“- економски код 415 20, потрошачка јединица 
0005210 и 1.709,40 КМ без ПДВ-а односно 2.000,00КМ са 
ПДВ-ом са буџетске ставке „Школски спорт“ економски код 

415 200;  потрошачка јединица 0005210).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка са закључвињаем оквирног споразума уз 
провођење поступка  Е-аукције. 

V
 Предвиђени почетак реализације јавне набавке има 
се обавити  најкасније од 01.01.2018.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2019.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-167/17             
Бијељина,
Датум: 27. септембар 2017.године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 
члана 18 и члана 8. Закона о јавним набавкама  (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: КГН-06/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга  под шифром: 
КГН-06/17

II
 За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга :

 Набавка угоститељских услуга за потребе 
организације енергетских дана Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 10.000,00КМ (без ПДВ-а) 
односно 11.700,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбјеђена 
из буцета за 2017. годину са буџетске ставке “Суфинансирање 
пројеката и активности из облсти ЛЕР-а и енергетске 
ефикасности“ - економски  код 412 700, потрошачка  
јединица 0005120 .

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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IV
 Јавна набавка ће се спровести путем поступка 
додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о 
јавним набавкама.

V
 Крајњи рок за реализацију предметних услуга је 
10.11.2017.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-168/17
Бијељина, 
Датум: 27. септембар 2017.године

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 ) и 
члана 18.  и члана 25.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:ОЗП-15/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-15/17

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба:

 НАБАВКА ВИШЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА 
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 85.000,00 КМ (без ПДВ) 
односно 99.450,00КМ (са ПДВ). Средства  се обезбјеђују из 
буџета за 2017. годину са буџетске ставке “Набавка опреме 
за Административну службу и Скупштину“ економски код 
511300, потрошачка јединица 0005240 .

IV
 Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка

V
 Предвиђени  рок  за испоруку возила је 25 

(двадесетпет) дана од дана закључивања Уговора.
 

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-166/17
Бијељина, 
Датум: 27 септембар 2017.године

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 24. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

ШИФРА: БиЗ-02-У1/17
 

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: БиЗ-02-У1/17
 

II
 За потребе Одјељења за борачко инвалидску и 
цивилну заштиту, вршиће се јавна набавка следећих радова:
 УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ 
НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА ‘’САНАЦИЈИ СТАМБЕНИХ 
ПОРОДИЧНИХ ОБЈЕКАТА КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО 
– ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ’’, ДОДАТНИ УГОВОР  1 НА 
УГОВОР  02-404-10/17 ОД 31.03.2017.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију  јавне набавке који представља збир вишка и 
непредвиђених радова је  4.252,30 КМ (без ПДВ-а)  односно 
4.975,19 КМ (са ПДВ-ом ) и обезбијеђена су из буџета за 
2017. годину са  буџетске ставке “Средства за рјешавање 
стамбених питања борачке категорије становништва“ 
економски код 416100;  потрошачка јединица 0005180 . 
Додатним уговором утврђује се  вишак радова у износу 
од 2.699,60 КМ (без ПДВ-а) односно 3.158,53 КМ (са ПДВ-
ом), и уговорају непредвиђени  радови за које је  предвиђен 
максимални износ средства 1.552,70 КМ (без ПДВ-а)  
односно 1.816,66 КМ (са ПДВ-ом).

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објаве  обавјештења  (члан 24 ЗЈН)

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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V
 Радови су изведени у склопу реализације  основног 
уговора. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-173/17       
Бијељина 
Датум:29.септембар 2017.године

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 ) и 
члана 18.  и члана 25.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:ОЗП-04/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-04/17

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба:

 НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА 
ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ 
КУХИЊЕ ЗА 2018. И 2019.ГОДИНУ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 155.555,56 КМ (без ПДВ) 
односно 182.000,00КМ (са ПДВ). Из буџета за 2018. годину 
биће обезбијеђена средства у износу од  77.777,78 КМ (без 
ПДВ) односно 91.000,00КМ (са ПДВ). Средства у износу од 
72.649,57 КМ (без ПДВ) односно 85.000,00КМ (са ПДВ) са 
буџетске ставке “Трошкови горива“ економски код 412600; 
потрошачка јединица 0005240 и средства у износу од 5.128,21 
КМ (без ПДВ) односно 6.000,00КМ (са ПДВ) са буџетске 
ставке“Јавна кухиња-трошкови горива“ економски код 
412600; потрошачка јединица 0005301. Из буџета за 2019. 
годину биће обезбијеђена средства у износу од  77.777,78 
КМ (без ПДВ) односно 91.000,00КМ (са ПДВ. Средства у 
износу од 72.649,57 КМ (без ПДВ) односно 85.000,00КМ (са 
ПДВ) са буџетске ставке “Трошкови горива“ економски код 
412600; потрошачка јединица 0005240 и средства у износу 

од 5.128,21 КМ (без ПДВ) односно 6.000,00КМ (са ПДВ) са 
буџетске ставке“Јавна кухиња-трошкови горива“ економски 
код 412600; потрошачка јединица 0005301.

IV
 Набавка ће се спровести путем Отвореног поступка 
са закључивањем оквирног споразума уз провођење 
поступка ‘’Е-аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке роба 
има се обавити најкасније од 01.01.2018.године, а крајњи рок 
завршетка је 31.12.2019.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-174/17
Бијељина, 
Датум: 09. октобар 2017.године

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 
члана 18 и члана 25.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града  
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГЕ
ШИФРА: ОЗП – 13(3Лот-а)/17

I
 ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: 
ОЗП – 13(3 ЛOTA)/17

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
јавна набавка следећих услуга:

 УСЛУГЕ ФИКСНЕ  И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И 
ИНТЕРНЕТА  ТОКОМ  2018. ГОДИНЕ
 ЛОТ 1: УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
 ЛОТ 2: УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 
(ПРЕТПЛАТА ЗА ГРУПУ ОД 105 VPN ЧЛАНОВА)
 ЛОТ 3: УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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реализацију јавне набавке је 96.581,19 КМ (без ПДВ-а) 
односно 113.000,00 КМ (са ПДВ-ом).  За  ЛОТ 1 предвиђени 
максимални износ средстава је 81.196,58  КМ (без ПДВ-а) 
односно 95.000,00КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 2 8.547,01 КМ (без 
ПДВ-а) односно 10.000,00КМ (са ПДВ-ом) и за ЛОТ 3 6.837,60 
КМ (без ПДВ-а) односно 8.000,00КМ (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2018. годину и то:
 - ЛОТ 1 средства у износу 4.273,50 КМ (без ПДВ-а) 
односно 5.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ће се обезбиједити са 
буџетске ставке„Трошкови комуналних услуга“ (економски 
код: 412200, потрошачка јединица 0005120) и средства  у 
износу од 76.923,08 КМ (без ПДВ-а) односно 90.000,00КМ (са 
ПДВ-ом) са буџетске ставке„Трошкови комуналних услуга“ 
(економски код: 412200, потрошачка јединица 0005240).
 - За ЛОТ 2 и ЛОТ 3  средства у укупном износу ће 
се обезбиједити са буџетске ставке„Трошкови комуналних 
услуга“ (економски код: 412200, потрошачка јединица 
0005240)

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка уз 
провођење Е-аукције. 

V
 Предвиђени рок реализације набавке услуга за 
сваки Лот  je  од дана потписивања уговора , односно 
најраније од 01.01.2018.године до 31.12.2018. године.         

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-177/17
Бијељина, 
Датум: 09. октобар 2017.године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:  97/16 ) и 
члана 18. и члана 23. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18 Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’,број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА

ШИФРА: СКП-12(2 ЛОТА)-лот 2 – у1/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци УСЛУГА  под 
шифром: СКП-12(2 ЛОТА)-лот 2 – у1/17

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

 УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА 
ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ 
ОДНОСИ НА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (ИСКОП 
И ПРОЧИШЋАВАЊЕ КАНАЛА) ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА, ДОДАТНИ УГОВОР БР:02-404-
46/17 – ЛОТ 2 ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава је 8.950,50 
КМ (са ПДВ-ом),односно 7.650,00 КМ (без ПДВ-а). Средства 
су обезбјеђена из буџета за 2017.годину  са буџетске ставке 
„Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, 
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних 
рупа,“ економски код 412500, потрошачка јединица 0005170. 

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког 
поступка без објављивања обавјештења у складу са чланом 
23. став б) Закона о јавним набавкама.

V
 Предвиђени рок за реализацију предметних услуга 
је од дана закључивања Уговора па до 31.12.2017.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-178/17      
Бијељина, 
Датум: 09. октобар 2017. године

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16 ) и 
члана 18.  и члана 25.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.  Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА

ШИФРА:ОЗП-03/17

I
 ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-03/17

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се 
набавка следећих роба:

 НАБАВКА РАЧУНАРА , ШТАМПАЧА  И КОПИР 
АПАРАТА  ЗА ПОТРЕБЕ  ГРАДСКЕ   УПРАВЕ ТОКОМ 
2017. ГОДИНЕ

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 24.000,00 КМ (без ПДВ) односно 
28.080,00КМ (са ПДВ).
 Средства  су обезбијеђена  из буџета за 2017. годину 
са буџетске ставке “Набавка опреме за Административну 
службу и Скупштину“ економски код 511300, потрошачка 
јединица 0005240 .

IV
 Набавка ће се спровести путем  Конкутентског 
захтјева за достављање понуда уз провођење поступка 
‘’Е-аукције’’.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке 
роба има се обавити од дана потписивања уговора до 
31.12.2017. године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.
                                                                              

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

Број:02-404-180/17
Бијељина, 
Датум:09. октобар 2017.године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и 
члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града 
Бијељина’’, број: 13/17), Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА
ШИФРА: СКП-40/17

 
I

 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци РАДОВА  под 
шифром: СКП-40/17

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

 РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ 
И ИЗГРАДЊА НОВЕ ОГРАДЕ НА РАСКРСНИЦИ УЛ. 
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА И УЛ.ЖИВОЈИНА МИШИЋА  

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.982,90 КМ (без ПДВ-а) 
односно 7.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).Средства су обезбијеђена 
са буџетске ставке: “Изградња комуналне инфраструктуре 
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, 
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ 
економски код 511100-17; потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције.

V
 Крајњи рок завршетка радова је 45 (четрдесетпет) 
календарских дана од дана давања писменог налога за 
почетак  извођења радова, а најкасније до 31.12.2017.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-182/17               
Бијељина,                                   
Датум: 09. октобар 2017.године

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 
) и члана 18. и члана 25. Закона о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и 
члана 18 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 ПОНОВНОМ  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: СКП-18(Ц1, 2 ЛОТА)-лот 1- п1/17

 
I

 ПРИСТУПА СЕ поновној  јавној набавци УСЛУГА  
под шифром: 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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СКП-18(Ц1, 2 ЛОТА)лот 1 – п1/17

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

 УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ИЗ ВОДОПРИВРЕДНИХ НАКАНАДА-ЧИШЋЕЊЕ И 
УРЕЂЕЊЕ БУЈИЧНИХ ПОТОКА НА ПОДРУЧЈУ МЗ 
‘’ЉЕЉЕНЧА’’

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
предвиђено је 40.000,00  КМ (са ПДВ-ом)  односно 34.188,03 
КМ (без ПДВ-а).Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.
годину са буџетске ставке: ‘’Комунална инфраструктура 
од водопривредних накнада’’ економски код 412800, 
потрошачка јединица 0005170.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.

V
 Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је 
60 (шездесет) календарских дана од дана давања писменог 
налога за почетак извођења радова, док је крајњи рок за 
реализацију уговора 30.06.2018.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

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

Број:02-404-176/17       
Бијељина,
Датум:09 октобар 2017. године 

 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’’,
13/17),Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке КГН-17/17

I
 У поступку јавне набавке путем oтвореног поступка, 

објављеном на Порталу јавних набавки дана 08.09.2017.
године и у “Сл.гласнику БиХ” бр.067/17 од 15.09.2017.године, 
а која се односи на набавку услуге:”Медијска афирмација 
улоге мјесних заједница у систему локалне самоуправе и 
подстицање активнијег учешћа грађана у пословима мјесних 
заједница путем кабловског телевизијског канала”, понуду је 
доставио следећи понуђач:

 1 . ДОО „Телрад нет-ИН ТВ“Хасе, Бијељина

II 
 Након разматрања приспјелe понудe установљено 
је да иста није испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом из следећих разлога:
 
 - Изјава о испуњености услова из члана 45. став 
1) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ, („Сл.
гласник БиХ“ бр.39/14) не садржи број Сл.гласника БиХ у 
коме је објављена предметна јавна набавка, као ни врсту 
поступка јавне набавке, како је то предвиђено прилогом бр. 
IV тендерске документације

 - Изјава о испуњености услова из члана 47. став 
1) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ, („Сл.
гласник БиХ“ бр.39/14) не садржи број Сл.гласника БиХ у 
коме је објављена предметна јавна набавка, као ни врсту 
поступка јавне набавке, како је то предвиђено прилогом бр. 
IV тендерске документације

 - Изјава о испуњености услова из члана 52. 
Закона о јавним набавкама БиХ, („Сл.гласник БиХ“ 
бр.39/14) не садржи број Сл.гласника БиХ у коме је 
објављена предметна јавна набавка, као ни врсту 
поступка јавне набавке, како је то предвиђено прилогом 
бр. V тендерске документације

 - Изјава о ангажовању ТВ екипа за снимање 
програма, који је предмет јавне набавке не садржи прилог-
списак имена чланова ТВ екипа, како је предвиђено 
прилогом бр III тендерске документације.

III
 Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 
(2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што 
ниједна од примљених понуда није прихватљива.

I V
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-156/17 
од 28.09.2017.године је саставни дио ове Одлуке о 
поништењу поступка. 

V 
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми 
директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који 
не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

V I
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

Број:02-404-156/17
Бијељина, 
Датум: 29. септембар 2017.године 

 На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) 
члана 18 и члана 24.  Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 12  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 ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ број . 02-404-
164/17 од 26.09.2017.године   У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ РАДОВА 
ШИФРА: БИЗ-03-У1/17

I
 На основу измјењене Забиљешке уз Налог  од 
27.09.2017. године  врши се измјена члана III Одлуке о 
приступању поступка јавне набавке број: 02-404-164/17 од 
26.09.2017.године
 Измјена се односи на предвиђени максимални 
износ средстава и умјесто постојећег стајаће следеће:

III
 ‘’Предвиђени максимални износ средстава 
који представља збир  вишка  и непредвиђених  радова 
је 19.488,80КМ (са ПДВ-ом) односно 16.657,10КМ (без 
ПДВ-а).Средства су обезбијеђена из буџета за 2017.годину 
са буџетске ставке:’’Набавка  грађевинских објеката’’, 
економски код 511100; потрошачка јединица 0005180.
Додатним уговором  утврђује се  вишак радова  у износу  
од 8.105,80 КМ ( без ПДВ-а), односно 9.483,79 (са ПДВ-ом)  
и непредвиђени радови у износу од 8.551,30(без ПДВ-а) , 
односно 10.005,01(са ПДВ-ом)’’.

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступка 
јавне набавке број: 02-404-164/17 од 26.09.2017.године остају 
непромијењене.

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

Број:02-404-164/17
Бијељина, 
Датум: 29. септембар 2017.године 

 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’’,13/17), 
Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 у поступку јавне набавке  СКП-17(4 лота)/17

 
I

 У поступку јавне набавке путем отвореног 
поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 
01.09.2017.године и у Сл.гласнику БиХ бр.65/17 од 08.09.2017.
године, а која се односи на набавку услуга: “Организовање 
зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 
2017/2018”,понуде су доставили следећи понуђачи:

 Лот 1: Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини и Јањи

 1. ДОО „Бијељина пут“ Бијељина

 Лот 2: Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – источни дио

 1. ДОО „Dis Company“ Бијељина 
            
 Лот 3: Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – сјеверни дио

 1. ДОО „ПГП Градитељ“ Бијељина
 2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик 

 Лот 4:  Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – западни дио

 1. ДОО „Бук промет“ Бијељина 
 2. ДОО „Јовић С&Д“ Угљевик

II 
 Лот 1: Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању свих улица у Бијељини и Јањи

 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и оцијењено да је најповољнији 
понуђач:
 
 ДОО  „Бијељина пут“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 76.830,00 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.
 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
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тражену документацију уговорни орган  у складу са 
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке. 

 Лот 2: Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – источни дио

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

 ДОО „ Dis Company“ Бијељина  са понуђеном 
цијеном у износу од: 25.510,00 КМ (без ПДВ-а)

 Лот 3: Организовање зимске службе у сезони 
2017/2018 – рад комплетне механизације на чишћењу и 
посипању путева на подручју Града Бијељина – сјеверни дио

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да  понуда ДОО “Јовић С&Д” Угљевик није испунила 
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога 
што је понуђач доставио потврду о власништву за радну 
машину грејдер, а није достављена саобраћајна дозвола  
како је тражено тендерском документацијом.
 Понуда ДОО “ПГП Градитељ” Бијељина у 
потпуности је испунила услове предвиђене тендерском 
документацијом те је на основу наведеног критеријума – 
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде извршено 
вредновање и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО  „ПГП Градитељ“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од: 25.470,00 КМ (без ПДВ-а)

Лот 4: Организовање зимске службе у сезони 2017/2018 – рад 
комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на 
подручју Града Бијељина – западни дио

 Након разматрања приспјелих понуда установљено 
је да су исте у потпуности испуниле услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање

 1. ДОО „ Јовић С&Д “ Угљевик 21.743,00 КМ (без 
ПДВ-а)
 2. ДОО „Бук промет” Бијељина 25.215,00 КМ (без 
ПДВ-а)
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
 
 ДОО  „Јовић С&Д “ Угљевик са понуђеном цијеном 
у износу од: 21.743,00 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.
 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: 02-404-153/17 од 
03.10.2017.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:02-404-153/17
Бијељина, 
Датум:09 октобар 2017.године

 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’’,13/17), 
Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

у поступку јавне набавке ДД-15/17

I
 У поступку јавне набавке путем отвореног поступка 
, објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.09.2017.
године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.68/17 од 22.09.2017.
године, а која се односи на набавку радова: „ Извођење 
радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем 
и наставним центром I фаза (груби грађевински радови, 
извођење земљаних и бетонских радова на објекту фарме),“
понуду је доставио следећи понуђач:

 1. ДОО „Призма” Бијељина

II
 Након разматрања приспјеле понуде установљено 
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене 
тендерском документацијом те је на основу наведеног 
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде,оцијењено да је најповољнији понуђач:
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 ДОО „Призма “ Бијељина са понуђеном цијеном у 
износу од: 203.035,50 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-155/17 од 
09.10.2017.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- 155/17
Бијељина,
Датум:10. октобар 2017.године

 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ПРИПРЕМУ  

БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за припрему буџета Града 
Бијељина за 2018. годину  у  следећем саставу:

 1. Славко Башић,
 2. Нада Марковић-Спасојевић,
 3. Гордана Којић,
 4. Боса Мијатовић,
 5. Томица Стојановић, 
 6. Самер ел Цхекх,
 7. Дејан Савић,
 8. Младен Савић.

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

ДОСТАВЉЕНО: 
1. Именованима,                                                                                            
2. Одјељење за финансије,
3. Евиденција.                              
                   
Број: 02-014-1-1556/17
Бијељина,
Датум; 5. октобар 2017. године

 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ПРИПРЕМУ 
ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за припрему 
грађанског буџета Града Бијељина за 2018. годину  у  
следећем саставу:

 1. Славко Башић,
 2. Нада Марковић-Спасојевић,
 3. Самер ел Цхекх,
 4. Стево Божић,
 5. Љубиша Танацковић,
 6. Предраг Лопандић. 

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  
доношења,  a објавиће се у “Службеном гласнику 
Града Бијељина”.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованима,                                                                                            
2. Одјељење за финансије,
3. Евиденција.                              
                                                                                                        
Број: 02-014-1-1557/17
Бијељина,
Датум; 5. октобар 2017. године

 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О   БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 

2018. ГОДИНУ

I
 Именује се Радна група за одржавање јавне расправе 
о буџету Града Бијељина за 2018. годину  у  следећем саставу:

 1. Славко Башић,
 2. Нада Марковић-Спасојевић,
 3. Весна Ђурица,
 4. Александра Михајловић,
 5. Предраг Лопандић. 

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења,  a 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
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ДОСТАВЉЕНО: 
1. Именованима,                                                                                            
2. Одјељење за финансије, 
3. Евиденција.                              
                                                                                                        
Број: 02-014-1-1555/17
Бијељина,
Датум; 5. октобар 2017. године

 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 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

I
 Именује се АМИРА ГАНИЋ, виши стручни 
сарадник за реинтеграцију повратника и расељених лица 
за представника Градске управе Града Бијељина у поступку 
реализације примопредаје (испоруке) грантова – донација 
кућанских апарата за 17 породица кроз пројекат ЕU ROMA 
ACTION 2 у Граду Бијељина. 

II
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

ДОСТАВЉЕНО: 
1. Именованој,                                                                                    
2. Одјељење за друштвене дјелатности, 
3. Евиденција

Број: 02-014-1-1579/17
Бијељина,
Датум; 6. октобар 2017. године

 На основу члана 2. 8. и 15. Закона о заштити 
становништва од заразних болести (‘’Службени гласник 
Републике Српске’’, број 14/10) и члана 71. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина”, број 9/17 ) 
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и

НАРЕДБУ
О ОПШТОЈ  СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 У циљу спречавања појаве и ширења заразних 
болести које преносе глодари обавезно је извршити општу 
систематску дератизацију на подручју града Бијељина (у 
даљем тексту ‘’систематска дератизација’’).

II
 Систематску дератизацију вршити у периоду од  
02.10.-01.11.2017. године и то у:

 1. Породично стамбени, помоћни и остали објекати 
пољопривредног  газдинства у селу и граду,

 2. Подрумске просторије стамбених зграда,
 3. Школске и предшколске установе са пратећим 
објектима,
 4. Дом здравља и подручне амбуланте,
 5. Вјерски објекти, сеоска гробља, сеоска игралишта, 
мјесне канцеларије и објекти мјесних заједница,
 6. Дивља одлагалишта смећа и напуштена 
домаћинства,
 7. Високошколских установа,
 8. Болница,
 9. Кишна канализациона мрежа са новоизграђеном 
канализационом мрежом,
 10. Отворене површина у јавној употреби (пијаце, 
градска гробља, градски стадиони и др),
 11. Депоније смећа,
 12. Ободни канали у систему одбране од поплава са 
пратећим пропратним насипима,
 13. Савски и дрински одбрамбени насип са 
пратећим објектима,
 14. Пропратни појас уз канале I, II, III, реда система 
хидромелиорације, и
 15. Сви пословни објекти без обзира на врсту 
дјелатности и облик својине,

III
 Услуге вршења систематске дератизацији на подручју 
града Бијељина за потребе ГУ Града Бијељина вршиће ДОО 
‘’ЕКО ЗАШТИТА’’ Бијељина, Душана Баранина број 1.

IV
 Трошкови извођења систематске дератизације из 
тачке II, алинеје 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ове Наредбе падају на терет 
издвојених средстава у буџету Града Бијељина.  
 Трошкови извођења систематске дератизације из 
тачке II, алинеја 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 падају на терет 
власника, односно корисника пословних објеката, који су 
обавезни дератизацију урадити са неким од референтних 
извођача радова који су овлашћени за послове ДДД.

V
 Против правних и физичких лица која не поступе 
по Наредби, примијенит ће се мјере у складу са Законом о 
заштити становништва од заразних болести (‘’Службени 
гласник Републике Српске’’ број 14/10)

VI
 О спровођењу ове Наредбе стараће се надлежне 
инспекцијске службе Одјељења за инспекцијске послове 
Града Бијељина.

VII
 Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.

Број: 02-014-1-1482/17 
Бијељина,                                                                    
Датум,  25. септембар.2017. године

 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 11. Закона о граду („Службени 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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гласник Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута 
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина “, број: 
9/17), члана 1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма 
у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
6/11) и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу 
признања града за волонтирање („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града 
Бијељина,  расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ 
ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

I
 Расписује се јавни позив за прикупљање 
приједлога за додјелу признања града за волонтерски 
активизам (у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу 
са Одлуком о награђивању волонтерског активизма у 
Граду Бијељина.
                                                          

II
 Признања се додјељују организаторима 
волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима 
за  додјелу признања “ Захвалница волонтеру / организатору 
волонтирања”  и  „ Награда Града Бијељине за волонтерски 
активизам“.

III
 Избор кандидата за додјелу признања града за 
волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима 
дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку 
за додјелу признања града за волонтирање ( „Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).

IV
 Приједлог за додјелу признања „Награда Града 
Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:

 - назив награде за коју се предлаже,
 - податке о предлагачу и кандидату за додјелу 
признања ( име и презиме за физичка лица,  односно назив, 
сједиште и име овлашћеног лица за правна лица ),
 - писану сагласност кандидата за учешће у овом 
поступку одабира,
 - опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов 
значај за ширу друштвену заједницу,
 - попис приложене документације која потврђује 
да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у 
подручју за које се додјељује ово признање града (потврда, 
уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски 
запис и сл.).

 Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/
организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и 
предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге 
због чега се неко лице предлаже.Уз приједлог се може 
доставити и одговарајућа документација, а обавезно ће се 
доставити по захтјеву Комисије.

V
 Пријаву могу поднијети сва заинтересована 
физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу 
јавног позива на обрасцу за пријаву који прописује 

Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам. 
 

VI
 Сви обрасци се могу преузети у згради Градске 
управе Града Бијељина, соба број 17 или на wеb страници 
града www.sobijeljina.org

VII
 Jавни позив ступа на снагу објављивањем у 
“Службеном гласнику Града Бијељина”. 
 Јавни позив биће објављен у Семберским новинама,“ 
Службеном гласнику Града Бијељина “ и на огласној табли 
града Бијељине. Рок за достављање приједлога истиче 30. 
октобра текуће године.

 Пријаве на јавни оглас са потребном 
документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници 
Градске управе Града Бијељине  или слати путем поште на 
адресу :

 Република Српска 
 Градска управа Бијељина
 Краља Петра I Карађорђевића 1
 Комисија за додјелу признања за волонтерски 
активизам, са назнаком:
 НЕ ОТВАРАЈ !

VIII
 О резултатима конкурса за избор кандидата, сви 
учесници ће бити обавијештени писменим путем.

 НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ 
СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ !

Број:02/5-435-1-33/17                                  
Бијељина,                             
Датум:27.септембар.2017.године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-54/17 од 03.10.2017. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, 
у регистарском листу број: 177 упис пререгистрације 
Заједнице етажних власника  „КНЕЗА МИЛОША 8“ улица 
Кнеза Милоша бр.8 Бијељина,  са сљедећим подацима:
                                            
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„КНЕЗА МИЛОША 8“ улица Кнеза Милоша бр.8 Бијељина,  
Регистарски лист број: 177.
 Оснивачи: 6  етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  
у оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.
 Заступник: Весна Мијић, предсједник Управног 
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу 

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 20 - Страна 14 11. октобар 2017.

самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-54/17
Бијељина, 
Датум: 03 октобар .2017. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина на основу рјешења број 02/3-372-55/17 од 
03.10.2017. године, извршило је у регистру заједница 
Града Бијељина, у регистарском листу број: 178 
упис регистрације Заједнице етажних власника  
„ЈЕРМЕНСКА 1/Д И 1/Ц“ улица Јерменска бр. 1/Д 
Бијељина, са сљедећим подацима:
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЈЕРМЕНСКА 1/Д И 1/Ц“ улица Јерменска бр. 1/Д Бијељина, 
Регистарски лист број: 178.
 Оснивачи: 16 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  
у оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара 
цјелокупном својом имовином. Чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.
 Заступници: Љиљана Николић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-55/17 
Бијељина,
Датум: 03 октобар .2017. године

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина на основу 
рјешења број 02/3-372-56/17 од 03.10.2017. године, извршило 
је у регистру заједница Града Бијељина, у регистарском листу 
број: 176 упис регистрације Заједнице етажних власника  
„ПОТПОРУЧНИКА СМАЈИЋА 2“ улица Потпоручника 
Смајића бр. 2 Бијељина, са сљедећим подацима:                                          
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ПОТПОРУЧНИКА СМАЈИЋА 2“ улица Потпоручника 
Смајића бр. 2 Бијељина, Регистарски лист број: 176.
 Оснивачи: 13 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступници: Зоран Тракиловић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Број: 02/3-372-56/17
Бијељина,  
Датум: 03.октобар.2017. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Томица Стојановић,с.р.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ДД-04/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: КГН-06/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-15/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ШИФРА: БИЗ-02-У1/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА:ОЗП-04/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГЕ ШИФРА: ОЗП-13(3 ЛОТ-А)/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: СКП-12(2 ЛОТА)-
ЛОТ 2-У1/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП-03/17

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-40/17

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: 
СКП-18(Ц1, 2 ЛОТА)- ЛОТ 1-П1/17

ОДЛУКА О ПОНИШТЕНЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КГН-17/17

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 
БРОЈ . 02-404-164/17 ОД 26.09.2017. ГОДИНЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: 
БИЗ-03-У1/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 

ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
СКП-17(4 ЛОТА)/17

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ДД-15/17

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 
2018. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ПРИПРЕМУ ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 
ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  EU 
ROMA ACTION 2  У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

НАРЕДБА О ОПШТОЈ СИСТЕМАТСКОЈ 
ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА 
ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „КНЕЗА МИЛОША 8“ 
УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША 8 БР. 8 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЈЕРМЕНСКА 1/Д И 1/Ц 
УЛИЦА ЈЕРМЕНСКА БР. 1/Д БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О РЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ПОТПОРУЧНИКА 
СМАЈИЋА 2“ УЛИЦА ПОТПОРУЧНИКА 
СМАЈИЋА БР. 2 БИЈЕЉИНА

САДРЖАЈ



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

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

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

ТИРАЖ: 100 примјерака



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


