Службени гласник
Града Бијељина
Година XLIX

13. фебруар 2013. године

На основу члана члана 72.Закона о локалној самоуправи
( ‘’ Сл. гласник РС’’, број: 101/04 и 42/05) и члана 4. Закона
о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( “Сл. гласник
БиХ”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/06,
12/09 и 60/10) и члана 6. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’СЛ.гласник општине Бијељина’’,
број:01/07), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

БРОЈ 3 / 2013

саставни дио ове Одлуке.
III
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Административне службе Града Бијељина
су одговорни за реализовање Годишњег плана јавних
набавки за 2013. годину, у складу са дјелокругом рада сваке
организационе јединице.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

I
Доноси се Годишњи план јавних набавки за 2013.
годину.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Број: 02-404-16/2013
Бијељина
Датум: 31. јануар 2013. године

II
Годишњи план јавних набавки за 2013. годину је
Република Српска
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГОДИШЊИ ПЛАН

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

ɅɈɌ 2
Ɇɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

31.12.2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 900-3

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ȼɭʇɟɬ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 700-1

85.000,00

87.000,00

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɋɥɚɜɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ Ɉ ɇȺȻȺȼɐɂ

ɅɈɌ 1
Ɇɟɞɢʁɫɤɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ
ɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɦɟɞɢʁɚ,
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ,
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɢ
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ ɋȽ, ɭɡ
ɟɦɢɬɨɜɚʃɟ ɨɛɚɜʁɟɲɬɟʃɚ,
ɨɝɥɚɫɚ ɢ ɱɟɫɬɢɬɤɢ ɬɨɤɨɦ
2014. ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

Ʉɚɛɢɧɟɬ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

1.

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɄȽɇ-01 (2 Ʌɨɬɚ) /13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

1. ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

21.900,00

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɚ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

ɇȿ

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

48.678,00

ɪɚɞɨɜɢ

10.

Ʉɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɪɚɫɯɨɞɢɦɚ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɄȽɇ -10/13

11.

Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɚ

47.000,00

ɍɫɥɭɝɚ

20.000,00

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 700-1

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412 700-1

ɇȿ

ɇȿ

Ƚɨɪɞɚɧɚ
Ʉɨʁɢʄ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

63.290,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

ɋɥɚɜɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚɪɬ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

6.318,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȿȼ ɋȺ ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇȿ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

78.233,00

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ
ȭɨɤɢʄ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɚ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ
ȭɨɤɢʄ

Ɇɚɪɬ –
Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ
ȭɨɤɢʄ

ɇȿ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ ȭɨɤɢʄ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ
ȭɨɤɢʄ

ɇȿ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ
ȭɨɤɢʄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ
ȭɨɤɢʄ

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ ɢ Ȼɨʁɚɧ ȭɨɤɢʄ

ɇȿ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

23.274,00

ɇȿ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

ɍɫɥɭɝɚ

Ɇɚɪɬ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

ɄȽɇ -03/13
ɄȽɇ -04 /13
ɄȽɇ -05 /13

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

98.573,00

ɄȽɇ -11/13

ɅɈɌ 2
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɲɤɨɥɟɡɚɦʁɟɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɭ Ɉɒ“ȼɭɤ
Ʉɚɪɚʇɢʄ“ ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

23.274,00

ɇȿ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

ɅɈɌ 1
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɲɤɨɥɟɡɚɦʁɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɭ
Ɉɒ“ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ“ ɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

ɍɫɥɭɝɚ

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ
ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

9.

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɞɜɚ
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɚ ɟɧɝɥɟɫɤɢ
ʁɟɡɢɤ (ɭɫɦɟɧɢ ɢ ɩɢɫɦɟɧɢ
ɩɪɟɜɨɞ)

Ⱥɩɪɢɥ –
Ɇɚȳ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

8.

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚ
ɡɚ ɫɬɭɞɢʁɫɤɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɭ
Ƚɭɫɢɧɝ/Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ

58.674,00

Ʉɚɛɢɧɟɬ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

7.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ɋɨɛɚ

13. фебруар 2013.

Ʉɚɛɢɧɟɬ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

6.

ɂɡɪɚɞɚ ɋɬɭɞɢʁɟ
ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬɢ ɡɚ
ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɫɨɥɚɪɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ (ȻɢʁɟʂɢɧɚȻɨɝɚɬɢʄ)

ɄȽɇ -06/13

5.

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɋɬɭɞɢʁɟ
ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬɢ ɡɚ ɛɢɨɦɚɫɭ

ɄȽɇ -7/13

4.

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɧɨɝ ɩɥɚɧɚ

ɄȽɇ -08/13

3.

ɇɚɛɚɜɤɚ „STRAWBERRY
TREE“ ( Strawberry drvostrawberry drvo black)

ɄȽɇ -9 (2 Ʌɨɬɚ) /13

2.

Службени гласник Града Бијељина

ɄȽɇ-02 /13

Број 3- Страна 2

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

13.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Број 3 - Страна 3

ɄȽɇ -ɧ.../13

12.

Службени гласник Града Бијељина
ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɄȽɇ-ɞɫ-.../13

13. фебруар 2013.

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

3.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ ɡɚ
2013.
0005110
412700 -1

ɇȿ

ȳɚɫɦɢɧɤɚ
ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

ɋɬɪɭɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

ɆɚɪɬȺɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

2.

30.000,00

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɋɋȽ-01/13

1.

Ɍɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɢ
ɩɪɟɧɨɲɟʃɟ ɫʁɟɞɧɢɰɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɋɋȽ-ɧ-.../13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɋɋȽ-ɞɫ-.../13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

2. ɋɌɊɍɑɇȺ ɋɅɍɀȻȺ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

ȾȺ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ɇɥɚɞɟɧ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɈɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
(ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɢ
ɪɚɡɪɟɞ)

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005150
412 200-3

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ɋɚɞɦɢɥɚ
Ƚɚɪɞɚɲɟɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

4.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ⱥɩɪɢɥɦɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

100.000,00

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

3.

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

ȼɪɲɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɟ
ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ 2013.
ɝɨɞɢɧɢ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
350.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
350.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
350.000,00
0005150
412 200-2

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ɉɉ-01/13

2.

1.050.000,00

Ⱥɩɪɢɥɦɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ɍɫɥɭɝɟ

ɉɉ-02/13

1.

ȼɪɲɟʃɟ ɞɟɡɢɫɟɧɤɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɭ 2013, 2014. ɢ 2015.
ɝɨɞɢɧɢ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ɍɫɥɭɝɟ

ɉɉ-ɧ-.../13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɉɉ-ɞɫ-.../13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

3. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɉɊɂȼɊȿȾɍ ɂ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !
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13. фебруар 2013.

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

4. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ ɍɊȿȭȿȵȿ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ȳɇ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

2.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

ɉɍ-ɧ-.../13

1.

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɉɍ-ɞɫ-.../13

ɇɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɡɚ 2013. ɝɨɞɢɧɭ, ɞɨɩɢɫ ɛɪɨʁ: 02/2-050-2-19/13 ɈȾ 31.01.2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013.ɝɨɞɢɧɢ !

25.000,00

Ɋɚɞɨɜɢ

250.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
170.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
230.000,00
0005170
412800-02

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-34

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
ɉɈɋȿȻɇɈȽ ȾɂȳȿɅȺ
ɌȾ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ (ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɢ ɪɚɡɪɟɞ)

ɍɫɥɭɝɟ

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɇȿ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ȳɇ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ-02/13

3.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɭ ɆȳȿɋɇɂɆ
ɁȺȳȿȾɇɂɐȺɆȺ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
( ɭ ɜɢɲɟ ɰɢɤɥɭɫɚ ɫɚ
ɜɢɲɟ ɥɨɬɨɜɚ )

400.000,00

ɋɄɉ03(ɰ...,...ɥɨɬɨɜɚ)/13

2.

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɅɈɌ 2
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɤɭʄɧɢɯ
ɛɪɨʁɟɜɚ, ɨɝɥɚɫɧɢɯ
ɬɚɛɥɢ, ɬɚɛɥɢ
ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ, ɩɭɬɨɤɚɡɚ,
ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɫɬɭɛɢʄɚ ɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɡɧɚɤɨɜɚ

ȳɭɥɢ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

695.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
240.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
455.000,00
0005170
412800-02

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

1.

ɅɈɌ 1
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɱɢɲʄɟʃɟ
ɢ ɩɪɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ȾȺ Ƚɪɚɞ 80%
ɢ ɝɪɚɻɚɧɢ 20%

ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ,
ɑɂɒȶȿȵȿ ɂ
ɉɊȺȵȿ ɉɈȼɊɒɂɇȺ
ɂ ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
ȳȺȼɇɈȽ ȽɊȺȾɋɄɈȽ
ɁȿɅȿɇɂɅȺ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ - ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɋɄɉ-01(2 Ʌɨɬɚ)/13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

5. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

ɇȿ

50.000,00

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

200.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

40.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800- 02

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
30.000 KM
Ȼɭʇɟɬ 2014.
20.000 KM
0005170
511100-34

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
Ƚɨɞɢɧɟ

ɉɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɞɨɨ
ɉɚɬɪɢɨɬ ɱɥ. 49. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɯɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɢ,
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɫɥ.ɝɥ.Ɋɋ ɛɪ.98/04 ɢ 91/06.

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

5.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɋɪɟɬɟɧ
ɢ
Ɇɚɬɤɨɜɢʄ
Ȼɢʂɚɧɚ

Ɏɟɭɛɪɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ɇɚɪɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɋɪɟɬɟɧ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚj
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɢ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ

ɉɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɉɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɞɨɨ ɉɚɬɪɢɨɬ ɱɥ. 49.
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɢ,ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɫɥ.ɝɥ.Ɋɋ ɛɪ.98/04 ɢ
91/06.91/06.

100.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɋȺ ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɛɢɥɧɢɯ ɢ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɝɪɚɞɚ
ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɝɪɨɛʂɭ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɢ
Ȼɢʂɚɧɚ
Ɇɚɬɤɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɋȺ ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

12.

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ .2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɇɟɻɨ ȼɭɤɨɜɢʄ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

11.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚɥɧɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɝɪɨɛʂɭ

20.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-10/13

ɍɫɥɭɝɟ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

10.

ɂɡɪɚɞɚ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɪɟɡɟɪɜɚɦɚ
ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɡɚ
ɩɢʄɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
"Ƚɪɦɢʄ" ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
"Ƚɪɦɢʄ"

Ʉɨɲɟʃɟ ɢ ɝɪɚɛɚʃɟ
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-9/13

ɍɫɥɭɝɟ

8.

ȳɭɧ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɋɭɚɞɚ
ɉɨɩɨɜɢʄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

9.

Ȼɨʁɟʃɟ ɫɬɭɛɨɜɚ ʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜʁɟɬɟ, ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯ
ɤɥɭɩɚ, ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ
ɫɬɭɛɢʄɚ, ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ ɢ ɥɢɦɟɧɢɯ
ɤɚɧɬɢ ɡɚ ɫɢɬɧɨ ɫɦɟʄɟ

ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɜʂɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

30.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-08/13

ɍɫɥɭɝɟ

7.

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
100.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
15.000,00
0005170
412800-01

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ 07/13

ɍɫɥɭɝɟ

6.

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɦʁɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɨɤɨ
ɞɨɦɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ

40.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2015.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-06/13

ɍɫɥɭɝɟ

5.

ɍɪɟɻɟʃɟ ɢɡɥɚɡɧɨɭɥɚɡɧɢɯ ɩɭɬɧɢɯ
ɩɪɚɜɚɰɚ ɢ ɨɛɚɥɟ
ɤɚɧɚɥɚ Ⱦɚɲɧɢɰɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ( ɤɨɲɟʃɟ ɢ
ɱɢɲʄɟʃɟ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɚ )

115.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-05/13

ɍɫɥɭɝɟ

4.

Ɇʁɟɪɟʃɟ ɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
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Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-04/13

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-11/13

Службени гласник Града Бијељина

ɋɄɉ-1213

13. фебруар 2013.

ȳɭɧ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

210.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-20/13

Ɋɚɞɨɜɢ

50.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

35.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-10

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

20.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-10

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

10.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-10

ɇȿ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɇɢɤɨɥɚ ɉɚʁɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɇɢɤɨɥɚ ɉɚʁɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɇɢɤɨɥɚ ɉɚʁɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ-19/13

Ɋɚɞɨɜɢ

ɋɄɉ-21/13

Ɇɚʁ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-22/13

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-23/13

520.000,00

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

20.000,00

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

21.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɬɚʁɦɟɪɚ ɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚʃɟ ɪɚɞɚ
ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ

140.000,00

ɇȿ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-10

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

20.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜʁɟɬɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦʁɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

19.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜʁɟɬɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦʁɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɋɚɞɨɜɢ

ȳɭɧɢ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
140.000,00
0005170
513100-30
Ȼɭʇɟɬ 2013.
410.000,00
0005170
511100-11

ɇȿ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚɧ. ɭ ɧɨɜɰɭ ɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

ɋɄɉ-15/13

18.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜʁɟɬɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɦʁɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ-18/13

17.

550.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
10.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
140.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
60.000,00
0005170
511100-10

ɇȿ

ɇȿ

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɇɢɤɨɥɚ ɉɚʁɢʄ

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚɧ. ɭ ɧɨɜɰɭ ɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɇɢɤɨɥɚ ɉɚʁɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
513100-30

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
20.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
400.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
100.000,00
0005170
511100-10

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

23.

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

40.000,00

ɂɡɪɚɞɚ ɩɥɚɧɚ ɭɥɢɰɚ
ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ
ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ
ȳɚʃɚ ɢ Ⱦɜɨɪɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ
ɫɟɦɚɮɨɪɚ ɧɚ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɢ ɭɥɢɰɚ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ-Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-Ʉɧɟɝɢʃɟ
Ɇɢɥɢɰɟ
(ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɜɨɻɟʃɚ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ)

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɋɚɞɨɜɢ

22.

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-2

ɇȿ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩʁɟɲɚɱɤɢɯ
ɫɬɚɡɚ, ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢ
ɩɥɚɬɨɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɨɜɢɯ ɩʁɟɲɚɱɤɢɯ
ɫɟɦɚɮɨɪɫɤɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
(ɭɥ. ɇɟɡɧɚɧɢɯ ʁɭɧɚɤɚ
ɭ ɡɨɧɢ Ɉɒ Ʉɧɟɡ ɂɜɨ
ɨɞ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ)

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

16.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɥɚɡɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ
ɦɨɫɬɨɜɚ ɡɚ ɧɨɜɨ
ɝɪɚɞɫɤɨ ɝɪɨɛʂɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ɇɢɥɚɞɢɧ
Ɋɚɤɢʄ

ȳɭɧɢ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

15.

13. фебруар 2013.

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ɇɢɥɚɞɢɧ Ɋɤɢʄ

40.000,00

ɋɄɉ-16
(ɰ..ɥɬɨɜɚ)/13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɋɄɉ-17/13

14.

ɋɄɉ-13/13

13.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɢ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɝɪɨɛʂɭ
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Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɅɈɌ2
Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
(ɢɫɤɨɩ ɢ
ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ
ɤɚɧɚɥɚ) ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
30.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
15.000,00
0005170
412800-5

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ȳɭɧ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-5

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

40.000,00

ɍɫɥɭɝɟ

45.000,00

80.000,00

ɋɄɉ-26(2ɥɨɬɚ)/13

26.

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

31.000,00

ɊȿȾɈȼɇɈ
ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
ɅɈɄȺɅɇɂɏ ɂ
ɇȿɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇɂɏ
ɉɍɌȿȼȺ ɂ
ȽɊȺȾɋɄɂɏ ɍɅɂɐȺ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ1
Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

69.600,00

ɋɄɉ-25/13

25.

Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɜʁɟɬɥɨɫɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɅɈɌ 2
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɁȺɉȺȾɇɂ ȾɂɈ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 3
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɋȳȿȼȿɊɇɂ ȾɂɈ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 4
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ȽɊȺȾɋɄɂɏ
ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ

49.400,00

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɅɈɌ 1
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɂɋɌɈɑɇɂ ȾɂɈ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɍɫɥɭɝɟ
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Ɋɚɞɨɜɢ

35.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
412800-5

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

24.

ɈȾɊɀȺȼȺȵȿɉɈɒȴɍɇɑȺȼȺȵȿ
ɅɈɄȺɅɇɂɏ
ɆȺɄȺȾȺɆɋɄɂɏ
ɉɍɌȿȼȺ ɂ
ȽɊȺȾɋɄɂɏ
ɆȺɄȺȾȺɆɋɄɂɏ
ɍɅɂɐȺ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Службени гласник Града Бијељина

ɋɄɉ-24(4ɥɨɬɚ)/13

13. фебруар 2013.

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
40.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2014.
15.000,00
0005170
412800-5

Ɋɚɞɨɜɢ

55.000,00

ɇȿ

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-5

ɇȿ

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-10

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚʁ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

85.000,00

ɋɄɉ-28/13

28.

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-5

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɅɈɌ 2
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ
( ɤɪɩʂɟʃɭ ) ɭɞɚɪɧɢɯ
ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

80.000,00

ɋɄɉ-27(2ɥɨɬɚ)/13

27.

ɅɈɌ 1
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ
( ɤɪɩʂɟʃɭ ) ɭɞɚɪɧɢɯ
ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɭ
Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ
ȳɚʃɢ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɊȺȾɈȼɂ ɇȺ
ɋȺɇȺɐɂȳɂ
ɍȾȺɊɇɂɏ
ȺɋɎȺɅɌɇɂɏ
ɊɍɉȺ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

13. фебруар 2013.

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

Службени гласник Града Бијељина

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
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Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

30.

ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɞɟɛʂɢɧɚ
ɫɜɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɨɤɨɦ ɝɪɚɻɟʃɚ

ɋɄɉ-29(2 ɥɨɬɚ)/13

ɅɈɌ 2
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

45.000,00

ɍɫɥɭɝɟ

50.000,00

ɋɄɉ-30/13

29.

ɅɈɌ 1
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɍɫɥɭɝɟ

20.000,00

13. фебруар 2013.

Службени гласник Града Бијељина
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ɈȾɊɀȺȼȺȵȿɉɈɒȴɍɇɑȺȼȺȵȿ
ɇȿɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇɂɏ
ɉɍɌȿȼȺ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ1
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ - ɁȺɉȺȾɇɂ
ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Maj 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-5

ɇȿ

ɇȿ

15.000,00

ɅɈɌ 4
Ʉɨɲɟʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

14.200,00

16.300,00

ɋɄɉ-32(4 Ʌɨɬɚ)/13

32.

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

15.800,00

ɄɈɒȿȵȿ ɍɊȿȭȿȵȿ ɉɍɌɇɂɏ
ɉɈȳȺɋȺ ɂ ɄɈɒȿȵȿ
ȺɆȻɊɈɁɂȳȿ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ 1
Ʉɨɲɟʃɟ - ɭɪɟɻɟʃɟ
ɩɭɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɂɋɌɈɑɇɂ
ȾɂɈ
ɅɈɌ 2
Ʉɨɲɟʃɟ - ɭɪɟɻɟʃɟ
ɩɭɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɋȳȿȼȿɊɇɂ
ȾɂɈ
ɅɈɌ 3
Ʉɨɲɟʃɟ - ɭɪɟɻɟʃɟ
ɩɭɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ɁȺɉȺȾɇɂ
ȾɂɈ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

15.000,00

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɄɉ-31(5ɥɨɬɨɜɚ)/13

31.

ɅɈɌ2
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ȳɍȽɈɂɋɌɈɑɇɂ
ȾɂɈ-1 ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ3
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɋȳȿȼȿɊɈɂɋɌɈɑɇɂ
ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ4
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ȳɍȽɈɂɋɌɈɑɇɂ ȾɂɈ
-2 ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ5
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ - ɋȳȿȼȿɊɇɂ
ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

20.000,00

ɍɫɥɭɝɟ

25.300,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-5

23.400,00

40.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
412800-02

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɇɟɻɨ ȼɭɤɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100 -3

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɋɄɉ-33(2ɥɨɬɚ)/13

Ɋɚɞɨɜɢ

250.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

150.000,00

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

130.000,00

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

90.000,00

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

70.000,00

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

50.000,00

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100-10

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚ

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚ

Ɋɚɱɭɧ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɧɚɦʁɟɧɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100 -3

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

10.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-10
395.000,00

Ⱥɩɪɢɥ 2013
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

985.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005170
511100-11
590.000,00
ɤɪɟɞɢɬ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇȿ

ɇȿ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013
0005170
511100- 2

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɂɫɤɨɩ, ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɢ
ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɤɚɧɚɥɚ
ɭ ɆɁ Ȼɭɤɨɜɢɰɚ Ⱦɨʃɚ,
ɡɚɫɟɨɤ "ɒɟɤɢʄɢ"

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

41.

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

40.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ
"Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ"

ȾȺ 30% ɝɪɚɻɚɧɢ ɡɚ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɞ
655.000,00 ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ 260.000,00 ɄɆ ɤɪɟɞɢɬ
ɇȿ ɡɚ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɞ 330.000 ɄɆ
100% ɝɪɚɞ-ɤɪɟɞɢɬ

39.

ɉɪɨɫɢʁɟɰɚʃɟ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ ɞɨ
ɧɢɜɨɚ ɲʂɭɧɱɚʃɚ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɞɨ 1500 ɦ,
Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ
"Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ"

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɋɄɉ-34(ɰ...,...ɥɨɬɨɜ)/13

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɞɢʁɟɥɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɞɨ 700 ɦ,
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ 3.

ɇȿ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-35/13

38.

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɋɄɉ - 36
(ɰ....ɥɬɨɜɚ)/13

37.

ɍɪɟɻɟʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɤɧɚɞɚ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
0005170
412800-5

110.000,00

ɋɄɉ – 37
(ɰ....ɥɬɨɜɚ)/13

36.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

ɋɄɉ - 38
(ɰ....ɥɬɨɜɚ)/13

35.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ⱥɩɪɢɥ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɉ-39
(ɰ..ɥɬɨɜɚ)/13

34.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ,
ɭɥɢɰɚ, ɩʁɟɲɚ.-ɛɢɰɢ.
ɫɬɚɡɚ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ( ɭ ɜɢɲɟ
ɰɢɤɥɭɫɚ ɫɚ ɜɢɲɟ ɥɨɬɨɜ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-40
(ɰ..ɥɬɨɜɚ)/13

ɅɈɌ 2
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɡɨɧɢ
2013/2014 - ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚ ɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

130.000,00

ɋɄɉ-41/13

33.

ɅɈɌ 1
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɡɨɧɢ
2013/2014 - ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɫɜɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢ ɢ ȳɚʃɢ

ɇȿ

ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿ
ɁɂɆɋɄȿ ɋɅɍɀȻȿ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ ɍ
ɋȿɁɈɇɂ 2013/2014

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

13. фебруар 2013.

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Службени гласник Града Бијељина

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ
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Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

43.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ
ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

ɋɄɉ-ɞɫ-.../13

42.

Службени гласник Града Бијељина
ɋɄɉ-ɧ-.../13

13. фебруар 2013.
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ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

0005150
413 300

ɇȿ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ȳɇ

Ɇɢɥɨɪɚɞ
ɋɨɮɪɟɧɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
(ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɢ ɪɚɡɪɟɞ)

ɇȿ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

10 ɝɨɞɢɧɚ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

Ⱥɩɪɢɥ
– Ɇɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ ɤɚɦɚɬɟ
3.142.133,00 ɄɆ ɢ
30.000,00 ɄɆ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɪɟɞɢɬɚ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

3.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

2.

Ɏ-01/13

1.

Kɪɟɞɢɬɧɨ ɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
(6.000.000,00 ɄɆ)

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏ-ɧ-.../13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

Ɏ-ɞɫ-.../13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

6.ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

90.000,00

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɪɚɞɨɜɢ

41.000,00

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ
/ ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
511100-1

Ȼɭʇɟɬ 2013.
511100-1

ɇȿ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

ɇȿ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

ɇȿ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
511100-5
27.000,00
511200-2
Ȼɭʇɟɬ 2013.
13.000,00

Ⱦɪɚɝɚɧ Ȼɨɠɢʄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄ
ɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄ
ɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
416100-4

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄ
ɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

40.000,00

ɇȿ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

ɪɚɞɨɜɢ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪ
ɟɞɜɢɻɚ ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɍȽɈȼɈɊȺ
- ɈɄȼɂɊɇɈȽ ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ - ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

Ɂɚɜɪɲɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɋɪɟɞʃɟ
ɫɬɪɭɱɧɟ ɲɤɨɥɟ ɭ ȳɚʃɢ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

4.

16.000,00

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

3.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭɡ
Ɉɒ ɭ ɇɨɜɨɦ ɇɚɫɟʂɭ
ȳɚʃɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ

Ɋɨɛɚ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

2.

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɛɢɧɟ ɭ ɇɨɜɨɦ
ɇɚɫɟʂɭ ȳɚʃɚ ɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ Ⱦɨɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨʁ
Ɉɛɚɪɫɤɨʁ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɠɢɧɟ ɡɚ
ɪɨɦɫɤɭ ɞʁɟɰɭ ɞɨ
31.12.2013. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾ-02/13

1.

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɢ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ȾȾ-03/13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȾȾ-04/13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ȾȾ-01/13

7. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɪɚɞɨɜɢ

23.000,00

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɪɚɞɨɜɢ

150.000,00

ȳɭɥ-Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ.

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄ
ɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

18.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

ɪɚɞɨɜɢ

Ȼɨɪɨ ȭɨɤɢʄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄ
ɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

ɇȿ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɪɚɝɚɧ Ȼɨɠɢʄ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ,
416100-1

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ,
511200-2

ɇȿ

ɇȿ

Ɏɨɧɞ ɡɚ
ɩɨɜɪɚɬɚɤ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ,
416100-2
1.956,20 ɢ
Ɇȴɉɂ
ɋɚɪɚʁɟɜɨ
35.043,80

ȾȺ

Ⱦɪɚɝɚɧ Ȼɨɠɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ,
511100-3

Ȼɭʇɟɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ,
511100-3

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

50.000,00

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

13.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ɋɨɛɚ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

ɇȿ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

12.

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

11.

ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɪɨɦɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢɜɨɞɨɫɧɚɛɞɢʁɟɜɚʃɟ ɡɚ 14
ɪɨɦɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

10.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ
ɰɢʂɭ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
„Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
2013.“

33.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
511100-3

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɱɢɬɚɨɧɢɰɟ ɭ ɆɁ „Ɏɢɥɢɩ
ȼɢɲʃɢʄ“ ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

ȾȾ-05/13

9.

ȾȾ-06/13

8.

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɚ
ȳɨɫɢɩɨɜɢʄ ɉɚɧɟ ɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɬɟɦɟʂɚ ɡɚ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɫɚ
ɫɟɞɦɨɪɨ ɞʁɟɰɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨʁ
Ɉɛɚɪɫɤɨʁ

ɪɚɞɨɜɢ

ȾȾ-07/13

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɦɨɧɬɚɠɚ
ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɫɬɨɥɢɰɚ ɧɚ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɫɬɚɞɢɨɧɭ ɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾ-08/13

7.

Ⱥɩɪɢɥ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾ-09/13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɬɟɪɟɧɚ ɭ ɆɁ Ⱦɜɨɪɨɜɢ,
ɧɚɫɟʂɟ Ɋɭɞɢɧɟ

70.000,00

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾ-11/13

6.

Ɋɚɞɨɜɢ

ɪɚɞɨɜɢ

ȾȾ-ɧ-.../13

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɟ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɎɄ „Ɇɢɥɨɲ
Ɉɛɢɥɢʄ“ ɭ ȳɚʃɢ

13. фебруар 2013.

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ȾȾ-ɞɫ-../13

5.

Службени гласник Града Бијељина

ȾȾ-10/13

Број 3- Страна 12

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

37.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
0005220
412 900-1

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɟ

20.000,00

Ɇɚɪɬ Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
0005220
412 900-3

ɇȿ

Ɋɚɞɦɢɥɚ
Ƚɚɪɞɚɲɟɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ɮɟɛɪɭɚɪ
2013.ɝɨɞɢɧɟ

Ɂɨɪɚɧ ɉɟɪɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɇɚɪɬ Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

15.000,00

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

ɂɡɜɪɲɟʃɟ ɪʁɟɲɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ
ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɭ
2013. ɝɨɞɢɧɢ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

2.

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɟɝɥɟɞ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯ
ɭɡɨɪɚɤɚ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

1.

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɂɉ-01/113

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɂɉ-02/13

8. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿ ɉɈɋɅɈȼȿ

ɮɟɛɪɭɚɪ
2013.ɝɨɞɢɧɟ

5.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

ɂɉ-03/13

4.

Ɋɚɞɨɜɢ

ɂɉ-ɧ.../13

3.

ɂɡɜɪɲɟʃɟ ɪʁɟɲɟʃɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɨ
ɭɤɥɚʃɚʃɭ ɦɚɥɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
(ɨɝɪɚɞɟ, ɝɚɪɚɠɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ)
ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ
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Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

Службени гласник Града Бијељина

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɂɉ-ɞɫ-.../13

13. фебруар 2013.

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013.ɝɨɞɢɧɢ !

10.000,00

Ɇɚɪɬ Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
0005220
412 900-4

ɇȿ

Ⱦɪɚɝɚɧ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

ɮɟɛɪɭɚɪ
2013.ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

2.000,00 ɄɆ

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

ɋɥɚɜɢɲɚ
ɋɚɜɢʄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɪɨɛɚ

18.000,00
ɄɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ȳɇ

ɇȿ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

ɋɥɚɜɢɲɚ
ɋɚɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005180
511 300 1

ɇȿ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

Ⱦɪɚɝɨ
Ɋɢɫɬɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

20.000,00
ɄɆ

ɇȿ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

ȳɭɧ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005180
511 300
-1

ɇȿ

ȻɂɁ ɢ
ȳɇɂɇ

Ⱦɪɚɝɨ
Ɋɢɫɬɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

6.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

ɪɚɞɨɜɢ

ɆɚɪɬȺɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005180
416 100 2

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

5.

ȺɩɪɢɥɆɚʁ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

4.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɰɢɜɢɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ

ɪɚɞɨɜɢ

100.000,00
ɄɆ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ȻɂɁ-02/13

3.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɬɪɢ ɤɨɦɩɥɟɬɚ
ɪɨɧɢɥɚɱɤɟ ɨɩɪɟɦɟ ɫɚ
ɩɨɞɜɨɞɧɨɦ ɤɚɦɟɪɨɦ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ȻɂɁ-01/13

2.

Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɩɨɝɢɧɭɥɢɯ ɛɨɪɚɰɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ, ȳɚʃɚ
ɢ ɉɟɬ ʁɟɡɟɪɚ

Ɋɨɤ ɡɚ
ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ

ȳɭɥ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ
0005180
511 200 1

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȻɂɁ-04/13

1.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɨɪɚɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɋɨɛɚ

ȻɂɁ-ɧ-.../13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ȻɂɁ-ɞɫ-.../13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ȻɂɁ-03/13

9. ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȻɈɊȺɑɄɈ-ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍ ɂ ɐɂȼɂɅɇɍ ɁȺɒɌɂɌɍ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !
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13. фебруар 2013.

ɇȿ

20.000,00

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

Ȼɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ
ɛɭɞɭ ɡɚɤʂɭɱɢɜɚɥɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɭɝɨɜɨɪɟ

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ,
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ

Ɉɝʃɟɧ Ƚɚɜɪɢʄ

Ȼɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɟ
ɛɭɞɭ ɡɚɤʂɭɱɢɜɚɥɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɭɝɨɜɨɪɟ

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ,
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ
ɄɈȾ

Ɉɝʃɟɧ Ƚɚɜɪɢʄ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ !

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ȾɈȾȺɌɇɈȽ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵA
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵA

ɍɫɥɭɝɟ

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ
–
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

4.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ
ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

Ⱥɩɪɢɥ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

3.

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɇɂɇ-01/13

2.

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɂɋɄɈȽɊȺȾȵȿ ɂ
ɏɂȾɊɈȽɊȺȾȵȿ

20.000,00

ɍɫɥɭɝɟ

ȳɇɂɇ-02/13

1.

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ȼɂɋɈɄɈȽɊȺȾȵȿ

Ɉɫɨɛɚ / ɨɫɨɛɟ
ɢɡ ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ ȳɇ

ȳɇɂɇɧ-.../13

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȳɇɂɇ-ɞɫ-.../13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

10. ɋɅɍɀȻȺ ɁȺ ȳȺȼɇȿ ɇȺȻȺȼɄȿ, ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ ɂ ɇȺȾɁɈɊ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200 ɋȺ2 ɢ
XXXXXX 5
Ɋɚɱɭɧɢ ɜɚɧ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɩɨɬɪɩɲʃɟ
ɢ
0005120
412 200 ɋȺ2

Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
(ɡɛɢɪ ɫɜɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɱɭɧɚ) ɢ ɭɧɨɫ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɨ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɭ
Wisppa ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200 ɋȺ1
ɢ
0005120
412 200 ɋȺ1

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
Ⱥɧɟɤɫɚ 3

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɋɨɤ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɍȽɈȼɈɊȺ - ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
(ɡɛɢɪ ɫɜɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɱɭɧɚ) ɢ ɭɧɨɫ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɨ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɭ
Wisppa ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ

141.000,00

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 700-2

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
(ɡɛɢɪ ɫɜɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɱɭɧɚ) ɢ ɭɧɨɫ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɨ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɭ
Wisppa ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟ

176.000,00

Ɋɨɤ ɡɚ ɞɨɞʁɟɥɭ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ɍɫɥɭɝɟ

ɇȿ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ
ɬɟɪɦɢɧ
ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ȳɇ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɉɪɭɠɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɆɁ ȺɋȽ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

40.000,00

ȼɪɫɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ȳɇ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

3.

ɍɫɥɭɝɟ ɢɫɩɨɪɭɤɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ
ɩɨɬɨɲɚɱɤɭ ʁɟɞɢɧɢɰɭ ȺɋȽ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɆɁ ȺɋȽ
Ȼɢʁɟʂɢɧɟ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɉɫɨɛɚ /
ɨɫɨɛɟ ɢɡ
ɨɪɝɚɧ.ʁɟɞ.ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟ ɡɚ
ȳɇ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
ɉɪɟɞɪɚɝ
ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

2.

ɍɫɥɭɝɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɬɟɞɟɪɚ, ɨɝɥɚɫɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ȼɢɏ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɢ
ȳɇ ɭ ɄɆ

ɋɁɉ-02 /13

1.

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ɋɁɉ-03 /13

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɋɁɉ-01 /13

11. ɋɅɍɀȻȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
ɉɪɟɞɪɚɝ
ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ

11.

Ɋɟɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ
ɩɪɨɜʁɟɪɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɭ
Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɩɨ
ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɂɋɈ
9001:2008 ɭ 2013. ɝɨɞɢɧɢ
ɢ ɞɜɢʁɟ ɧɚɞɡɨɪɧɟ ɩɪɨɜʁɟɪɟ
ɭ 2014. ɢ 2015. ɝɨɞɢɧɢ

ɍɫɥɭɝɟ

25.000,00

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

7.000,00

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɟ

25.000,00

ȳɭɧ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 900 ɋȺ3

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 900 ɋȺ3

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
511 300 ɋȺ1

ɇȿ

ɋɁɉ-11 /13

20.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2015.
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
5.000,00 ɄɆ ɢ
ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
5.000,00 ɄɆ
0005240
412 900 ɋȺ3

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
(ɡɛɢɪ ɫɜɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɱɭɧɚ) ɢ ɭɧɨɫ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɨ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɭ Wisppa
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ
Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚʃɟ ɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
(ɡɛɢɪ ɫɜɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɱɭɧɚ) ɢ
ɭɧɨɫ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɨ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɭ Wisppa ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
10.000,00 ɄɆ

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
7.000,00 ɄɆ
ɢ ɛɭʇɟɬ 2014.
7.000,00 ɄɆ
0005240
412 700 ɋȺ1

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

10.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟ ɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɨɩɪɟɦɟ,
ɮɨɬɨɤɨɩɢɪ ɚɩɚɪɚɬɚ,
ɫɤɟɧɟɪɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚɱɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
Ɂɨɪɚɧ
Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ȾɈȾȺɌɇɂɆ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɇɚʁ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
Ⱦɪɚɝɚɧ
ȼɭʁɢʄ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

9.

ɂɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɢ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɧɚɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
32.000,00 ɄɆ
ɢ ɛɭʇɟɬ 2014.
16.000,00 ɄɆ
0005240
412 700 ɋȺ1
Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 300 ɋȺ1

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

14.000,00

ɋɁɉ-9/ 13

ɋɤɟɧɢɪɚʃɟ ɞɢʁɟɥɚ ɚɪɯɢɜɟ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2013. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

48.000,00

ɋɁɉ-10 /13

8.

40.000,00

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

ɅɈɌ 2
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɋɨɛɚ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200 ɋȺ2

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɅɈɌ 1
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɢ ɥɢɰɚ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

7.

66.000,00

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
ɂ ɅɂɐȺ ɂ ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ
ɂ
ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂȳȺ
ɋɅɍɀȻȿɇɂɏ
ȺɍɌɈɆɈȻɂɅȺ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ɋɅɍɀȻȿ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɍɫɥɭɝɟ

Ȼɭʇɟɬ 2013.
0005240
412 200 ɋȺ2
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ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ɇɚɬɢɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-04 /13

6.

ɇȿ

ɋɁɉ-05 /13

ɉɪɭɠɚʃɟ ɩɨɲɬɚɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɬɨɤɨɦ 2013. ɝɨɞɢɧɟ

14.000,00

ɋɁɉ- 07 (2 Ʌɨɬɚ)/13

5.

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɁɉ-08 /13

4.

ɍɫɥɭɝɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ȺɋȽ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

ɋɁɉ-06 /13

13. фебруар 2013.

Ⱥɩɪɢɥ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ
ɢ
ɏɚɧɭɦɢɰɚ
Ⱥɥɢɛɟɝɨɜɢʄ

13.

ɅɈɌ 1
ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɨɝɨɧɫɤɨɝ ɝɨɪɢɜɚ
ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ȺɋȽ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ȳɚɜɧɟ ɤɭɯɢʃɟ

ɅɈɌ 2

ɋɁɉ-13 (2 Ʌɨɬɚ) /13

ɇȺȻȺȼɄȺ ɉɈȽɈɇɋɄɈȽ
ȽɈɊɂȼȺ ɂ ɉɊȺɌȿȶɂɏ
ȾȿɊɂȼȺɌȺ ɁȺ ɉɈɌɊȿȻȿ
ȺɋȽ ȻɂȳȿȴɂɇȺ ɌɈɄɈɆ
2014. ɂ 2015. ȽɈȾɂɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
8.000,00 ɄɆ ɢ
Ȼɭʇɟɬ 2015.
8.000,00 ɄɆ
0005301
412 600 ɋȺ1

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
80.000,00 ɄɆ
ɢ Ȼɭʇɟɬ 2015.
80.000,00 ɄɆ

160.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚ ɥɨɠ ɭʂɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ȺɋȽ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
92.000,00 ɄɆ ɢ
Ȼɭʇɟɬ 2015.
92.000,00 ɄɆ
0005240
412 600 ɋȺ1

200.000,00

Ɋɨɛɟ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
0005240
412 300 ɋȺ1

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

31.12.2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
0005301
412 400 ɋȺ1

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

ɅɈɌ 2
ɇɚɛɚɜɤɚ ɯʂɟɛɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ȳɚɜɧɟ ɤɭɯɢʃɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȺ

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

45.000,00

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
0005110
412 900 ɋȺ1
0005120
412 900 ɋȺ1
0005180
412 400 ɋȺ1
0005240
412 300 ɋȺ1
0005301
412 400 ɋȺ1

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɅɈɌ 1
ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɜʁɟɠɟɝ ɢ
ɤɨɧɡɟɪɜɢɪɚɧɨɝ ɜɨʄɚ ɢ
ɩɨɜɪʄɚ, ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɪɨɛɚ, ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ȳɚɜɧɟ ɤɭɯɢʃɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2014. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
ɊȿɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȿ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ,
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄȺ ɋȽ,
ɇȺɑȿɅɇɂɄȺ ɈȾȳȿȴȿȵȺ ɂ
ɈȻɂȴȿɀȺȼȺȵȿ ɁɇȺɑȺȳɇɂɏ
ȾȺɌɍɆȺ ɋȽ

14.

ɇȺȻȺȼɄȺ ɋȼȳȿɀȿȽ ɂ
ɄɈɇɁȿɊȼɂɊȺɇɈȽ ȼɈȶȺ
ɂ ɉɈȼɊȶȺ, ɇȺȻȺȼɄȺ
ɏȴȿȻȺ ɂ ɇȺȻȺȼɄȺ
ɋȼȳȿɀȿȽ ȳɍɇȿȶȿȽ
ɆȿɋȺ ɂ ɉɊȿɊȺȭȿȼɂɇȺ
ɁȺ ɉɈɌɊȿȻȿ ȳȺȼɇȿ
Ʉɍɏɂȵȿ

ɋɁɉ-14 (3 Ʌɨɬɚ) /13

0005240
412 200 ɋȺ1

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ ɁȺ ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ ɁȺ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

35.000,00

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɋȺ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿɆ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

Ɋɨɛɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɬɨɤɨɦ 2014.
ɝɨɞɢɧɟ

13. фебруар 2013.

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

12.

Службени гласник Града Бијељина
ɋɁɉ-12 /13
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Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

29.000,00

ɅɈɌ 3
ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɜʁɟɠɟɝ ʁɭɧɟʄɟɝ
ɦɟɫɚ ɢ ɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ȳɚɜɧɟ ɤɭɯɢʃɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2014. ɝɨɞɢɧɟ

16.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɟɱɟʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɟ
ɝɨɬɨɜɟ ɯɪɚɧɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2014. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɁɉ-15 /13
ɋɁɉ-16 /13

15.

ɉɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɪɭɱɤɚ /
ɜɟɱɟɪɟ ɢ ɩɪɟɧɨʄɢɲɬɚ
ɬɨɤɨɦ 2014. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡ
ɮɨɧɞɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɡɚ
ɝɨɫɬɟ, ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ
ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨ ɭ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

25.000,00

ɍɫɥɭɝɟ

Ɋɨɛɚ

108.000,00

30.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ȻȿɁ
ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȺ
ɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ

19.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ,
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ 10%

Ɋɨɛɚ

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ !

ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2013.ɝɨɞɢɧɢ !

30.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2014.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2014.
0005240
412 300 ɋȺ1

ɇȿ

ɋɥɭɠɛɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ

ɇɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɜɤɟ

ɋɁɉ-17 /13
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Ɉɉ-ɧ-.../13

17.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɨɛɚ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɬɨɤɨɦ
2014. ɝɨɞɢɧɟ

Службени гласник Града Бијељина

Ɉɉ-ɞɫ-.../13

13. фебруар 2013.

Ɇɢɬɚɪ
ɒɤɨɪɢʄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
2013.
ɝɨɞɢɧɟ

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: 101/04
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: КГН – 03/13

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: КГН – 04/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: КГН –
03/13

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: КГН –
04/13

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка услуга:
Ангажовање експерта за израду енергетског
развојног плана
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је
23.274,00 КМ. Средства
за реализацију јавне набавке ће се обезбиједити са рачуна
посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка услуга:
Ангажовање експерта за израду студије
изводљивости за биомасу
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је
23.274,00 КМ. Средства
за реализацију јавне набавке ће се обезбиједити са рачуна
посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.

V
Предвиђени рок за израду Енергетског плана је 70
радних дана од дана потписивања Уговора у периоду од 12
мјесеци.

V
Предвиђени рок за израду је 70 радних дана од дана
потписивања Уговора до 31.10.2013.године.

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

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

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-12/13
Бијељина
Датум: 31. јануар 2013. годинa

Број: 02-404-11/13
Бијељина
Датум: 31. јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: КГН – 05/13
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: КГН –
05/13
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка услуга:
Израда студије изводљивости за коришћење
соларне енергије (Бијељина – Богатић)
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је
78.233,00 КМ. Средства
за реализацију јавне набавке ће се обезбиједити са рачуна
посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.
V
Предвиђени рок за израду Студије је од дана
потписивања Уговора до 31.09.2013.године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-13/13
Бијељина
Датум: 31. јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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: 101/04
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :

13. фебруар 2013.

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСTУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: КГН – 08/13
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга под шифром: КГН –
08/13
II
За потребе Кабинета Градоначелника, вршиће се
јавна набавка услуга:
Ангажовање 2 преводиоца за енглески језик
(усмени и писмени превод)
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију јавне набавке је
21.900,00 КМ. Средства
за реализацију јавне набавке ће се обезбиједити са рачуна
посебних намјена – Донације.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског
захтјева са додатним објављивањем обавјештења о набавци.
V
Предвиђени рок за реализацију је од дана
потписивања Уговора па до завршетка пројекта 31.05.2014.
године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-14/13
Бијељина
Датум: 31. јануар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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: 101/04
и 42/05, 118/05) и члана 4 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06,70/06,12/09 и 60/10) и члана 13
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број: 13/11),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА
ШИФРА: ССГ-01/13
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга, шифра:
ШИФРА: ССГ-01/13
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II
За потребе Скупштине града вршиће се јавна
набавка услуга:
Телевизијско снимање и преношење сједница
Скупштине Града Бијељина током 2013.године
III
Предвиђени максимални износ БРУТО средстава
за реализацију јавне набавке је 30,000.00 КМ. Средства
су обезбјеђена из буџета града за 2013.годину, са буџетске
ставке: „Уговорне услуге-сједнице’’, број потрошачке
јединице 0005110 , економски код 412 700.
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1. Професор математике .......................................... 1 студент
2. Професор физике ................................................... 1 студент
3. Дипломирани инжењер електротехнике, смјер
рачунарство и аутоматика, или рачунарске технике и инф
орматика........................................................................ 3 студента
4.Дипломирани
инжењер
електеротехнике,
смјер
електротехника
и
телекомуникације
или
енергетика,електроника ителекомуникације .... 2 студента
5. Дипломирани инжењер грађевине .................. 4 студентa
II
У истој тачки, текст под редним бројем 17. се брише.

IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева са додатним обајвљивањем обавјештења о набавци.

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

V
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

VI
Предвиђени рок за реализацију услуга је од дана
закључивања Уговора до 31.12.2013. године.
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 град Бијељина”.

Број: 02-404-20/13
Бијељина
Датум: 8. фебруар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању и
награђивању ученика и студената (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 14/06), члана 2. став 1. и 2. и
члана 7. став 2. Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика, финансирање
научноистраживачког рада и награђивање ученика и
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
21/06, 27/07 и 22/09), Градоначелник Града Бијељина доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И
БРОЈУ СТУДЕНАТА
КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА
У НАСТАВНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ
I
У Рјешењу о врстама занимања и броју студената
који ће се стипендирати из буџета Града Бијељина у наставној
2012/2013. години, број: 02-67- 30/12 од 1. новембра 2012.
године, текст у тачки II под редним бројевима 2, 3, 5, 7. и 9.
се мијења се и гласи:

Број: 02-67- 1/13
Б и ј е љ и н а,
Датум, 4. фебруар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 10. Правилника о стручном
образовању и професионалном усавршавању запослених у
Административној служби општине Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина”, број: 29/07), Градоначелник
Града Бијељина д о н о с и
ПЛАН
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЗА 2013. ГОДИНУ

I - УВОД
Овим Планом утврђују се облици, начини, вријеме
и оквирне теме стручног образовања и професионалног
усавршавања запослених у Административној служби Града
Бијељина за 2013. годину.
Стручним образовањем и професионалним
усавршавањем сматра се организовано и стално стицање и
усавршавање стручних знања и вјештина запослених.
Сврха стручног образовања и професионалног
усавршавања запослених у Административној служби Града
Бијељина је да се у току рада обезбиједи континуирано
обнављање, употпуњавање и проширивање стручних знања
запослених и развијање њихових стручних способности
ради квалитетнијег и ефикаснијег извршавања повјерених
послова и задатака.
II - ОБЛИЦИ, НАЧИН, ВРИЈЕМЕ И ОКВИРНЕ ТЕМЕ
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ИПРОФЕСИОНАЛНОГ
УСАВРШАВАЊА
Облици и начини стручног образовања и
професионалног усавршавања запослених утврђују се

Број 3- Страна 20

Службени гласник Града Бијељина

зависно од врсте и садржаја стечених знања у оквиру степена
школске спреме предвиђене Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста, као и од посебних потреба
и интереса организационих јединица Административне
службе Града.
Облици стручног образовања и професионалног
усавршавања запослених у Административној служби Града
су:
1. индивидуално праћење и проучавање прописа, стручних
публикација и других материјала из дјелокруга рада и
надлежности јединица локалне самоуправе и државних
органа, као и примјена нових метода и савремених средстава
рада,
2. школовање ради преквалификације, доквалификације
или стицања специјалистичких знања за потребе
Административне службе,
3. курсеви и обуке,
4. семинари и стручна савјетовања,
5. стручни састанци и консултације, тематске расправе о
појединим стручним питањима и
6. други облици стручног образовања и професионалног
усавршавања запослених у складу са потребама
Административне службе Града.
При одређивању врста и облика стручног
образовања и професионалног усавршавања у обзир су узети
и резултати анкетирања запослених у Административној
служби Града Бијељина (децембар 2012.-јануар 2013.
године), које је спроведено у оквиру припреме за израду
овог Плана.
У 2013. години планирају се сљедећи облици
стручног образовања и професионалног усавршавања:
1. СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, СИМПОЗИЈУМИ, КУРСЕВИ,
ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, РАДИОНИЦЕ И ДР.
- У току 2013. године службеници који раде на
пословима јавних набавки присуствоваће семинарима и
другим врстама стручног образовања и професионалног
усавршавања из ове области, на теме: управљања
пројектима, пројектовања и изградње; примјене Закона
о јавним набавкама; обуке из области: правне, економске,
грађевинске и саобраћајне проблематике.
- Административна служба Града Бијељина је у
пројекту „Систем обуке за јединице локалне самоуправе“
који организује Министарство управе и локалне самоуправе
РС, Савез општина и градова РС и друге организације у
БиХ. Пројекат предвиђа обуке запослених у јединицама
локалне самоуправе на различите теме из области
локалне самоуправе. С тим у вези одређени службеници
Административне службе Града Бијељина ће присуствовати
стручном образовању на све теме које буду заступљене у
наведеном пројекту.
- Обуке службеника запослених у Административној
служби Града Бијељина би требале још више да добију
на значају јер је Министарство управе и локалне
самоуправе донијело Стратегију за обуке службеника
у јединицама локалне самоуправе, а Град Бијељина је
одређен као регионални локалитет за обуку службеника
за 15 општина из Републике Српске које гравитирају овом
дијелу Републике. Обуке на различите теме, а у складу са
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наведеном Стратегијом ће изводити овлаштени предавачи
Министарства управе и локалне самоуправе Републике
Српске, а на њима ће присуствовати и службеници Града
Бијељина.
- Редовни семинари за агрономе који ће се одржавати
у току 2013. године - присуствоваће службеници Одјељења
за привреду и пољопривреду и општински пољопривредни
инспектори, као и на сајмовима у овој области.
- Током 2013. године инспектори Одјељења
за инспекцијске послове ће присуствовати обукама и
семинарима на различите теме из области инспекцијског
надзора.
- Службеници Одсјека за припрему развојних
пројеката и европске интеграције ће у 2013. години
присуствовати циклусу семинара/радионица, на тему:
„Локализација ЕУ“ – чији је циљ подизање капацитета
локалних самоуправа у процесу европских интеграција.
- Запослени у Одјељењу за општу управу ће
током 2013. године присуствовати семинарима из области
матичних књига, канцеларијског пословања и управљања
људским ресурсима. Биће организовани и семинари на
тему управљања људским ресурсима у организацији Мреже
општина за унапријеђење управљања људским ресурсима у
општинама у БиХ и ОСЦЕ-а.
- У октобру 2013. године одржаће се “Октобарски
правнички дани” на тему: “Функционисање правног
система у Републици Српској” којем ће присуствовати 1-2
службеника (дипл. правника) Административне службе.
- У току 2013. године 2-4 службеника Одјељења за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту ће присуствовати
семинарима на тему примјене нових прописа из области
борачко-инвалидске и цивилне заштите.
- У току 2013. године службеници који раде
послове архиве имају обавезу да редовно присуствују свим
семинарима из области архиве које организује Архив РС, а
што им је потребно за добијање бодова и лиценце.
- У току 2013. године службеници Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
присуствоваће семинару на тему “Заштита животне
средине”, али и на теме везане за саобраћајну и комуналну
дјелатност.
- Службеници Одјељења за друштвене дјелатности
ће током 2013. године присуствовати семинарима/
радионицама/обукама на теме: омладинског дјеловања и
спорта, повратника и расељених лица, НВО.
- Савез рачуновођа и ревизора организоваће
семинаре за рачуновође и ревизоре у Бијељини, Теслићу
и Јахорини којима ће присуствовати 4-6 службеника
Одјељења за финансије.
- У току 2013. године службеници Административне
службе посјетиће сљедеће сајмове: Сајам грађевинарства у
Београду, Сајам привреде у Шапцу, Сајам малих и средњих
предузећа у Добоју, сајмове пољопривреде у Новом саду,
Градачцу, Зворнику и Бијељини, Митровдански вашар у
Бијељини и Сајам туризма у Бијељини и Београду.
- Службеници Административне службе Града
Бијељина ће проћи обуку на теме из области „заштите на
раду“.
2. ИНТЕРНЕ ОБУКЕ
1. Обука за предаваче на интерним обукама „Презентацијске
вјештине“
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период реализације: друга половина фебруара 2013. године;
иљна група: службеници Административне службе Града
ијељина који су на листи службеника за извођење интерних
бука; трајање обуке: 2 дана; обуку ће вршити савјетник
радоначелника Драган Вујић)

9. Област канцеларијског пословања
(период реализације: мјесец септембар 2013. године;
циљна група: службеници Административне службе Града
Бијељина; трајање обуке: 1 дан; обуку ће изводити стручно
лице из ове области)

2. Заштита на раду
период реализације: друга половина фебруара/прва
оловина марта 2013. године; циљна група: службеници
Административне службе; трајање обуке: 5 дана (по
рупама); обуку и тестирање службеника из области
аштите на раду ће изводити овлаштена фирма)

10. Област јавних набавки
- Јавне набавке; праћење реализације уговора, фактура и
директних споразума у поступку јавних набавки
(период реализације: мјесец октобар 2013. године; циљна
група: службеници који проводе поступак јавних набавки;
трајање обуке: 1 дан; обуку ће изводити интерни предавачи
– службеници из Службе за јавне набавке, инвестиције
и надзор. и/или ектерни предавач – стручно лице у овој
области)

3. Систем управљања квалитетом
Идентификација и управљање процесима
период реализације: друга половина маја 2013. године;
иљна група: руководиоци организационих јединица
начелници одјељења, шефови одсјека), интерни аудитори;
рајање обуке: 1 дан; обуку ће изводити стручно лице из ове
ласти)
4. Област информационих технологија
Обука службеника у дијелу коришћења MS Office пакета
период реализације: мјесец мај 2013. године; циљна група:
лужбеници који користе MS Office пакет; трајање обуке:
ише дана (по групама); обуку ће изводити службеници
Одсјека за ИТ)
5. Управни поступак
период реализације: прва половина јуна 2013. године;
иљна група: службеници који воде управни поступак;
рајање обуке: 1 дан; обуку ће изводити предавач из области
правног поступка)
6. Планирање и пројектовање
Планирање у области цивилне заштите
Улога и задаци Градског штаба цивилне заштите
период реализације: друга половина јуна 2013. године;
иљна група: запослени у Одсјеку за цивилну заштиту и
ланови Градског штаба цивилне заштите; трајање обуке:
дан; обуку ће изводити предавач из Републичке управе
ивилне заштите и/или интерни предавачи)
7. Комуникације службеника
Кодекс понашања службеника (пакет о љубазности
лужбеника, избјегавање конфликтних ситуација и сл.)
Начини рјешавања конфликтних ситуација у комуникацији
када до њих дође)
Психолошки аспекти стреса у комуникацији
период реализације: прва половина августа 2013. године;
иљна група: службеници Административне службе Града
ијељина; трајање обуке: више дана (по групама); обуку ће
зводити стручна лица у овој области)
8. Јавне финансије
Сачињавање финансијских планова буџетских корисника
период реализације: друга половина августа 2013. године;
иљна група: службеници који су описом послова радног
јеста везани за наведену област; трајање обуке: 1 дан;
буку ће изводити руководилац Службе за интерну ревизију
Нада Ђурић и шеф Одсјека за буџет Нада СпасојевићМарковић)

11. Актуелне теме из области управљања људским
ресурсима
(период реализације: мјесец октобар 2013. године; циљна
група: службеници Административне службе Града
Бијељина; трајање обуке: 1 дан; обуку ће изводити Одсјек
за послове управљања људским ресурсима у сарадњи са
Кабинетом Градоначелника)
12. Друге теме по потреби (нпр., презентације
интерних прописа које доноси Градоначелник или
Скупштина Града и сл.)
III – ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
О упућивању запослених на један од облика
стручног образовања или професионалног усавршавања
одлучује Градоначелник самостално, на приједлог
руководиоца организационе јединице Административне
службе или шефа Одсјека за послове управљања људским
ресурсима.
Приликом доношења одлуке о упућивању
запослених на један од облика стручног образовања
или професионалног усавршавања неопходно је водити
рачуна о Плану стручног образовања и професионалног
усавршавања, потребама Административне службе,
односно, да тема обуке буде од користи за обављање
послова из дјелокруга рада Административне службе,
те о подједнаком учествовању запослених у програмима
стручног образовања и професионалног усавршавања.
Запослени који су се стручно образовали или
професионално усавршавали дужни су Градоначелнику
и/или руководиоцу своје организационе јединице
поднијети извјештај о обављеном стручном образовању
и професионалном усавршавању, као и упознати друге
запослене који обављају исте или сличне послове са новим
сазнањима стеченим током усавршавања.
Такође, запослени су дужни службенику за послове
управљања људским ресурсима доставити овјерену копију
дипломе, сертификата или другог документа који им је
уручен након успјешно проведеног стручног образовања,
као и извјештај о обављеном стручном образовању
и професионалном усавршавању овјерен од стране
непосредног руководиоца.
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Службеник за послове управљања људским
ресурсима води евиденцију о стручном образовању и
професионалном усавршавању запослених, у складу са
посебним општим актом.

13. фебруар 2013.

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

IV – ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
За стручно образовање и професионално
усавршавање запослених у Административној служби Града
Бијељина обезбијеђена су средства у Буџету Града Бијељина.

Број: 02-15-1/13
Бијељина,
Датум: 31. јануар 2013. године
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