Службени гласник
Града Бијељина
Година LIII

29. јун 2017. године

На основу члана 31. став1.тачка з. а у вези са чланом 35.
став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске “ број: 121/12 , 52/14,103/15 и 15/16),
члана 39.став 2.тачка 3. Закона о локалној самоуправи (“ Службени
гласник Републике Српске “,број: 97/16) и члана 39.став 2. тачка 3.
Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број
: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 8. сједници одржаној
дана, 27. јуна 2017.године , донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА-РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2017.ГОДИНУ

БРОЈ 14 / 2017

укупна буџетска средства................................52.415.196,00 КМ
за одређене намјене...........................................52.375.196,00 КМ
буџетска резерва.......................................................40.000,00 КМ
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Града
Бијељина за 2017.годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у („Службеном гласнику Града Бијељина“).
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за
2017.годину (“Службени гласник Града Бијељина “ , број :
32/2016) уводе се измјене:

Број: 01-022-56/17
Бијељина:
Датум, 27. јун 2017. године

ˀʫʥʤʸʤʻˁ ʥ˄ˊʫ˃ʤ ʧˀʤʪʤ ʥʰʵʫʹʰʻʤ ʯʤ 2017. ʧʽʪʰʻ˄ - ʽʿˌ˃ʰ ʪʰʽ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
1
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000

ʽ̛̪̭
2
ʤ. ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ʿˀʰˈʽʪʰ
ʿ̨̡̛̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̵̨̨̡̔̔̌ ̛ ̨̛̯̔̍
ʪ̨̨̛̛̪̬̦̭ ̌̚ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̸̛̣̦̌ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̔ ̵̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̨̛̠̖̣̯̦̭̯̔̌
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌
ˉ̛̬̦̖̌ ̛ ̨̱̦̖̏̚ ̛̙̦̖̔̌̍
ʰ̡̛̛̦̬̖̯̦̔ ̨̛̪̬̖̚ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̡̨̪̬̖ ˄ʰʽ
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʻ̨̡̛̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔

721000 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̵̡̛̱̬̭̦ ̡̛̬̣̌̌̚
722000 ʻ̡̦̖̌̌̔, ̡̯̭̖̌ ̛ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̔ ̧̪̬̱̙̌̌ ̵̛̠̦̌̏ ̱̭̣̱̐̌
723000 ʻ̸̨̦̖̏̌ ̡̦̖̌̚
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̬̥̠̖̦̖̌̚ ̛̥̖̱͂̚
728000
̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
729000 ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̦̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
730000
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
731000 ʧ̨̛̬̦̯̌̏
780000
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
787000 ˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
788000 ˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ʥ. ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ˀʤˁˈʽʪʰ
410000
˃̡̛̖̱̓ ̵̨̛̬̭̌̔
411000 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̸̛̣̦̌ ̧̛̪̬̥̌̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
412000 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̨̬̍̌ ̛ ̱̭̣̱̐̌
413000 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏
414000 ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
415000 ʧ̨̛̬̦̯̌̏

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Славиша Марковић, с.р.

ʿ̨̛̬̣̐1.
ʥ̷̱̖̯ ̌̚ 2017. ˀ̖̣̦̭̍̌̌ ʥ̷̱̖̯̌ ̌̚
̨̛̦̱̐̔
2017. ̨̛̦̱̐̔
3
4
44,759,220.00
45,207,607.00
31,001,420.00
30,895,102.00
4,000.00
8,000.00
0.00
0.00
5,448,420.00
5,452,000.00
2,730,000.00
2,745,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
22,800,000.00
22,671,102.00
12,000.00
12,000.00
11,975,800.00
11,940,505.00
990,280.00

981,280.00

10,744,800.00
20,000.00

10,713,278.00
20,000.00

0.00

0.00

220,720.00
295,000.00
295,000.00
1,487,000.00
1,487,000.00
0.00
33,011,270.00
32,666,270.00
14,078,020.00
8,033,220.00
1,178,030.00
0.00
4,905,500.00

225,947.00
295,000.00
295,000.00
2,077,000.00
2,077,000.00
0.00
33,639,000.00
33,309,000.00
14,094,330.00
8,241,241.00
1,410,030.00
57,329.00
5,014,500.00

Број 14 - Страна 2
416000
417000
418000
419000
480000
487000
488000
****

810000
811000
812000
813000
814000
815000

Службени гласник Града Бијељина

ʪ̨̡̦̖̌̚ ̦̌ ̛̥̖ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̛̭̪̣̱̠̱̌̓ ̛̚ ̷̱̖̯̍̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍, ̨̛̪̹̯̦̌
̛ ̨̬̐̌̔̏̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̦̌ ̛̥̖ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̡̨̠̖ ̛̭̪̣̱̠̱̌̓ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̨̨̖̦̍̌̏̐̚
̶̨̨̛̭̠̣̦̌̐ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌, ̛̬̱̔̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̛ ̵̨̛̬̭̌̔ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌
̬̥̠̖̦̖̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̡̛̭̱̭̥̔ ̧̛̬̠̖̹̖̥̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ʥ̷̡̱̖̯̭̌ ̬̖̖̬̏̌̚
ʦ. ʥˀ˄˃ʽ ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ˁ˄ˇʰˉʰ˃/ʪʫˇʰˉʰ˃ (ʤ-ʥ)
ʧ. ʻʫ˃ʽ ʰʯʪʤˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄ (I+II-III-IV)
I ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̛̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̶̨̨̛̬̠̖̦̭̯̔̌̐
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̛̦̖̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̭̯̣̦̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̧̛̦̥̠̖̖̦̖̌ ̨̛̪̬̠̔̌ ̛ ̵̨̛̱̭̯̤̖̦̍̌̏
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̵̛̣̖̌̚

816000 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̵̛̣̌̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌, ̸̡̛̱̦̌̌, ̨̬̖̍ ̛ ̨̛̭̯̦̐ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌, ̥̣̙̖̌̍̌̌ ̛ ̭̣.
880000
881000
510000
511000
512000
513000
514000
515000
516000

II ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌
̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌
̛̣̭̯̏̌
III ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̛̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̬̠̖̦̭̯̔̌̐
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̛̦̖̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̧̦̥̠̖̖̦̱̌ ̨̛̪̬̠̔̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̵̛̣̖̌̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̵̛̣̖̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌, ̨̬̖̍ ̛ ̨̛̭̯̦̐ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌,̥̣̙̖̌̍̌̌ ̛ ̭̣.

29. јун 2017.
4,298,500.00

4,310,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173,000.00
290,000.00
290,000.00
0.00
55,000.00
11,747,950.00
-5,725,926.00
815,691.00
23,091.00
0.00
450,000.00

181,070.00
290,000.00
290,000.00
0.00
40,000.00
11,568,607.00
-6,935,156.00
909,691.00
20,091.00
0.00
547,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342,600.00

342,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,541,617.00
6,328,867.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
162,750.00

7,844,847.00
7,637,097.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
157,750.00

ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
ʽ̛̪̭
̡̨̔
1
2
518000 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̱̣̖̌̐̌ ̦̌ ̛̯̱̥͂ ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̥̌̌, ̨̨̧̛̪̭̯̬̠̖̥̌ ̛ ̨̛̪̬̖̥
IV ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌
580000
̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌
581000
̛̣̭̯̏̌
ʪ. ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ˁ˄ˇʰˉʰ˃/ʪʫˇʰˉʰ˃ (ʦ+ʧ)

ʥ̷̱̖̯ ̌̚ 2017. ˀ̖̣̦̭̍̌̌ ʥ̷̱̖̯̌ ̌̚
̨̛̦̱̐̔
2017. ̨̛̦̱̐̔
3
4
0.00
0.00

ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
1

ʥ̷̱̖̯ ̌̚ 2017. ˀ̖̣̦̭̍̌̌ ʥ̷̱̖̯̌ ̌̚
̨̛̦̱̐̔
2017. ̨̛̦̱̐̔
3
4
-6,022,024.00
-4,633,451.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ʽ̛̪̭

2
˕. ʻʫ˃ʽ ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ (ʫ+ʮ+ʯ+ʰ)
ʫ. ʻʫ˃ʽ ʿˀʰʺʰˉʰ ʽʪ ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ ʰʺʽʦʰʻʫ (I-II)
910000
I ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏
911000 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌
918000
̛̣̭̯̏̌
610000
II ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
611000 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
618000 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
920000
921000
928000
620000
621000
628000
930000
931000
938000
630000
631000
638000
****

ʮ. ʻʫ˃ʽ ʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ (I-II)
I ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
II ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̨̱̔̐̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̨̱̔̐̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̨̱̔̐̏̌ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʯ. ʽˁ˃ʤʸʰ ʻʫ˃ʽ ʿˀʰʺʰˉʰ (I-II)
I ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
II ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʰ. ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤ ˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤ ʰʯ ˀʤʻʰʵʰˈ ʿʫˀʰʽʪʤ
ʵ. ˀʤʯʸʰʶʤ ˄ ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼ˄ (ʪ+˕)

0.00

0.00

0.00

0.00

6,022,024.00

4,633,451.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

-7,144,418.00
0.00
0.00
0.00
7,144,418.00
7,144,418.00
0.00
1,122,394.00
1,569,000.00
1,569,000.00
0.00
446,606.00
446,606.00
0.00
0.00

-1,709,365.00
4,600,000.00
4,600,000.00
0.00
6,309,365.00
6,309,365.00
0.00
-2,924,086.00
1,697,898.00
1,569,000.00
128,898.00
4,621,984.00
4,493,086.00
128,898.00
0.00

0.00

0.00

29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

Ребаланс Буџета Града Бијељина за 2017.годину –општи дио
Буџет
Града
Бијељина
за
2017.годину
је усвојен у децембру 2016.године у износу од
47.143.911,00
КМ.Планирани
порески
приходи
износили су 31.001.420,00 КМ, непорески 11.975.800,00
КМ.Ребалансом се утврђују средства у износу од
52.415.196,00 КМ, и увећање је за износ кредитног
задужења (дугорочног и краткорочног).Грантови су
планирани у износу од 295.000,00КМ ,а трансфери (
по основу дознака за социјалну заштиту) су планирани
у износу од 1.487.000,00 КМ и 90.000,00 за премије и
трансфер од Министарства за избјегла и расељена лица,
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за асфалтирање улице у мјесној заједници.Трансфер из
Фонда солидарности износи 500.000,00 КМ.
Примици за нефинансијску имовину су
планирани у износу од 909.691,00КМ.
Нето задуживање у 2017.години је планирано у износу
од 4,6 милиона.
Буџетска средства су распоређена и трошиће се
за буџетске расходе,издатке.Буџетски расходи обухватају
: рекуће расходе ( расходе за лична примања, расходе
по основу коришћења роба и услуга, за финансијске
трошкове,текуће и капиталне помоћи-грантове,дознаке
на име социјалне помоћи) и издатке за: нефинансијску
имовину и отплату по основу задужења.

ˀʫʥʤʸʤʻˁ ʥ˄ˊʫ˃ʤ ʧˀʤʪʤ ʥʰʵʫʹʰʻʤ ʯʤ 2017. ʧʽʪʰʻ˄ - ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ʿˀʰˈʽʪʰ ʰ ʿˀʰʺʰˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄

ʫ̡̨̨̦̥̭
̡̛ ̡̨̔

ʽ̛̪̭

1

2

ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ʿˀʰˈʽʪʰ
710000
ʿ̨̡̛̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
711000
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̵̨̨̡̔̔̌ ̛ ̨̛̯̔̍
711100 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̵̨̨̡̔̔̌
711200 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̛̯̔̍ ̵̛̪̬̦̌̏ ̶̛̣̌
711300 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̵̨̛̪̬̖̔ ̵̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̨̡̛̯̔̍̌̌
712000
ʪ̨̨̛̛̪̬̦̭ ̌̚ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌
712100 ʪ̨̨̛̛̪̬̦̭ ̌̚ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌
713000
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̸̛̣̦̌ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛ ̵̨̛̪̬̖̔ ̨̔ ̵̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̨̛̠̖̣̯̦̭̯̔̌
713100 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̸̛̣̦̌ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛ ̵̨̛̪̬̖̔ ̨̔ ̵̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̨̛̠̖̣̯̦̭̯̔̌
714000
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏
714100 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏
714200 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̦̭̤̖̖̌͂ ̛ ̨̡̨̪̣̦̖
714300 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̡̛̪̯̣̦̖̌̌ ̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌
714900 ʽ̛̭̯̣̌ ̨̛̪̬̖̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏
715000
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌
715100 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚
715200 ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̱̭̣̱̐̌
715300 ʤ̶̡̛̖̚
716000
ˉ̛̬̦̖̌ ̛ ̨̱̦̖̏̚ ̛̙̦̖̔̌̍
716100 ˉ̛̬̦̖̌ ̛ ̨̱̦̖̏̚ ̛̙̦̖̔̌̍
717000
ʰ̡̛̛̦̬̖̯̦̔ ̨̛̪̬̖̚ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̡̨̪̬̖ ˄ʰʽ
717100 ʰ̡̛̛̦̬̖̯̦̔ ̨̛̪̬̖̚ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̡̨̪̬̖ ˄ʰʽ - ̨̛̬̦̍̚
719000
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
719100 ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
720000
ʻ̨̡̛̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̵̡̛̱̬̭̦
721000
̡̛̬̣̌̌̚
721100 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̛̛̖̦̖̔̏̔̔, ̸̱̖̹̓̌ ̱ ̡̛̪̯̣̱̌̌ ̛ ̸̵̛̛̭̣̦ ̪̬̌̏̌
721200 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̡̱̪̌̌̚ ̛ ̬̖̦̯̖
721300 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̡̥̯̌̌̌ ̦̌ ̨̨̛̯̦̱̐̏ ̛ ̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏ ̡̛̖̣̖̦̯̖̏̏̌
721400 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̵̛̬̯̠̌̌ ̨̔ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̏̔ ̛ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛̖̬̯̔̏̌̌
721500 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̡̥̯̌̌̌ ̛ ̵̨̛̭̯̣̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ̦̌ ̯̖̔̌ ̨̠̥̖̌̏̚
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̛̬̖̣̦̌̏̌̚ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̵̡̛̱̬̭̦ ̡̛̬̣̌̌̚ ̛̚ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̛
721600
̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
722000
ʻ̡̦̖̌̌̔, ̡̯̭̖̌ ̛ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̔ ̧̪̬̱̙̌̌ ̵̛̠̦̌̏ ̱̭̣̱̐̌
722100 ʤ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̔̌̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̡̯̭̖̌
722200 ˁ̡̱̭̖̔ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̡̯̭̖̌
722300 ʶ̨̥̱̦̣̦̖̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̡̯̭̖̌
722400 ʻ̡̦̖̌̌̔ ̨̪ ̛̬̦̥̌̚ ̨̨̭̦̥̏̌̌
722500 ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̧̪̬̱̙̌̌ ̵̛̠̦̌̏ ̱̭̣̱̐̌
723000
ʻ̸̨̦̖̏̌ ̡̦̖̌̚
723100 ʻ̸̨̦̖̏̌ ̡̦̖̌̚
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̬̥̠̖̦̖̌̚
728000
̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌

ʥ̷̱̖̯ ̌̚ 2017.
̨̛̦̱̐̔
3

ˀ̖̣̦̭̍̌̌
ʥ̷̱̖̯̌ ̌̚
2017. ̨̛̦̱̐̔
4

44,759,220.00
31,001,420.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,448,420.00
5,448,420.00
2,730,000.00
2,675,000.00
30,000.00
25,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,800,000.00
22,800,000.00
12,000.00
12,000.00
11,975,800.00

45,207,607.00
30,895,102.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,452,000.00
5,452,000.00
2,745,000.00
2,685,000.00
35,000.00
25,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,671,102.00
22,671,102.00
12,000.00
12,000.00
11,940,505.00

990,280.00

981,280.00

0.00
965,280.00
25,000.00
0.00
0.00

0.00
956,280.00
25,000.00
0.00
0.00

0.00

0.00

10,744,800.00
987,000.00
0.00
2,321,300.00
6,030,500.00
1,406,000.00
20,000.00
20,000.00

10,713,278.00
987,000.00
0.00
2,334,300.00
6,011,978.00
1,380,000.00
20,000.00
20,000.00

0.00

0.00
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714300
714900
715000
715100
715200
715300
716000
716100
717000
717100
719000
719100
720000
721000
721100
721200
721300
721400
721500
721600
722000
722100
722200
722300
722400
722500
723000
723100
728000
728100
728200
729000
729100
730000
731000
731100
731200
780000
787000
787100
787200
787300
787400
787900
788000
788100

Службени гласник Града Бијељина

v
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̡̛̪̯̣̦̖̌̌ ̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̛̪̬̖̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚
ʿ̨̛̬̖̚ ̦̌ ̨̪̬̥̖̯ ̱̭̣̱̐̌
ʤ̶̡̛̖̚
ˉ̛̬̦̖̌ ̛ ̨̱̦̖̏̚ ̛̙̦̖̔̌̍
ˉ̛̬̦̖̌ ̛ ̨̱̦̖̏̚ ̛̙̦̖̔̌̍
ʰ̡̛̛̦̬̖̯̦̔ ̨̛̪̬̖̚ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̡̨̪̬̖ ˄ʰʽ
ʰ̡̛̛̦̬̖̯̦̔ ̨̛̪̬̖̚ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̡̨̪̬̖ ˄ʰʽ - ̨̛̬̦̍̚
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʻ̨̡̛̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̵̡̛̱̬̭̦
̡̛̬̣̌̌̚
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̛̛̖̦̖̔̏̔̔, ̸̱̖̹̓̌ ̱ ̡̛̪̯̣̱̌̌ ̛ ̸̵̛̛̭̣̦ ̪̬̌̏̌
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̡̱̪̌̌̚ ̛ ̬̖̦̯̖
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̡̥̯̌̌̌ ̦̌ ̨̨̛̯̦̱̐̏ ̛ ̨̨̡̛̯̦̭̖̐̏ ̡̛̖̣̖̦̯̖̏̏̌
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̵̛̬̯̠̌̌ ̨̔ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̏̔ ̛ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛̖̬̯̔̏̌̌
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̡̥̯̌̌̌ ̛ ̵̨̛̭̯̣̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ̦̌ ̯̖̔̌ ̨̠̥̖̌̏̚
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̛̬̖̣̦̌̏̌̚ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̵̡̛̱̬̭̦ ̡̛̬̣̌̌̚ ̛̚ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̛
̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
ʻ̡̦̖̌̌̔, ̡̯̭̖̌ ̛ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̔ ̧̪̬̱̙̌̌ ̵̛̠̦̌̏ ̱̭̣̱̐̌
ʤ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̔̌̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̡̯̭̖̌
ˁ̡̱̭̖̔ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̡̯̭̖̌
ʶ̨̥̱̦̣̦̖̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̡̯̭̖̌
ʻ̡̦̖̌̌̔ ̨̪ ̛̬̦̥̌̚ ̨̨̭̦̥̏̌̌
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̧̪̬̱̙̌̌ ̵̛̠̦̌̏ ̱̭̣̱̐̌
ʻ̸̨̦̖̏̌ ̡̦̖̌̚
ʻ̸̨̦̖̏̌ ̡̦̖̌̚
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̬̥̠̖̦̖̌̚
̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐
̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖
̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̦̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʽ̛̭̯̣̌ ̨̡̛̦̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ʧ̨̛̬̦̯̌̏ ̛̚ ̨̛̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌
ʧ̨̛̬̦̯̌̏ ̛̚ ̖̥̤̖̚
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̨̔ ̬̙̖̔̌̏
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̨̔ ̛̖̦̯̯̖̯̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̨̔ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̨̔ ̴̨̨̦̔̏̌ ̨̨̖̦̍̌̏̐̚ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌̐ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̨̔ ̵̨̛̭̯̣̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌

ʿˀʰʺʰˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄
810000
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
811000
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̛̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
811100 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̬̖̐̌̔̚ ̛ ̨̡̠̖̯̖̍
811200 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̨̧̪̭̯̬̠̖̌ ̛ ̨̪̬̖̥̱
811300 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̨̡̛̣̹̱̍ ̨̛̛̥̦̱̏
811400 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̶̨̛̛̛̦̖̭̯̦̱̏ ̨̛̛̥̦̱̏
811900 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̭̯̣̱̌ ̨̛̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̨̛̛̥̦̱̏
812000
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̶̨̨̛̬̠̖̦̭̯̔̌̐
812100 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̶̨̨̛̬̠̖̦̭̯̔̌̐
813000
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̛̦̖̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
813100 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̛̖̥̤̹̯̖̚
813200 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̪̖̥̦̔̌̚ ̛ ̨̡̛̪̬̹̦̭̏̌ ̛̦̣̹̯̌̌̌̚
813300 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̭̯̣̌̌ ̨̛̪̬̬̦̔̌ ̨̬̔̍̌
813900 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̨̭̯̣̱̌ ̨̛̦̖̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̨̛̛̥̦̱̏

29. јун 2017.
25,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,800,000.00
22,800,000.00
12,000.00
12,000.00
11,975,800.00

25,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,671,102.00
22,671,102.00
12,000.00
12,000.00
11,940,505.00

990,280.00

981,280.00

0.00
965,280.00
25,000.00
0.00
0.00

0.00
956,280.00
25,000.00
0.00
0.00

0.00

0.00

10,744,800.00
987,000.00
0.00
2,321,300.00
6,030,500.00
1,406,000.00
20,000.00
20,000.00

10,713,278.00
987,000.00
0.00
2,334,300.00
6,011,978.00
1,380,000.00
20,000.00
20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220,720.00
220,720.00
295,000.00
295,000.00
0.00
295,000.00
1,487,000.00
1,487,000.00
0.00
1,487,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

225,947.00
225,947.00
295,000.00
295,000.00
0.00
295,000.00
2,077,000.00
2,077,000.00
0.00
2,077,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

815,691.00
815,691.00
23,091.00
12,091.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
450,000.00
0.00
0.00
0.00

909,691.00
909,691.00
20,091.00
12,091.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
547,000.00
547,000.00
0.00
0.00
0.00

29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̭̯̣̦̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̧̛̦̥̠̖̖̦̖̌ ̨̛̪̬̠̔̌ ̛ ̵̨̛̱̭̯̤̖̦̍̌̏
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̭̯̣̦̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̧̛̦̥̠̖̖̦̖̌ ̨̛̪̬̠̔̌ ̛ ̵̨̛̱̭̯̤̖̦̍̌̏
814100
̨̨̧̪̭̣̏̌̌
815000
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̵̛̣̖̌̚
815100 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̵̛̣̖̌̚
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̵̛̣̌̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌, ̸̡̛̱̦̌̌, ̨̬̖̍ ̛ ̨̛̭̯̦̐ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌,
816000
̥̣̙̖̌̍̌̌ ̛ ̭̣.
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814000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

342,600.00

342,600.00

342,600.00

342,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

881100 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌

0.00

0.00

ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍
̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌

0.00

0.00

45,574,911.00

46,117,298.00

816100 ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̵̛̣̌̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌, ̸̡̛̱̦̌̌, ̨̬̖̍ ̛ ̨̛̭̯̦̐ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌, ̥̣̙̖̌̍̌̌ ̛ ̭̣.
880000
881000

881200

ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̛̛̦̖̦̦̭̠̌ ̡̭̱ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̚
̥̖̱͂ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌
̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌

˄ʶ˄ʿʻʰ ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ʿˀʰˈʽʪʰ ʰ ʿˀʰʺʰˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2017.годину Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину
за 2017.годину дају приказ планираних пореских,
непореских прихода,грантова,трансфера и примитака за
нефинансијску имовину.
Порески приходи су планирани уизносу од
30.895.102,00 КМ, а састоје се од прихода по основу :
ПДВ-а, пореза на лична примања, пореза по основу
непокретности и остали порези.
У пореским приходима највеће учешће имају
приходи по основу ПДВ-а и исти су планирани у износу
од 22.671.102,00 КМ, а на бази остварења ове врсте у
протеклој години, процјене извршења до краја године .
Порези на лична примања су планирани у износу
од 5.452.000,00КМ, а од непокретности планирано је
2.745.000,00 КМ.
Непорески приходи су планирани у износу од 11.940.505,00
КМ.Ови приходи обухватају групу прихода: 721-729.
Група прихода 721 обухвата приходе од камата
на новчана средства на банковним рачунима,приходи
по основу закупа и ренте.
Приходи групе
722 су приходи од пружања јавних услуга, таксе, накнада
уређења земљишта, претварања пољопривредног у
непољопривредно земљиште,водопривредних накнада,
накнада противпожарне заштите ( накнада које се
евидентирају,реализују по посебним прописима).

Приходи општинских органа 722521 и 722591 су
властити приходи који се остварују активношћу органа
или обављањем дјелатности корисника.
Приходи по основу такси су приходи по основу
административних и комуналних такси које се наплаћују
у складу са Одлуком о административним и комуналним
таксама.
Административне таксе
су планиране у износу од 987.000,00 КМ, а комуналне у
износу од 2.334.300,00 КМ. Највеће учешће у комуналним
таксама имају комуналне таксе на фирму . Приходи по
основу накнада за уређење и коришћење грађевинског
земљишта износе 3.868.000,00КМ.
Остали општински приходи су планирани у
износу од 225.947,00 КМ и односе се на приходе по основу
рефундације боловања, учешћа на тендеру, поравнања и
других прихода.
Текуће и капиталне помоћи правних и физичких
лица су планиране у износу од 295.000,00 КМ, трансфери
су планирани у износу од 2.077.000,00 КМ, а дозначавају се
од стране Министарства здравља и социјалне заштите за
пројекте и активности у области социјалне и здравствене
заштите у складу са Законом о социјалној заштити.
Примици од продаје имовине су планирани у износу
од 547.000,00 КМ, а по основу залиха ( Пољопривредна
и Медицинска школа и Центар за културу) у износу од
342.600,00 КМ.

ˀʫʥʤʸʤʻˁ ʥ˄ˊʫ˃ʤ ʧˀʤʪʤ ʥʰʵʫʹʰʻʤ ʯʤ 2017. ʧʽʪʰʻ˄ - ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ˀʤˁˈʽʪʰ ʰ ʰʯʪʤˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄

ʫ̡̨̨̦̥̭
̡̛
̡̨̔
1

ʽ̛̪̭

2

ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ˀʤˁˈʽʪʰ
410000
˃̡̛̖̱̓ ̵̨̛̬̭̌̔
411000
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̸̛̣̦̌ ̧̛̪̬̥̌̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
411100 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̬̱̯̍ ̪̣̯̖̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
411200 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̬̱̯̍ ̡̦̦̖̌̌̔ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̛ ̵̨̛̭̯̣̌ ̸̵̛̛̣̦ ̧̛̪̬̥̌̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦
411300 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̡̦̦̱̌̌̔ ̪̣̯̌̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̌̚ ̛̬̠̖̥̖̏ ̨̨̧̣̍̏̌̌ (̨̬̱̯̍)
411400 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̛̯̪̬̖̥̦̦̖ ̛ ̨̡̠̖̦̬̯̦̖̔̌ ̨̨̛̪̥̓ (̨̬̱̯̍)
412000
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̨̬̍̌ ̛ ̱̭̣̱̐̌
412100 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̱̪̌̌̚
412200 ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̡̱̯̬̹̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐, ̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌, ̶̵̡̨̡̨̛̛̛̥̱̦̦̌ ̛ ̵̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̌

ʥ̷̱̖̯ ̌̚ 2017.
̨̛̦̱̐̔

3
33,011,270.00
32,666,270.00
14,078,020.00
9,557,220.00
4,252,300.00
166,000.00
102,500.00
8,033,220.00
24,847.00
1,386,191.00

ˀ̖̣̦̭̍̌̌ ʥ̷̱̖̯̌ ̌̚
2017. ̨̛̦̱̐̔

4
33,639,000.00
33,309,000.00
14,094,330.00
10,513,854.00
3,250,405.00
206,893.00
123,178.00
8,241,241.00
25,347.00
1,441,191.00
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ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̡̛̛̬̖̙̠̭ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̌̚ ̨̪̭̖̦̖̍ ̦̥̠̖̦̖̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̡̯̖̱̖̓ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛ ̭̥̠̖̹̯̠̌̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̸̭̯̬̱̦̖ ̱̭̣̱̖̐
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̱̭̣̱̖̐ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̵̛̠̦̌̏ ̨̛̪̬̹̦̏̌ ̛ ̛̹̯̯̖̌̚ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖̔
ʽ̛̭̯̣̌ ̴̡̡̨̛̛̛̦̖̣̭̦̌̏̌ ̵̨̛̬̭̌̔
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̥̯̌̌̌ ̦̌ ̵̛̬̯̠̖̌ ̨̔ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̏̔
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛̖̬̯̔̏̌̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̥̯̌̌̌ ̦̌ ̛̪̬̥̤̖̦̖ ̨̠̥̖̌̏̚ ̱ ̛̖̥̤̚
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̥̯̌̌̌ ̦̌ ̛̪̬̥̤̖̦̖ ̨̠̥̖̌̏̚ ̛̚ ̨̛̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌
˃̨̡̨̛̬̹̏ ̧̛̛̭̖̬̭̬̏̌̌ ̵̛̛̪̬̥̤̖̦ ̨̠̥̌̏̌̚
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏ ̵̡̛̱̬̭̦ ̡̛̬̣̌̌̚ ̛̚ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̛ ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̡̛̯̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̛̯̖̦̌̚̚ ̡̥̯̌̌̌
ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ʧ̨̛̬̦̯̌̏
ʧ̨̛̬̦̯̌̏ ̱ ̨̨̛̦̭̯̬̦̭̯̌̏
ʧ̨̛̬̦̯̌̏ ̱ ̛̖̥̤̚
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̦̌ ̛̥̖ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̛̭̪̣̱̠̱̌̓ ̛̚ ̷̱̖̯̍̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍,
̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̛̭̪̣̱̠̱̌̓ ̛̚ ̷̱̖̯̍̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍, ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̶̨̛̪̬̱̙̥̌̌ ̱̭̣̱̐̌ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̛̭̪̣̱̠̱̌̓ ̛̚ ̷̱̖̯̍̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍, ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̦̌ ̛̥̖ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̡̨̠̖ ̛̭̪̣̱̠̱̌̓ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̨̨̖̦̍̌̏̐̚
̶̨̨̛̭̠̣̦̌̐ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̛̪̖̦̠̭̐̚ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̬̭̯̖̦̔̌̏̏̐̚ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌ ̨̔ ̨̨̛̦̖̪̭̣̖̦̭̯̌̚
ʪ̨̡̦̖̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̸̛̠̖̠̖̔ ̛̹̯̯̖̌̚
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌, ̛̬̱̔̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̛ ̵̨̛̬̭̌̔ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌
̬̥̠̖̦̖̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̛̥̖̱͂̚ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌ ̬̥̠̖̦̖̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̖̌̌ ̬̥̠̖̦̖̌̚ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̡̛̭̱̭̥̔ ̧̛̬̠̖̹̖̥̌
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̡̛̭̱̭̥̔ ̧̛̬̠̖̹̖̥̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̥̖̱͂̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̬̙̔̌̏
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̛̖̦̯̯̖̯̱
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̴̨̨̛̦̥̔̏̌ ̨̨̖̦̍̌̏̐̚ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌̐ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̨̛̭̯̣̥̌ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
˃̴̛̬̦̭̖̬̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ʥ̷̡̱̖̯̭̌ ̬̖̖̬̏̌̚
ʥ̷̡̱̖̯̭̌ ̬̖̖̬̏̌̚

249,014.00
263,622.00
1,206,248.00
154,833.00
496,189.00
2,630,000.00
1,622,276.00
1,178,030.00
255,211.00
0.00
889,819.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
0.00
0.00
4,905,500.00
0.00
4,905,500.00

256,764.00
255,622.00
1,174,276.00
165,733.00
516,793.00
2,691,671.00
1,713,844.00
1,410,030.00
255,211.00
0.00
1,021,819.00
0.00
0.00
0.00
133,000.00
57,329.00
57,329.00
5,014,500.00
0.00
5,014,500.00

4,298,500.00

4,310,500.00

3,777,000.00

3,789,000.00

521,500.00

521,500.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
173,000.00
173,000.00
290,000.00
290,000.00
0.00
0.00
0.00
290,000.00
0.00
0.00
0.00
55,000.00
55,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
181,070.00
181,070.00
290,000.00
290,000.00
0.00
0.00
0.00
290,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00

ʰʯʪʤˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄
510000
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
511000
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̛̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
511100 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̛̬̱̐̌̔̚ ̛ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̬̐̌̔̌̚ ̛ ̨̡̠̖̯̍̌̌
511200 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌, ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ̛ ̶̛̪̯̠̱̌̔̌̌ ̬̐̌̔̌̚ ̛ ̨̡̠̖̯̍̌
511300 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̡̦̱̌̍̌̏ ̨̨̧̪̭̯̬̠̖̌ ̛ ̨̪̬̖̥̖
511400 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̨̪̬̖̥̖
511500 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̨̡̛̣̹̱̍ ̨̛̛̥̦̱̏
511600 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̨̛̛̛̦̖̭̯̦̱̏ ̨̛̛̥̦̱̏
511700 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̌̌ ̨̛̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̨̛̛̥̦̱̏
512000
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̬̠̖̦̭̯̔̌̐
512100 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̬̠̖̦̭̯̔̌̐
513000
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̛̦̖̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
513100 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̛̖̥̤̹̯̌̚
513200 ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̛̖̥̤̹̯̌̚
513300 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̵̨̛̪̖̥̦̔̚ ̛ ̵̨̡̛̛̪̬̹̦̭̏ ̛̦̣̹̯̌̌̌̚

6,541,617.00
6,541,617.00
6,328,867.00
3,867,000.00
126,821.00
1,996,046.00
0.00
36,000.00
0.00
303,000.00
0.00
0.00
50,000.00
30,000.00
0.00
0.00

7,844,847.00
7,844,847.00
7,637,097.00
5,020,000.00
118,621.00
2,159,476.00
0.00
36,000.00
0.00
303,000.00
0.00
0.00
50,000.00
30,000.00
0.00
0.00

412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900
413000
413100
413200
413300
413400
413700
413800
413900
414000
414100
415000
415100
415200
416000
416100
416300
417000
417100
417200
417300
417400
418000
418100
418200
418300
418400
419000
419100
480000
487000
487100
487200
487300
487400
487900
488000
488100
****
****

29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̵̨̛̪̖̥̦̔̚ ̛ ̵̨̡̛̛̪̬̹̦̭̏ ̛̦̣̹̯̌̌̌̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̵̨̛̭̯̣̌ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̨̬̔̍̌̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̵̨̛̭̯̣̌ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̨̬̔̍̌̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̌̌ ̨̛̦̖̪̬̖̖̦̱̏̔̚ ̨̛̛̥̦̱̏
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̧̦̥̠̖̖̦̱̌ ̨̛̪̬̠̔̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̭̯̣̦̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̧̦̥̠̖̖̦̱̌ ̨̛̪̬̠̔̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̵̛̣̖̌̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̵̛̣̖̌̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̵̛̣̖̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌, ̨̬̖̍ ̛ ̨̛̭̯̦̐ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌, ̥̣̙̖̌̍̌̌ ̛ ̭̣.
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̵̛̣̖̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌, ̨̬̖̍ ̛ ̨̛̭̯̦̐ ̛̦̖̦̯̬̏̌̌, ̥̣̙̖̌̍̌̌ ̛ ̭̣.
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̱̣̖̌̐̌ ̦̌ ̛̯̱̥͂ ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̥̌̌, ̨̨̧̛̪̭̯̬̠̖̥̌ ̛ ̨̛̪̬̖̥
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̧̱̣̖̌̐̌ ̦̌ ̛̯̱̥͂ ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̥̌̌, ̨̨̧̛̪̭̯̬̠̖̥̌ ̛ ̨̛̪̬̖̥
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̚
580000
̖̱͂ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
581000
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̏
581100 ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍
581200
̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
˄ʶ˄ʿʻʰ ʥ˄ˊʫ˃ˁʶʰ ˀʤˁˈʽʪʰ ʰ ʰʯʪʤˉʰ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄
513400
513500
513600
513700
514000
514100
515000
515100
516000
516100
518000
518100

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2017.годину Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за
2017.годину
Буџетом
Града Бијељина за 2017.годину су
планирани расходи и издаци за нефинансијску имовину
у износу од 39.552.887,00КМ, а
Ребалансом износе
41.483.847,00КМ.
Буџетски расходи се састоје од текућих расхода и
издатака за нефинансијску имовину.Текући расходи су
планирани у износу од 33.599.000,00КМ, а односе се на :
расходе за лична примања, расходе по основу коришћења
роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски

Број 14 - Страна 7
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,750.00
162,750.00
0.00
0.00

0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157,750.00
157,750.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

39,552,887.00

41,483,847.00

трошкови,субвенције,грантови , дознаке на име социјалне
заштите и буџетску резерву. Ова група расхода има увећање
од 1%, увећање је вршено код : расхода по основу коришћења
роба и услуга, грантова и бруто плата због примјене нових
коефицијената, а смањење код накнада и обрачуна по
основу минулог рада.
Издаци за нефинансијску имовину ( група 51)
износе 7.844.847,00 КМ, а финансирају се из средстава
буџета, грантова по основу суфинансирања,трансфера
и кредита.У оквиру ових издатака су издаци по основу
изградње, реконструкције ,инвестиционог одржавања,
набавке опреме, израда просторних планова.

ˀʫʥʤʸʤʻˁ ʥ˄ˊʫ˃ʤ ʧˀʤʪʤ ʥʰʵʫʹʰʻʤ ʯʤ 2017. ʧʽʪʰʻ˄ - ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
1

910000
911000
911100
911200
911300
911400
911500
918000
918100
918200
610000
611000
611100
611200
611300
611400
611500
618000
618100
618200
920000
921000
921100

ʽ̛̪̭
2
ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʻʫ˃ʽ ʿˀʰʺʰˉʰ ʽʪ ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ ʰʺʽʦʰʻʫ
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̵̛̬̯̠̌̌ ̨̔ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̏̔ (̛̱̖̏̚̚ ̶̡̛̠̌̌)
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̌̚ ̶̡̛̠̖̌ ̛ ̸̱̖̹̓̌ ̱ ̡̛̪̯̣̱̌̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛̖̬̯̔̏̌̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̦̪̣̯̖̌̌ ̵̛̯̔̌ ̨̠̥̌̏̌̚
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̸̵̨̨̛̬̖̦ ̸̵̨̛̦̦̏̌ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̏
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍
̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̵̛̬̯̠̖̌ ̨̔ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̏̔ (̛̱̖̏̚̚ ̶̡̛̠̌̌)
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̶̡̛̠̖̌ ̛ ̸̱̖̹̓̌ ̱ ̡̛̪̯̣̱̌̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛̖̬̯̖̔̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̯̖̔̌ ̨̠̥̖̌̏̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̸̨̨̧̬̌̏̌̌ ̸̵̨̛̦̦̏̌ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̣̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌
̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̛̣̭̯̏̌
ʻʫ˃ʽ ʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ
ʿ ̬ ̛ ̥ ̛ ̶ ̛ ̨̔ ̚ ̌ ̔ ̱ ̙ ̛ ̏ ̌ ̧ ̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̔ ̧̛̔̌̏̌̌̚ ̵̛̬̯̠̌̌ ̨̔ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̏̔ (̛̱̖̏̚̚ ̶̡̛̠̌̌)

ʥ̷̱̖̯ ̌̚ 2017.
ˀ̖̣̦̭̍̌̌ ʥ̷̱̖̯̌
̨̛̦̱̐̔
̌̚ 2017. ̨̛̦̱̐̔
3
4
-6,022,024.00
-4,633,451.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

-7,144,418.00
0.00
0.00
0.00

-1,709,365.00
4,600,000.00
4,600,000.00
0.00
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621200
621300
621400
621900
628000
628100
628200

930000
931000
931100
931200
931300
931900
938000
938100
938200
630000
631000
631100
631200
631300
631900
638000
638100
638200
****
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ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̱̔̐̌ ̨̪ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌ ̛̛̖̬̯̥̔̏̌̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̶̛̣̦̖̐̌̏ ̵̛̛̪̬̥̤̖̦ ̨̠̥̌̏̌̚ ̱ ̛̖̥̤̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̶̛̣̦̖̐̌̏ ̨̠̥̌̏̌̚ ̵̛̛̪̬̥̤̖̦ ̛̚ ̨̛̦̭̯̬̦̭̯̌̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̵̨̛̭̯̣̌ ̨̱̔̐̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̨̱̔̐̏̌ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̨̱̔̐̏̌ ̪̬̖̥̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̌̚ ̨̯̪̣̯̱̌ ̨̱̔̐̏̌ ̪̬̖̥̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̣̏̌

0.00
4,406,090.00
27,000.00
1,436,053.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,006,090.00
28,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ʽˁ˃ʤʸʰ ʻʫ˃ʽ ʿˀʰʺʰˉʰ
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̯̱̔̔̌ ̨̛̬̠̖̦̭̯̏̔
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̖̪̯̔̌̚ ̛ ̶̡̛̱̠̌̌
ʿ̶̛̛̛̬̥ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̦̭̌̏̌̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̪̬̥ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍ ̶̡̨̛̛̬̭̦̥̌̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔
̛̣̭̯̏̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚
ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̯̱̔̔̌ ̨̛̬̠̖̦̭̯̏̔
ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̖̪̯̔̌̚ ̛ ̶̡̛̱̠̌̌
ʰ̶̛̔̌̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̦̭̌̏̌̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̛̣ ̱̦̱̯̬̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̛̣̭̯̏̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̶̛̛̠̖̦̥̔̌̌ ̛̣̭̯̏̌
ʽ̛̭̯̣̌ ̶̛̛̔̌̚ ̛̚ ̶̡̛̯̬̦̭̠̌̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̷̡̛̱̖̯̭̥̍ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ ̛̭̯̖ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̣̏̌
ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤ ˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤ ʰʯ ˀʤʻʰʵʰˈ ʿʫˀʰʽʪʤ

1,122,394.00
1,569,000.00
1,569,000.00
1,569,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-2,924,086.00
1,697,898.00
1,569,000.00
1,569,000.00
0.00
0.00
0.00
128,898.00
128,898.00

0.00

0.00

446,606.00
446,606.00
446,606.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,621,984.00
4,493,086.00
1,047,756.00
0.00
0.00
3,445,330.00
128,898.00
128,898.00
0.00
0.00

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2017.годину-Рачун
финансирања
Ребаланс буџета Града Бијељина за 2017.годину поред
буџетских прихода,примитака за нефинансијску имовину,
те буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину
укључује и рачун финансирања у оквиру ког су приказани
нето ефекти примитака и издатака од финансијске имовине
, задуживања и отплате дугова.

Примици обухватају групу 921 задуживање.
Примици по основу задуживања су планирани у 2017.
години у износу од 4,6 милиона конвертибилних марака.
Издаци по основу отплате дугова су планирани у износу од
6.309.365,00 КМ, а односе се на исплату по основу отплате
за обвезнице и по основу кредита, и за измирење обавеза
из ранијег периода планирана су средства у износу од
3.445.330,00 ( измирење из кредита, и буџетских средстава).

ˀʫʥʤʸʤʻˁ ʥ˄ˊʫ˃ʤ ʧˀʤʪʤ ʥʰʵʫʹʰʻʤ ʯʤ 2017. ʧʽʪʰʻ˄ - ˇ˄ʻʶˉʰʽʻʤʸʻʤ ʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʤ ˀʤˁˈʽʪʤ ʰ ʻʫ˃ʽ ʰʯʪʤ˃ʤʶʤ ʯʤ ʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ ʰʺʽʦʰʻ˄

ˇ̶̡̱̦.
̡̨̔
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ˇ̶̡̛̱̦̠̌
2
ʽ̪̹̯̖ ̠̦̖̌̏ ̱̭̣̱̖̐
ʽ̬̦̔̍̌̌
ʵ̛̦̌̏ ̬̖̔ ̛ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭ ̨̨̛̪̭̣̏
ʯ̛̹̯̯̌̌ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖̔
ˁ̛̯̥̖̦̌̍ ̛ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̨̨̛̪̭̣̏
ʯ̨̬̭̯̔̌̏̏
ˀ̶̡̛̖̬̖̠̌̌, ̡̱̣̯̱̬̌ ̛ ̛̛̬̖̣̠̐̌
ʽ̨̧̬̖̍̌̏̌̚
ˁ̶̨̛̠̣̦̌̌ ̛̹̯̯̌̌̚
˄ʶ˄ʿʻʽ

РАСХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Расходи по функционалној класификацији су
расходи : за опште јавне услуге, економски послови,заштита
животне средине, стамбени и заједнички послови,
здравство, култура,образовање и социјална заштита.
Опште јавне услуге износе 14.872.361,00 КМ и чине
28 % буџетских расхода.Ова група расхода обухвата расходе
(личну потрошњу, материјалне трошкове) Градске управе и

ʥ̷̱̖̯ ̌̚
ˀ̖̣̦̭̍̌̌ ̷̱̖̯̍̌
2017.̨̛̦̱̐̔
̌̚ 2017. ̨̛̦̱̐̔
3
4
14,977,799.00
14,872,361.00
45,000.00
0.00
1,928,000.00
1,973,000.00
2,980,705.00
3,958,181.00
1,652,656.00
1,892,656.00
4,864,000.00
5,874,699.00
385,000.00
405,000.00
3,139,150.00
3,031,153.00
1,814,186.00
1,818,486.00
6,895,700.00
6,708,620.00
38,682,196.00
40,534,156.00

Скупштине и друге јавне расходе.
Економски послови износе 3.958.181,00 КМ, и
обухватају трошкове по основу : камата, подстицаја развоја
пољопривредне производње, малих и средњих предузећа.
Учешће ових издатака у укупној буџетској потрошњи
износи 7 %.
Заштита животне средине има оквир потрошње
у износу од 1.892.656,00 КМ, а обухвата трошкове:
дезинсекције, дератизације, азила, заштиту од штетних
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утицаја,противградну заштиту, јавну хигијену и др
Група расхода “ стамбени и заједнички послови” који износе
5.874.699,00 КМ. Ова група расхода обухвата расходе: локалне
путеве, одржавање каналске инфраструктуре,стамбено
збрињавање и комуналну инфраструктуру. Ови издаци
учествују са 10 % у буџетској потрошњи.
Здравство обухвата финансирање здравствене
заштите- примарне здравствене заштите, помоћи за
здравствене амбуланте- породична медицина.. Средства за
ову намјену су планирана у износу од 405.000,00 КМ.
Средства за културу, рекреацију имају оквир
потрошње у износу од 3.031.153,00 КМ, што представља 6
% потрошње.У овим трошковима садржани су трошкови:
културе (институције културе), као и трошкови корисника
гранта из области културе.
Средства социјалне и дјечије заштите су планирана
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у износу од 6.708.620,00 КМ и средства су планирана
за финансирање : Центра за социјални рад, социјалне
заштите,дјечије заштите, помоћи борачкој категорији
становништва и др.
Средства за образовање имају планиран оквир
потрошње у износу од 1.818.486,00 КМ или 3 % укупне
буџетске потрошње. Потрошња овог сектора се односи на
материјалне трошкове средњих школа ( потрошња кроз
потрошачке јединице- средње школе), интервенције у
образовању, материјалне помоћи у образовању, инвестиције
у образовању и др.
Сви показатељи , табеларни преглед по економској,
организационој и функционалној класификацији, те
образложење расхода по потрошачким јединицама указују
да је потрошња планирана у износу од 52.415.196,00 КМ и у
поређењу са првим планом има повећање од око 11%.


Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ
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ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
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30,895,102.00










30,895,102.00












31,001,420.00

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤɢɞɨɛɢɬ
 ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɲɭɦɚɪɫɬɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ






Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃD Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚɡɚ
ɢɧɞɟ[

ɝɨɞɢɧɭ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɉɨɪɟɡɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢɞɨɡɧɚɱɟɧɢɨɞɍɂɈ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɨɪɟɡɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ

ɇȿɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟ
 ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ










































ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɨɪɨɱɟɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢ
ɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɡɚɢɝɪɭ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟɦɭɡɢɱɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯ
ɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɢʂɟɠɟɧɢɦ
ɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ
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Службени гласник Града Бијељина
Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟɬɚɤɫɢɪɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ

29. јун 2017.













































































































































42,977,220.00
























42,835,607.00
























42,835,607.00






































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃHɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɪɚɡɜɨʁɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯɞɢʁɟɥɨɜɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɩɪɨɞɚʁɨɦɲɭɦɫɤɢɯ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɚɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɲɭɦɚɦɚɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨʁɫɪɟɞɢɧɢ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɜɨɞɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɟ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɟɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɠɚɪɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɭɩɪɚɜɟ

Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
ɋɄɍȾɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɋɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɋɪɟɞʃɚɫɬɪɭɱɧɚɲɤɨɥɚȳɚʃɚ
ȾʁɟɱɢʁɢɜɪɬɢʄɑɢɤɚȳɨɜɚɁɦɚʁ
Ɇɭɡɟʁɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ȽɢɦɧɚɡɢʁɚɎɢɥɢɩȼɢɲʃɢʄ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚɲɤɨɥɚ
ɌɟɯɧɢɱɤɚɲɤɨɥɚɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɲɤɨɥɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ȳɍɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭɋɟɦɛɟɪɢʁɚ
ɋɥɭɠɛɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚ










































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ
 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟɚɤɬɨɦɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɤɚɨɢɨɞɭɡɟɬɚɢɦɨɜɢɧɫɤɚ
ɤɨɪɢɫɬɭɬɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ

Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɉɊɂɆɂɐɂ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɢɦɨɜɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚ

ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɩɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚʁɦɨɜɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ




















 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢ
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ



 ɉɪɢɦɢɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ




















Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2017.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɰɡ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɬɪɨɲɤɚɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɫɥɭɝɚ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ

























 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɡɚɲɬɢɬɟɠɫɪɟɞɢɧɟ





 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɤɨɦɢɫɢʁɟ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ





33,011,270.00



















33,599,000.00



















33,599,000.00











































ɢɧɞɟ[



























Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2017.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

































































Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɡɚɲɬɢɬɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɛɭʇɟɬɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢɫɬɨɝɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ














6,541,617.00














7,844,847.00














7,844,847.00
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 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢɮɢɧɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɜɚɬɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɬɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ





ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ





ɢɧɞɟ[
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2017.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ


























































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɈɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɢɢɨɛɭʄɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ
Ɉɬɩɥɚɬɚɋɜʁɟɬɫɤɚɛɚɧɤɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɨɫɬɚɥɢɯɞɭɝɨɜɚ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
ɉɨɤɪɢʄɟɞɟɮɢɰɢɬɚɩɨȽɢɡɜʁɟɲɬɚʁɭɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɞɚɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ

ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

























































































ɢɧɞɟ[






















Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2017.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ









 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
ɍɄɍɉɇɈ

ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ


















ɢɧɞɟ[






ɊȺɋɉɈɊȿȾ ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ ɉɈ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳ ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂ - ɊȿȻȺɅȺɇɋ ɡɚ 2017.ɝɨɞɢɧɭ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɉɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ









ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɢɡɛɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɪɚɞȽɂɄɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯɨɞɛɨɪɚ

 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄ


 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ




ɂɇȾȿɄɋ


660,000.00


















609,000.00


















609,000.00
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Службени гласник Града Бијељина

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
411
411200



















ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɡɚɤɭɩɡɝɪɚɞɚɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɟɠɢʁɫɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ ɨɞɧɨɫɢɫɚʁɚɜɧɨɲʄɭɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫɚɪɚɞʃɚɫɚɞɪɭɝɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚɢɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɄɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɝɪɚɞɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ


Ɉɉɂɋ











ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

























ɂɇȾȿɄɋ










607,000.00
4,000.00












684,000.00
4,000.00
4,000.00











684,000.00
4,000.00
4,000.00























0.00











0.00











0.00
































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝ




















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ








ɂɇȾȿɄɋ






4,000.00









ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ


41

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



Ɉɉɂɋ



ɩɪɨɰʁɟɧɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ

ɍɄɍɉɇɈɄɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Број 14 - Страна 13

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ

4,000.00




4,000.00




Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



12,111,111.00

















12,431,130.00

















12,431,130.00















ɂɇȾȿɄɋ
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Службени гласник Града Бијељина
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɥɢɰɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚɢɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɚ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢȽɍ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɁȾȺɐɂ ɁȺ ɈɌɉɅȺɌɍ ȾɍȽɈȼȺ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ




ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





51










Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɩɪɨɰʁɟɧɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ




510,656.00









510,656.00













510,656.00





















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɇȾȿɄɋ






2,198,250.00





2,375,250.00





2,375,250.00










20,000.00









20,000.00









20,000.00




Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41



















ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

41




















6,309,365.00








Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ


















6,309,365.00








ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


41




















5,708,365.00










ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

29. јун 2017.




















ɂɇȾȿɄɋ




ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɭɪɟɻɟʃɟɢɩɥɚɧɨɜɢ ȺɫɬɚɧɢɰɚɄɧɟɡɂɜɨɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɢ
 ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ

4,000.00


300,000.00



4,000.00


300,000.00



4,000.00


300,000.00
























29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ










































51

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ















Ɉɉɂɋ



ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
 ɩɭɬɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɚɟɥɟɤɬɪɨɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɛɭʇɟɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɪɟɞɢɬ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
 ɢɦɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɞɪȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɧɚɞɡɨɪ

ɢɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡɜɨɞRɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɧɚɤɧɚɞɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ

ɩɭɬɟɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɝɪɚɞɫɤɨɢɨɫɬɚɥɚɝɪɨɛʂɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬɩɞɜ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɈɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɈɊɂɈɤɪɟɞɢɬ
ɍɄɍɉɇɈɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ















































4,175,000.00




























































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ
















ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɫɩɥɚɬɚɩɨɪʁɟɲɟʃɭ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢ
ɧɟɫɬɚɥɢɯɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ
Ʉɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɬɟɤɭʄɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ























ɂɇȾȿɄɋ






Ɉɉɂɋ




3,559,699.00




ɂɇȾȿɄɋ




ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

3,715,000.00
3,559,699.00
ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ


Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟ


Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


ɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ
7Hɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ


7Hɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɚ


ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɲɬɟʄɟɧɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚ


Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ


Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɢɦɟɞɢʁɚɝɝɪɨɛʂɟ


ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ


Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


ɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ


ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ


Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚ


Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɧɚɤɧɚɞɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɟɤɨɥɨɲɤɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ


Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚɩɨɫɬɭɩɤɚ


ɈɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ


Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ


Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ


Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ


2,895,000.00
4,175,000.00
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ







Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
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338,250.00









375,250.00









375,250.00






















































ɂɇȾȿɄɋ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɩɨɦɟɧɫɨɛɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɰɡ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɐɁ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ


ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41

















 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɍȻɚʃɚȾɜɨɪɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɌɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢȳɂɉɋɟɦɛɟɪɢʁɚɢɆɚʁɟɜɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɮɢɡɢɱɤɟɤɭɥɬɭɪɟɪɟɡɟɪɜɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɩɨɪɬɩɨɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɪɚɫɩɨɞʁɟɥɢ
 ɒɤɨɥɫɤɢɫɩɨɪɬ





















































































































710,000.00














812,800.00














812,800.00








































































































ɂɇȾȿɄɋ




ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ















163,000.00





















163,000.00







ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɟɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɦɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɬɪɝɨɜɢɧɟɢɬɭɪɢɡɦɚ





150,000.00







Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

29. јун 2017.

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟ
ɫɚɥɟɢɫɬɚɞɢɨɧɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɢɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚɝɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɫɥɭɠɛɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟ
ɦɭɡɢɱɤɟɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɚɦɛɭɥɚɧɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɚɫɬɚɩɨɪɨɞɢɰɟɩɨɦɨʄɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɤɨʁɟ
ɥɢʁɟɱɟɫɬɟɪɢɥɢɬɟɬ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
 ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ

 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɢɞɨɦɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
























































29. јун 2017.






Службени гласник Града Бијељина

 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41



















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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41,500.00



41,500.00



41,500.00






























ɂɇȾȿɄɋ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ









 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɨ
ɭɤɥɚʃɚʃɭɝɚɪɚɠɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ











ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
411200






















ɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɌɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɨɛʁɟɤɬɟɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭȽɪɚɞɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɦɨɜɢɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɥɢɰɟɧɰɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɉɫɬɚɥɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɫɥɭɠɛɭɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

162





51











ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41




51












ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

41




818,232.00
28,000.00












877,232.00
20,000.00












877,232.00
20,000.00
















95,000.00







249,930.00







249,930.00





















ɂɇȾȿɄɋ


























ɂɇȾȿɄɋ




ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɚ ɨɞʁɟʄɚɢɨɛɭʄɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɡɝɪɚɞɭȼʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
Ɉɉɂɋ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ






20,000.00


1,908,000.00



20,000.00


1,908,000.00



20,000.00


1,908,000.00


















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ


















ɂɇȾȿɄɋ




ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

886,000.00


878,000.00


878,000.00
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51










Службени гласник Града Бијељина
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɭɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41































































ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭɡɚɥɢɰɚ
ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞɥɢɰɚ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41































































































ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ


Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ

Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ























Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ

ɝɨɞɢɧɟ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

29. јун 2017.

4,201,500.00

















4,201,500.00

















4,201,500.00






















































































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ

ɂɇȾȿɄɋ





























ȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɚɡɚɨɞɥɚɡɚɤɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɚɡɚɨɞɥɚɡɚɤɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

1,355,200.00









1,363,120.00









1,363,120.00

















29. јун 2017.





















Службени гласник Града Бијељина















7ɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɨɦɥɚɞɢɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɚɬɟɡɧɯɤɚɦɚɬɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɚɬɟɡɧɯɤɚɦɚɬɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

ELEOLRW ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
HND

Ɉɉɂɋ







ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɫɬɚɥɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɢɭɫɥɭɝɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɬɚɤɫɢɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚɧɚɬɨɩɥɚɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɫɟɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41

ɊȺɋɏɈȾɂɁȺɅɍɑɇȺɉɊɂɆȺȵȺ






























66,000.00
2,000.00














5,000.00






70,000.00
2,000.00














5,000.00






70,000.00
2,000.00














5,000.00





























ɂɇȾȿɄɋ




























ɂɇȾȿɄɋ




ɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ





Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



















4,000.00










ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


41
































4,000.00










Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



















6,000.00










Број 14 - Страна 19

Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ

243,500.00















254,500.00















252,500.00





























Број 14 - Страна 20










Службени гласник Града Бијељина








Ɍɪɨɲɤɨɜɢɭɫɥɭɝɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɜɪɟɦɟɧɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɆɭɡɟʁɫɤɚɫɨɛɚɤɪɟɞɢɬ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ















ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦH
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ
















ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41












ɂɇȾȿɄɋ










84,700.00
6,500.00









89,700.00
6,500.00









89,700.00
6,500.00











0.00

5,000.00

5,000.00


5,000.00







5,000.00







5,000.00












98,150.00











7,000.00







101,100.00











4,000.00







101,100.00











4,000.00







Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



















ɂɇȾȿɄɋ




ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


41










3,500.00









Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ








3,500.00









ȳɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


41

266








3,500.00









Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ

ɝɨɞɢɧɟ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

29. јун 2017.

























ɂɇȾȿɄɋ




ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡDɩɪɟɜɨɡ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

388,000.00






388,000.00






388,000.00














29. јун 2017.
















Службени гласник Града Бијељина









Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɢɡɪɚɞɭɭɱɢɧɚɤɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɍɄɍɉɇɈɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ






ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ-ɩɪɟɜɨɡ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ














ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɇȾȿɄɋ

























150,466.00












7,951.00






145,466.00
12,530.00
12,530.00










12,951.00






Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɩɪɨɰʁɟɧɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ





145,466.00
12,530.00
12,530.00










12,951.00


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ






ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ














131,300.00













41











131,300.00











ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


411



















381,300.00













41

307
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Ɉɉɂɋ

26,988.00













2,346.00





28,488.00













2,346.00





Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ



28,488.00













2,346.00






















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɇȾȿɄɋ










56,335.00


50,835.00


50,835.00





ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
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Службени гласник Града Бијељина

 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ













ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ








ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ




























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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5,500.00
















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ






ɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ





















5,500.00





Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ

41














0.00





29. јун 2017.

Ɉɉɂɋ

142,189.00





















153,189.00





















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ







153,189.00










































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɇȾȿɄɋ






ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɩɨɨɫɧɨɜɭɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɪɟɤɥɚɦɟɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɬɪɭɱɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɢɩɨɪɟɡɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮ
ɍɄɍɉɇɈȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

659,444.00
































659,444.00
































659,444.00





























































29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ









ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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312,475.00

















1,000.00












1,000.00












1,000.00








Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɇȾȿɄɋ


































ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ








 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɍɄɍɉɇɈȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

215,900.00





223,137.00





223,137.00

























































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ

,NYDUWDO

,,NYDUWDO


,,,NYDUWDO


,9NYDUWDO

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ















71
711
1





312,475.00



























Ɉɉɂɋ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

ɂɇȾȿɄɋ


288,949.00













ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɧɚɩɪɢʁɟɻɟʃɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɩɨɧɭɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɥɤɨɥɨɧɢʁɟɁɥɚɬɧɢɤɨɬɥɢʄɞɪɢɧɫɤɚɪɟɝɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁɟʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɞɚɬɭɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɞɚɬɭɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ









Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

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

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





 














Службени гласник Града Бијељина

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭ
ɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭɩɪɢɜɪɟɞɧɭɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɉȾȼɟɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ
ɇȿɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ
ɢɦɨɜɢɧɟ
Ɉɉɂɋ





ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢ
ɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟ

ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚ
ɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟ
ɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚ
ʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
ɢɝɪɭ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟɦɭɡɢɱɤɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ



 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯ
ɩɚɧɨɚ

















Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚ
ɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ

 Ȼɨɪɚɜɢɲɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟ
ɬɚɤɫɢɪɚʃɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢ
ɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɲɭɦɚɦɚɭɩɪɢɜɚɬɧɨʁɫɪɟɞɢɧɢ

29. јун 2017.










































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
,NYDUWDO
,,NYDUWDO





,,,NYDUWDO


,9NYDUWDO


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

































































































































































































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина




 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɜɨɞɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ








 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɚ




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




ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ



















































































































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ


ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɚɚɤɬɨɦ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ



ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ










Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
























Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɢɯɨɞɢ
ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ

ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɟɦʂɢɲɬɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ






Ɉɉɂɋ
























































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
,NYDUWDO
 ,,NYDUWD

,NYDUWDO







,,NYDUWDO







,,,NYDUWDO




,9NYDUWDO


















































0.00



3,600,000.00



,,,NYDUWDO


,9NYDUWDO






1,000,000.00






ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ


















,,NYDUWDO



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ





















,NYDUWDO




,9NYDUWDO







Ɉɉɂɋ

ɉɊɂɆɂɐɂ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

,,,NYDUWDO



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



0.00



4,600,000.00
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Службени гласник Града Бијељина
ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ




 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ























ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ











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










































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ






,,ɤɜɚɪɬɚɥ












33,639,000.00





Ɉɉɂɋ





9,573,818.57





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





7,956,520.25





ɊȺɋɏɈȾɂ






8,467,765.29













 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ






ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ













,ɤɜɚɪɬɚɥ














7,640,895.89














Ɉɉɂɋ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɊȺɋɏɈȾɂ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

29. јун 2017.

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɞɛɨɪɭɩɪɚɜɧɢɤɨɦɢɫɢʁɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 ɉɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɛɭʇɟɬɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢɫɬɨɝ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ















































































































































































29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина
ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɊȺɋɏɈȾɂ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ
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,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ








ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

























 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ

ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɛɭʇɟɬ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ


1,128,737.55




1,497,379.41




3,443,796.69




1,774,933.35




7,844,847.00




































































Ɉɉɂɋ





,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɫɜʁɟɬɫɤɚɛɚɧɤɚ





,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



,,ɤɜɚɪɬɚɥ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɊȺɋɏɈȾɂ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ







 ɉɨɤɪɢʄɟɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

ɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝ
ɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



























































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɊȺɋɉɈɊȿȾ ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ ɉɈ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳ ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂ ɁȺ 2017.ȽɈȾɂɇɍ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
























,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ











ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ
ɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȽɂɄ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
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Службени гласник Града Бијељина

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɭɫɥɭɝɟɦɟɞɢʁɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯ
ɨɞɛɨɪɚ
 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ

29. јун 2017.





















































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ
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,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ











ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ


ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
411200 ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ












,,ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

,ɤɜɚɪɬɚɥ


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

ɄɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ

157,320.00




150,480.00




177,840.00




198,360.00




684,000.00
4,000.00
4,000.00
















































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ

































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ











Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢ
ɭɫɥɭɝɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ



480.00


1,600.00


2,960.00


2,960.00
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ













ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ


41






ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ






















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ











ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41








ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ












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

,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ















































































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ





 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɉɉɂɋ












 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢȽɍȻɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ
















ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɟʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɨɫɬɚɥɢɯɞɭɝɨɜɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ












































,ɤɜɚɪɬɚɥ




62



,ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
 Ʉɚɦɚɬɟɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
 Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ













1,108,522.50










,,ɤɜɚɪɬɚɥ




1,938,912.75














1,318,522.50










,9ɤɜɚɪɬɚɥ




1,943,407.25










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



6,309,365.00
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 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ











 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ





















,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ɍɤɭɩɧɨɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


41

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ








114,230.88









109,264.32









129,130.56









144,030.24









496,656.00









ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ


41

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɞɨɦɚʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ












546,307.50





522,555.00





617,565.00





688,822.50





2,375,250.00























































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





51




,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 -ɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɭɪɟɻɟʃɟɢɩɥɚɧɨɜɢ
ȺɫɬɚɧɢɰɚɄɧɟɡɂɜɨɨɞɋɟɦɛɟɪɢʁɟɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ
ɡɨɧɚɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ








ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41












































,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ











ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
676,342.81
961,118.73
1,067,909.70
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ



2ɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟ



Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ



ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɢɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ
Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ



Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɟ



ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɲɬɟʄɟɧɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚ



Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ



Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɦɟɞɢʁɚɝɝɪɨɛʂɟ



ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ



Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢ



ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ



ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ



Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚɢ



ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɧɚɤɧɚɞɟ



Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚɢɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ



Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ



ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ



ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɉɌɨɩɥɚɧɚ



ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȿɤɨȾɟɩ



Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ




854,327.76




3,559,699.00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ













ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41









Ɉɉɂɋ




ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
75,050.00
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ

ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɈɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɨɊʁɟɲɟʃɭ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢɧɟɫɬɚɥɢɯɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯ

ɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ


93,812.50





112,575.00





93,812.50





375,250.00



















































































 


ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɚ






















Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɰɡ


Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɰɡ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍ
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Службени гласник Града Бијељина























ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

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



















 ɉɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ



 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ
ɨɞɧɨɫɢɦɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɫɥɭɠɛɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɋɚɡɜɨʁɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
 Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
 0DɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢȾɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢ
ɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟɦɭɡɢɱɤɟɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ
 ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɡɚɲɬɢɬɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
 ɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɨɞɢɰɟ
 ȾɟɤɚɞɚɊɨɦɚɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɡɨ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
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,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ











668,289.09



731,935.67



986,521.99



795,582.25



3,182,329.00



























































Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ


























































































































































Iiɤɜɚɪɬɚɥ
III ɤɜɚɪɬɚɥ
IV ɤɜɚɪɬɚɥ
Iɤɜɚɪɬɚɥ 8%
26%
40%
26%























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ
 ɋɬɚɦɛɪɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ





ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ










,ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41





ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Ɉɉɂɋ

29. јун 2017.




































































































29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина




 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢ
ɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ






,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










1,660.00



4,565.00



20,750.00



14,525.00





































ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ


41



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

,ɤɜɚɪɬɚɥ


41,500.00







ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41







,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ













 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɡɝɪɚɞɭȼʁɟɞɢɧɢɰɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
51



,,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ



,ɤɜɚɪɬɚɥ













20,000.00























1,908,000.00































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
164























51



,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
411000 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ











,ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɦɨɜɢɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɥɢɰɟɧɰɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ

4,800.00




4,600.00




5,200.00




5,400.00



877,232.00
20,000.00





























































































249,930.00
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ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ



29. јун 2017.




















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ





 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚȺɋȽɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ









ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


FHQWD ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
U

Ɉɉɂɋ






















,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ












ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ
ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

201,940.00

















920.00







210,720.00

















960.00







263,400.00

















1,200.00







201,940.00

















920.00







ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



878,000.00


















4,000.00







ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ

























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41






ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɬɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
 ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭɡɚɥɢɰɚ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
 ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
 ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɧɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
 ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



1,050,375.00






1,176,420.00






1,134,405.00






840,300.00






4,201,500.00
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

























,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ
















,,ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ







,ɤɜɚɪɬɚɥ


Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟɤɨɞɨɞɥɚɫɤɚɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɩɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ

354,411.20























368,042.40























327,148.80























313,517.60























1,363,120.00
























































































4,000.00









ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ









 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ELEOL ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
RWHND

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
247














,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚɧɚɝɬɨɩɥɚɧɭ








,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɏɨɧɞɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

17,500.00
500.00








16,100.00
460.00








18,200.00
520.00








18,200.00
520.00








70,000.00
2,000.00
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Службени гласник Града Бијељина

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɫɟɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

29. јун 2017.














































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ




 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ
ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41







































,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ












ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ






,ɤɜɚɪɬɚɥ


51


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɊɚɞɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧHɩɨɫɥɨɜɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

58,075.00
















63,125.00
















65,650.00
















65,650.00
















252,500.00

































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ









ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ

ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
279
















,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



-ɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

20,631.00
1,495.00









19,734.00
1,430.00









23,322.00
1,690.00









26,013.00
1,885.00









89,700.00
6,500.00
6,500.00












































29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ












ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ


ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ















ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ






ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ





























































1,200.00








760.00








1,040.00








1,000.00








4,000.00









ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41


























51














,,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ












ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ




,ɤɜɚɪɬɚɥ



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɩɨɬɪɟɛɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɪɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɧɚɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɤɭɩɧɨɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɲɤɨɥɚ

89,240.00














25,599.00










85,360.00
















24,486.00












100,880.00














28,938.00










112,520.00














32,277.00










388,000.00














111,300.00










ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

33,457.18



32,002.52



37,821.16



42,185.14



145,466.00
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Службени гласник Града Бијељина
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ










Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɚɬɪɟɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ

29. јун 2017.

































































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










6,612.24













6,282.36













7,391.88













8,201.52













28,488.00















539.58







516.12







609.96







680.34







2,346.00






ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ


ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ

















ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ


41



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

,ɤɜɚɪɬɚɥ




ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41













,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ




Ɉɉɂɋ

11,692.05










11,183.70










13,217.10










14,742.15










50,835.00







































5,500.00
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɇɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ





,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ


41










,,ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ





,ɤɜɚɪɬɚɥ


35,233.47





















33,701.58





















39,829.14





















44,424.81





















153,189.00





















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɉɂɋ



41









ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ


















51



,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɧɚɩɪɢʁɟɻɟʃɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɩɨɧɭɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɥɤɨɥɨɧɢʁɟɁɥɚɬɧɢɤɨɬɥɢʄ
Ⱦɪɢɧɫɤɚɪɟɝɚɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ





,,ɤɜɚɪɬɚɥ




ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ








,ɤɜɚɪɬɚɥ


71,869.25













68,744.50













81,243.50













90,617.75













312,475.00



















































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ





 

Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41




Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

151,672.12



145,077.68



171,455.44



191,238.76



659,444.00
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ɪɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɆDɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɪɟɤɥɚɦɟ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
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51,321.51


49,090.14


58,015.62


64,709.73


223,137.00
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ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
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 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟ
ɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢ
ɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ






 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɞɫɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
 Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
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Службени гласник Града Бијељина
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Одлуку о Ребалансу буџета Града Бијељина за
2017.годину
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
Правни основ за измјене и допуне Одлуке о буџету
Града Бијељина садржан је у члану 35. Закона о буџетском
систему ( “ Службени гласник Републике Српске”
број:121/12 , 52/14,103/15 и 15/16 ).
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017.ГОДИНУ
Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему
регулисано је да ако током фискалне године дође до смањења
или повећање буџетских средстава, односно повећања
или смањења издатака , као и потребе за новим издацима
и појаве нових извора,уравнотежење буџета спроводи се
путем ребаланса буџета. Одјељење за финансије је вршило
анализу остварења буџетских средстава и извршења у
протеклом периоду,као и обавезу за реализацију Одлуке о
кредитном задужењу, те предлаже израду Ребаланса буџета
.Основни разлози за потребу израде Ребаланса су кредитно
задужење (дугорочно 4.000.000,00 и краткорочно у износу
од 600.000,00 КМ и распоређивање средстава на издатке
утврђене Одлуком Скупштине Града Бијељина број: 01-02216/17 од 09.03.2017.године,односно 21.04.2017.године.
ПРИХОДИ
Табеларни преглед прихода по економској
класификацији указује да су приходи (изворни-порески
и непорески) планирани Ребалансом у износу од
45.207.607,00 КМ .
У укупним буџетским средствима
порески
приходи износе 30.895.102,00 КМ, непорески 11.940.505,00
КМ, текуће и капиталне помоћи 295.000,00 КМ.
У пореским приходима који чине 59 % укупних
средстава највеће учешће има приход по основу ПДВ-а и
исти је планиран у износу од 22.671.102,00 КМ.
Приходи по основу пореза на лична примања
су планирани у износу од 5.452.000,00КМ, и на нивоу су
првобитно планираних средстава.
Порез на непокретности су планирани у износу од
2.745.000,00КМ.
Непорески приходи су планирани у износу од
11.940.505,00 и у поређењу са првим планом средства су
незнатно смањена.
Ову групу прихода чине : приходи по основу такси,
накнада, приходи по основу камата, властити приходи и
остали општински приходи.
Приходи по основу такси су планирани у износу од
3.321.300,00 КМ, а на бази остварења пројекције остварења
до краја године. Административне таксе су планиране у
износу од 987.000,00 КМ. Наплата ове врсте прихода се
врши у складу са Одлуком о административним таксама.
Комуналне таксе су планиране у износу од 2.334.300,00КМ.
Накнаде за уређење и кориштење грађевинског
земљишта су планиране у износу од 3.868.000,00
КМ.Приходи по основу накнада за уређење и кориштење
градског грађевинског земљишта се наплаћују у складу са
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Одлуком о грађевинском земљишту, а висина
накнада се утврђује Рјешењем о издавању урбанистичке
сагласности.
Приходи по основу камата на депонована новчана
средства су планирана у износу од 25.000,00 КМ, а на бази
уговора са банкама и процјене остварења до краја године.
Средства по основу накнада – претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредно су
планирана у износу од 147.914,00 КМ на приједлог ресорног
одјељења.
Средства противпожарне заштите су планирана
у износу од 500.000,00 КМ и користе се за материјално
техничко опремање ватрогасних јединица.
Властити приходи су планирани у износу од 1.380.000,00КМ,
а односе се на приходе потрошачких јединица и органа
управе.
Капиталне помоћи су планиране у износу од
270.000,00, а односе се на средства - учешће грађана по
основу суфинансирања комуналне инфраструктуре и
помоћи за повратак .
Трансфери по основу социјалне заштите су
планирани у износу од 1.487.000,00 КМ, трансфер
Министарства за избјегла и расељена лица ( 50.000,00
за асфалтирање улице ) и трансфер по основу премија
Пољопривредној школи,трансфер из Фонда солидарности,
тако да укупни трансфери износе 2.077.000,00.
Средства планирана у износу од 52.415.196,00 КМ,
ће се користити за буџетску потрошњу- издатке.
РАСХОДИ
Планирани расходи- буџетски издаци ребалансом
износе 52.415.196,00 КМ.Буџетске издатке чине буџетски
расходи и остали одливи из буџета.Буџетски издаци су:
текући издаци за бруто плате и накнаде,издаци за робу и
услуге, помоћи физичким лицима, субвенције,помоћи
организацијама, капиталне помоћи појединцима
и
организацијама и капитални издаци. Капитални издаци
су издаци за набавку сталних средстава, инвестиције у
образовању и комуналну инфраструктуру.
Текући издаци износе 33.599.000,00 64 % потрошње,
а обухватају : издатке за лична примања, материјалне
трошкове, текуће одржавање, услуге, текуће и капиталне
помоћи.Ова група издатака има повећање у односу на
планирана средства првим планом.
Расходи по основу коришћења роба и услуга
су планирани у износу од 8.241.241,00 КМ и обухватају
издатке по основу : услуга , набавке материјала, текућег
одржавања, комуналних услуга, уговорених услуга,
расходе за бруто накнаде одборницима, надзорном одбору,
комисијама, накнаде за послове ван радног времена,стручне
услуге,трошкове платног промета и др.
Расходи финансирања–камате су планирани
у износу од 1.410.030,00КМ , за камате на обвезнице и
кредитно задужење.
За текуће и капиталне помоћи непрофитним
субјектима планирана су средства у износу од 5.014.500,00 КМ.
Дознаке на име социјалне заштите и помоћи су
планиране у износу од 4.310.500,00КМ.
Отплата по основу задужења ( кредит и обвезнице)
је планирана у износу од 6.309.365,00 КМ.
Капитални издаци су планирани у износу од
7.844.847,00 КМ, а финансирају се из : буџетских средстава,
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суфинансирања, трансфера и кредита . Ова група издатака
се односи на комуналну инфраструктуру ( путна, водоводна,
електро , канализација) ,инвестиције у објекте ( Центар за
социјални рад, инвестиције у образовању, спорта, културе,
и набавку опреме за Градску управу.
БУЏЕТСКИ
ИЗДАЦИ
–
Организациона
класификација
Детаљан приказ буџетских расхода планираних
ребалансом буџета за 2017.годину у оквиру фонда 01 дат је
у оквиру табеларног приказа.
РАСХОДИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА
1. Потрошачка јединица “ Скупштина Града” има
буџетски оквир у износу од 609.000,00 КМ. Трошкови се
односе на : накнаде за рад одборника , трошкове сједница,
обиљежавање значајних
датума, репрезентацију и
финансирање рада градске изборне комисије.
Средства за рад одборника ( плате, дневнице
за вјенчања, рад Надзорног одбора и рад комисија) су
планирана у износу од 306.000,00 КМ , смањење средстава
због измјене Одлуке о накнадама за рад одборника.
Средства за “обиљежавање значајних датума” су
планирана у износу од 45.000,00 KM, а за обиљежавање :
Новогодишњих празника, Славе општине, 24.септембар,
и других датума у мјесним заједницама.Средства за рад
Градске изборне комисије су планирана за исплате плата
члановима комисије у складу са Одлуком Скупштине о
накнадама , за рад бирачких одбора за провођење избора у
мјесним заједницама и материјалне трошкове комисије .
2. Потрошачка јединица “ Кабинет Градоначелника”
има оквир у износу од 684.000,00 КМ , а средства су планирана
за : путне трошкове, трошкове репрезентације материјалне
трошкове мјесних заједница, трошкове услуга ,текуће
помоћи појединцима и текуће помоћи мјесним заједницама.
Средства за материјалне трошкове мјесних заједница су
планирана у износу од 114.000,00 КМ, а за : трошкове
енергије, комуналне услуге,трошкове закупа и набавку
материјала за потребе мјесних заједница.Трошкови услуга
се односе на трошкове информисања- односи са јавношћу,
афирмацију и суфинансирање уз донаторска средства као
и за активности из области ЛЕР-а. Трошкови интерне и
екстерне репрезентације су планирани у износу од 35.000,00
КМ Средства за путне трошкове у износу од 3.000,00 КМ
су планирана за дневнице за службена путовања .Текуће
помоћи мјесним заједницама су планиране у износу од
40.000,00 КМ и дозначавају се у складу са захтјевима мјесних
заједница и властитим приходима мјесних заједница.
3. Буџетска резерва је планирана у износу од 40.000,00
КМ, за непланиране издатке, недовољно планиране у складу
са Законом о буџетском систему и користиће се у складу са
Одлуком о кориштењу средстава буџетске резерве .
4. Одјељење за општу управу има оквир потрошње
у износу од 4.000,00 КМ, за трошкове репрезентације.
5. Комунална полиција има оквир потрошње у
износу од 8.000,00 КМ.
6.Потрошачка јединица “ Одјељење за финансије”
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има буџетски оквир у износу од 18.937.495,00 КМ, а
потрошња се односи на : исплату личних примања
запослених у Градској управи, лична примања запослених
у ватрогасним јединицама које су у саставу управе, и
Скупштини са порезима и доприносима, средства за
уговорене услуге, допринос за запошљавање инвалидних
лица,трошкове камате и отплате по основу задужења,
издатке по основу излазног ПДВ-а , као и за уплату пореза
на непокретности у власништву општине.
Средства планирана за бруто плате износе
7.669.000,00 КМ, а план средстава и обрачун је заснован
на броју запослених у Градској управи са запосленим
у територијалној ватрогасној јединици
уз примјену
коефицијената утврђених колективним уговором ( нови
грански колективни уговор).
Накнаде ( накнада за топли оброк, накнада за
долазак на посао и повратак са посла као и накнаде по
колективном уговору -гранском) имају оквир у износу од
2.749.100,00 КМ (бруто износ) .Из планираних средстава
за накнаде (100.000,00), врше се исплате по колективном
уговору, као и отпремнине, исплате по члану 37. за
лијечење,случај смрти и сл.
На основу планираних нето накнада планирани су
порези и доприноси као и накнаде за бенефицирани радни
стаж, увећани радни стаж за ватрогасце.
Средства за камате на кредите и по основу обвезница
су планирана у износу о
1.277.030,00 КМ, у складу са
планом отплате. Средства за отплату по основу кредитног
задужења и по основу обвезница износе 6.309.365,00 КМ.
Такође, планирана су средства за затезне камате у складу са
репрограмом према ЗЕДП „ Електро –Бијељина“ за плаћање
камате за јавну расвјету.
6. Потрошачка јединица “ Одјељење за привреду
“ има потрошачки оквир у износу од 510.656,00 КМ, а за
трошкове: материјала и услуга, текуће помоћи. Трошкови
материјала и услуга се односе на: противградну заштиту,
дезинсекцију, дератизацију, а текуће помоћи се односе на
дознаку средстава удружењу привредника.
За противградну заштиту , накнаду руковаоцима
заштите, набавку средстава у складу са уговореним
пословима са ЈП “ Противградна заштита”, издвајају
се средства у износу од 82.656,00 КМ.Из ових средстава
обезбјеђује се противградна заштита за 73.399 ха са 24
станице. Заштита животне средине, ( дератизација ,
дезинсекција и азил) има планирана средства у износу од
410.000,00 КМ.
7.
Потрошачка
јединица
„Одјељење
за
пољопривреду“ има оквир потрошње који износи
2.395.250,00 КМ, и расходи се односе на трошкове
материјала и услуга и текуће помоћи непрофитним
субјектима. Средства за санацију и одржавање водотокова
су планирана у износу од 330.000,00 КМ.
Средства се дозначавају ЈП “Воде” за одржавање
каналске мреже (примарни, секундарни и терцијарни
канали) као и путне инфраструктуре поред канала и
за финансирање рада ( материјалне трошкове и лична
примања) институције у износу од 395.500,00 КМ. Средства
Аграрног фонда ( лична примања и материјалне трошкове)
су планирана у износу од 345.750,00 КМ, а подстицајна
средства за развој пољопривреде износе 1.200.000,00 КМ.
Средства за подстицај пољопривредне производње
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ће се распоређивати према Правилнику о начину и условима
подстицаја у пољопривредној производњи.

спомен собе , и имају увећање због обавеза прибављања
сагласности,надзора и других обавеза.

7. Потрошачка јединица “ Одјељење за просторно
уређење” има буџетски оквир у износу од 304.000,00 КМ,
а средства су предвиђена за уговорене услуге у износу од
4.000,00 КМ и за урбанистичку регулативу ( просторне,
регулационе планове).Средства у износу од 300.000,00 КМ
су предвиђена за израду дугорочног програма изградње и
уређења простора и планова.

10. Одјељење за друштвене дјелатности има
потрошачки оквир у износу од 3.995.129,00 КМ, а за
трошкове : материјала и услуга, текуће помоћи, капиталне
помоћи и капиталне издатке.
Текући грантови су планирани у износу од
2.683.000,00 КМ, а за финансирање: здравствене заштите,
културних, спортских организација, удружења и др.
Текуће дознаке грађанима износе 328.000,00, а
односе се на финансирање по основу : стипендија,социјалног
осигурања, помоћи социјалним категоријама и др.
За финансирање примарне здравствене заштите (
обавезни вид здравствене заштите,санитетско обезбјеђење
спортских , културних скупова, епидемиологија, хитна
медицинска помоћ,систематски прегледи школске дјеце и
др.), и мртвозорство предвиђена су средства у износу од
300.000,00 КМ. Текуће помоћи појединцима су предвиђене
за: социјално осигурање и здравствену заштиту социјалне
категорије становништва, подршка повратку након
проведеног Конкурса и утврђених критерија , средства
за стипендирање ученика и студената. Средства за
финансирање физичкe културе су планирана у износу од
1.390.000,00 КМ, и односе се на финансирање : спорта по
програму, резерву спорта и школски спорт. За финансирање
трошкова кориштења сале је планирано 170.000,00 КМ и
средства се дозначавају Дирекцији за развој која газдује
објектом.
Финансирање рада политичких партија се врши у
складу са Законом о финансирању политичких странака и
Одлуком. За ову намјену су планирана средства у износу од
200.000,00 КМ.
Финансирање удружења и организација ( од општег
интереса) за материјалне трошкове и за пројекте износи
230.000,00 КМ и средства се дозначавају након проведеног
конкурса.
Средства за капиталне расходе- издатке у 2017.
години износе 812.800,00 КМ, а предвиђена су за финансирање
: инвестиција у образовању (школа на Лединцима), ,градња
штала у Пољопривредној школи, инвестиција у културне
установе , и наставак градње Центра за социјални рад , као
и стамбено збрињавање социјалних категорија и ромских
породица. Издаци за спортске објекте у износу од 100.000,00
су планирани за ФК Радник-инвестиције на градском
стадиону, за измирење обавеза према добављачима.
Капитални издаци се финансирају из средстава буџета.

8. Потрошачка јединица “ Одјељење за стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине” има
буџетски оквир у износу од 8.634.699,00 КМ и то за
трошкове услуга ( текуће издатке) и капиталне расходе
- издатке. Највеће учешће у текућим издацима имају
трошкови комуналне потрошње, јавне расвјете, одржавања
путне инфраструктуре.
Трошкови комуналне потрошње се односе на : јавну
хигијену, одржавање зеленила, градског парка, кошење,
кишну канализацију и др.
Средства за ове намјене су предвиђена у износу од
1.040.000,00 КМ.Средства за судске спорове су предвиђена
у износу од 173.000,00 КМ. За уличну расвјету ( потрошњу,
одржавање и кићење града) планирана су средства у износу
од 1.100.000,00 КМ.
Средства за одржавање локалних и некатегорисаних
путева су предвиђена у износу од 686.028,00 КМ за:
хоризонталну и вертикалну сигнализацију, крпљење
ударних рупа, насипање макадамских путева, и др.
Комунална инфраструктура - текући издаци у
износу од 160.000,00 КМ се финансирају из средстава
водопривредних накнада.
Средства за капиталне расходе- издатке су
планирана у износу од 4.175.000,00 КМ и финансирају
се из средстава кредита , буџета ,трансфера и средстава
по основу суфинансирања. Ова потрошња се односи на
комуналну инфраструктуру (путну, водоводну, електро и
канализациону мрежу, набавку земљишта, за вишегодишње
засаде ,инвестиционо одржавање и изградњу грађевинских
објеката.За ОРИО пројекат планирана су средства у износу
од 900.000,00 КМ.
9. Потрошачка јединица “Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту” има оквир потрошње
у износу од 538.250,00 КМ и то за трошкова материјала и
услуга,текуће помоћи, капиталне помоћи и капиталне
издатке.
Текуће помоћи појединцима планиране у износу од
су планиране за помоћи борачкој категорији становништва
- ППБ и РВИ ( материјална помоћ за тешку ситуацију,
помоћи за лијечење, погребни трошкови и сл.) и помоћи
се додјељују у складу са критеријима. Текуће помоћи
непрофитним организацијама планиране у износу од су
предвиђене за финансирање рада организација ( Борачка,
Организација заробљених,Организација цивилних жртава,
Логораша, ратних војних инвалида) и средства су задржана
на првобитном плану за ову намјену.
Средства за рјешавање стамбених питања породица
погинулих и инвалида су планирана у износу од 67.000,00
КМ, и средства се додјељују на основу предлога Комисије и
утврђених критерија. Средства у износу од 120.000,00 КМ
су предвиђена за набавку грађевинских објеката , градњу

11. Одјељење за инспекцијске послове у 2017.години
има оквир потрошње у износу од 41.500,00 КМ, а потрошња
се односи на уговорене услуге : по основу репрезентације,
инспекцијских узорака, налога инспекције за извршење
рјешења и др.
12. Служба заједничких послова има потрошачки
оквир у износу од 1.127.162,00 КМ, а за трошкове Градске
управе и Скупштине који се односе на : трошкове материјала
и услуга, путне трошкове и капиталне издатке.
Материјални трошкови се односе на : набавку
материјала, трошкове горива, енергије, комуналне услуге,
одржавање,осигурање и услуге.
Средства за набавку материјала су планирана
у износу од 140.000,00КМ и предвиђена су за набавку
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: потрошног, канцеларијског материјала, материјала за
хигијену и друго.
Комуналне услуге планиране у износу од 205.000,00
КМ се односе на : услуге телефона, поштанске , потрошња
воде ,канализација и друге комуналне услуге.
Уговорене услуге су планиране у износу од 34.000,00
КМ, а за: услуге, репрезентацију и остале расходе.
За оглашавање по основу конкурса,
огласа, јавних набавки и друго оглашавање планирана
су средства у износу од 30.000,00 КМ. Остали расходи
су планирани у износу од 14.000,00 КМ за : стручно
образовање, усавршавање, семинаре, полагање стручних
испита и остале расходe.
Трошкови осигурања, одржавања лиценци су
планирани у износу од 80.000,00 КМ. За набавку горива
за службена возила, возила возног парка гредске управе
планирана су средства у износу од 88.000,00 КМ.
Капитални расходи су планирани у износу од
249.930,00 КМ, за набавку опреме и реконструкцију објеката
( пословног простора Градске управе) и др.
Противпожарна заштита се односи на финансирање
рада ватрогасних јединица, финансирање текућих издатака
за текуће одржавање и набавку опреме.Средства за
лична примања су планирана у Одјељењу за финансије, а
материјални трошкови у Служби заједничких послова.План
средстава ове ПЈТ износи 1.928.000,00 КМ.За материјално
техничко опремање планирана су срдства у износу од
1.878.000,00 КМ у складу са програмом утврђеним одлуком
Скупштине.
Расходи- текући и капитални осталих буџетских
корисника који су у систему трезора су планирани у износу
од 9.212.725,00 КМ, а састоје се од расхода: институција
културе које су у систему трезора, расхода средњих школа,
социјалне и дјечије заштите, трошкова финансирања
Туристичке организације , Агенције за развој малих и
средњих предузећа, и Центра за културу „Семберија“.
Финансирање социјалне заштите се врши кроз
двије потрошачке јединице и за ову намјену планирана су
средства у износу од 5.091.500,00КМ. Од наведеног износа
за финансирање рада Центра за социјални рад предвиђена
су средства у износу од 890.000,00 КМ (за лична примања,
материјалне трошкове ).
Финансирање социјалне заштите у складу са
Законом о социјалној заштити се врши кроз потрошачку
јединицу “ социјална заштита”, и за ову намјену планирана
су средства у износу од 4.201.500,00 КМ.
У овој потрошачкој јединици су и средства за
социјално осигурање социјалне категорије становништва.
За финансирање дјечије заштите у потрошачкој
јединици “Дјечији вртић” предвиђена су средства у износу
од 1.384.120,00 КМ, а из средстава буџета и властитих
средстава по основу уплата родитеља.
Институције културе које су у систему трезора
( Библиотека, Музеј, СКУД “Семберија” Центар за
културу) се финансирају из средстава буџета и властитих
средстава и за ову намјену су планирана средства у износу
од 1.229.453,00 КМ
За финансирање материјалних трошкова средњих
школа предвиђена су средства у износу од 964.686,00 КМ и
финансирање се врши кроз потрошачке јединице “ средње
школе” .
Финансирање Туристичке организације ( материјални
трошкови и лична потрошња) има потрошачки оквир у износу
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од 315.081,00 КМ.
Агенција за развој малих и средњих предузећа има
потрошачки оквир у износу 228.185,00 КМ, а потрошња се
односи на личну потрошњу и средства за подстицај која се
додјељују након проведеног конкурса.
OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу члана 33.став 2. Закона о буџетском
систему Републике Српске
(“Службени гласник
Републике Српске “ , број: 121/2012,52/2014,103/15 и 15/16)
, члана 39.став 2. тачка 3 . Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број : 97/16)
и члана 39.став 2. тачка 2. Статута Града Бијељина (“
Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27.јуна, 2017.
године донијела је :
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о извршењу буџета Града Бијељина за
2017.годину (“Службени гласник Града Бијељина “, број :
32/16 , члан 2 . мијења се и гласи:
“Средства буџета у износу од 52.415.196,00
КМ распоређују се за : одређене намјене у износу од
52.375.196,00КМ , за буџетску резерву у износу од 40.000,00
КМ”.За измирење обавеза из ранијег периода планирана су
средства у износу од 3.445.330,00 КМ.
Обезбјеђење средстава за измирење обавеза из
ранијег периода се врши из кредитних средстава 2,6 милиона
и 845.330,00 из буџетских средстава,смањењем потрошње у
току 2017.године.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена
са укупним буџетским средствима.
Члан 2.
У члану 7. Одлуке о извршењу буџета Града
Бијељина за 2017.годину врши се допуна тако што се након
ријечи „годину и тачке“ додаје се текст сљедеће садржине
„Обавезе по основу судских рјешења измирују се на терет
ПЈТ у којој је настао спор“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-57/17
Бијељина,
Датум, 27. јун 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Службени гласник Града Бијељина
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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Законски основ за доношење Одлуке о извршењу
буџета садржан је у члану 33.став 2 . Закона о буџетском
систему (“Службени гласник Републике Српске”, број:
121/12 , 52/2014,103/15 и 15/16 ) којим се утврђује доношење
Одлуке о извршењу буџета за фискалну годину за коју је
донесен буџет.

На основу члана 59.став 1 Закона о задуживању ,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске “, број: 71/12 и 52/14),члана 39.став
2.тачке 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске, број: 97/16 ), члана 4. Уредбе о
јединственом регистру штета (“Службени гласник Републике
Српске” број: 59/14 ), Одлуке о алокацији кредитних
средстава Свјетске банке - Међународне асоцијације за
развој по хитном пројекту опоравка од поплава (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 13/15) и члана 39. став 2.
тачка 28. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина “, број:9/17), Скупштина Града Бијељина на својој
8. сједници одржаној дана 27.јуна 2017. године , донијела је

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017.ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О
КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Разлози који су условили да се приступи изради
Одлуке о измјенама Одлуке о извршењу буџета Града
Бијељина за 2017.годину је израда Одлуке о Ребалансу за
2017.годину. Овом Одлуком прописује се начин извршења
буџета Града Бијељина у 2017.години.

I
У Одлуци о кредитном задужењу Града Бијељина
број 01-022-54/15 од 27.05.2015. године (“Службени гласник
Града Бијељина “број 11/15 и 19/15), следећи износи се
мијењају и утврђују у висини од :
- У члану I, износ од “1.221.000,00КМ” мијења се и
гласи: “ 1.348.700,00КМ”.
- У члану II, у ставу један, износ “1.221.000,0КМ”
мијења се и гласи: “1.348.700,00КМ”.
- У члану II , у тачки 1. износ “1.012.100,00КМ”,
мијења се и гласи: “795.754,46КМ”.
- У члану II , у тачки 2. износ од “208.900,00КМ”,
мијења се и гласи: “552.945,54КМ”.

УЗ ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017.ГОДИНУ
ПРАВНИ ОСНОВ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ САДРЖАЈА ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ
Ребалансом буџета Града Бијељина за 2017.годину
утврђена су буџетска средства у износу од 52.415.196,00
КМ и то за : одређене намјене у износу од 52.375.196,00
КМ, за буџетску резерву 50.000,00 КМ.У оквиру средстава
за одређене намјене су средства за измирење обавеза из
ранијег периода у износу од 3.445.330,00 КМ.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 39.став 2. тачка 25. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске “, број: 97/16) и члана 39. став 2.тачка 2. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Републике Српске “, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 8.сједници одржаној
дана 27. јуна 2017.године , донијела је
ОДЛУКУ
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Ставља се ван снаге Одлука о кредитном задужењу
Града Бијељина број: 01-022-70/16 од 2.12.2016. године (
“Службени гласник Града Бијељина” број: 30/16).
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:01-022-60/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 59. став 1. Закона о задуживању ,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске “, број: 71/12 и 52/14),члана 39.став
2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“ , број: 97/16), члана 4.Уредбе о
јединственом регистру штета (“Службени гласник Републике
Српске” број: 59/14 ), Одлуке о алокацији кредитних
средстава Свјетске банке - Међународне асоцијације за
развој по хитном пројекту опоравка од поплава (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 13/15) и члана 39. став 2.
тачка 28. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина “, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 8.
сједници одржаној дана 27. јуна 2017. године , донијела је

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-58/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

ОДЛУКУ
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
Град Бијељина задужиће се у износу од 440.000,00КМ
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Службени гласник Града Бијељина

код Свјетске банке , посредством Републике Српске, у складу
са Одлуком Владе Републике Српске о алокацији кредитних
средстава Свјетске банке -Међународне асоцијације за
развој по хитном пројекту опоравка од поплава, број 04/1012-2-295/15 (“Службени гласник РС”, број 13/15).
II
Средства у износу од од 440.000,00КМ , употребиће
се за релизацију пројекта: Санација штете на објектима
јавних институција у складу с Информацијом број 01/3533.7-1-306/14 од 4.11.2014. године, која се односи на
санацију и изградњу објекта: Центар за социјални рад и
дневни ценар за дјецу са посебним потребама , у Бијељини.
III
Средства по овој Одлуци реализоваће се по
следећим условима:
висина
кредитних
средстава-главница
440.000,00КМ
- рок отплате : 25 година
- период одгоде плаћања до 5 година урачунат у рок
отплате
- каматна стопа 1,25% годишње
- сервисни трошак : 0,75% годишње на повучени
износ кредита
- комисиона провизија:до 0,50% годишње на
одобрена , а неповучена средства
- обезбјеђење кредита од стране Града : бјанко
потписани и овјерени налози за плаћање са овјереном и
потписаном изјавом и бјанко потписане и овјерене мјенице
са мјеничном изјавом
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ријеке Дрине , 2 фаза, 4.етапа у пројекту спречавања поплава
, у складу са Одлуком Скупштине Града о основаности
утврђивања општег интереса број 01-022-86/16 од 16.12.2017.
године ; Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању
општег интереса број 04/1-012-2-698/17од 23.03.2017.године;
Закључком Фонда солидарности број 04.ФС/414-100/17
од 23.05.2017.године и Процјеном ЈП “Дирекција за развој
и изградњу града “ д.о.о.Бијељина број: I-62/17. године од
09.02.2017. године.
II
Нова банка ад Бања Лука ће издати гаранцију по
следећим условима:
-накнада 0,15% једнократно што износи 750,00КМ
и 0,30% по кварталу,што износи 1.500,00КМ, укупно
6.000,00КМ.
Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа
Рок важења Гаранције : 1 година
III
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке .
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број :01-022-61/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Града.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број :01-022-59/17
Бијељина,
Датум: 27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 25.став 1. тачка г) Закона о
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15),
члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске “, број: 97/16) и члана
39. став 2. тачка 28..Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина , на својој 8.сједници одржаној дана 27. јуна 2017.
године , донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ TOKA РИЈЕКЕ ДРИНЕ
I
Град Бијељина обезбиједиће гаранцију од Нове
банке ад Бања Лука у износу од 500.000,00КМ у сврху
провођења поступка експропријације ради уређења тока

На основу члана 25. став 1. тачка г) Закона о
експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”
број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15),
члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске “, број: 97/16) и члана
39.став 2.тачка 28. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “, број 9/17), Скупштина Града
Бијељина , на својој 8.сједници одржаној дана 27. јуна 2017.
године , донијела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ ОД БАНКЕ
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
- ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ЈАЊЕ
(САОБРАЋАЈНИЦА )
I
Град Бијељина обезбиједиће гаранцију од Нове
банке ад Бања Лука у износу од 100.000,00КМ у сврху
провођења поступка експропријације ради изградње
саобраћајнице са обије стране ријеке Јање у склопу пројекта
уређење ријеке Јање , у складу са Одлуком о основаности
утврђивања општег интереса број 01-022-35/17
од
09.03.2017. године ; Одлуком о утврђивању општег интереса
број 04/1-012-2-1176/17 од 18.05.2017.године и Процјеном
ЈП “Дирекција за развој и изградњу града “ д.о.о.Бијељина
број: I-181/17. године од 11.04.2017. године.
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Службени гласник Града Бијељина

II
Нова банка ад Бања Лука ће издати гаранцију по
следећим условима:
-накнада 0,15% једнократно што износи 150,00КМ
и 0,30% по кварталу,што износи 300,00КМ, укупно
1.200,00КМ.
Корисник Гаранције: Републичка геодетска управа
Рок важења Гаранције : 1 година
III
Задужује се Градоначелник Града Бијељина да
обезбиједи извршење ове Одлуке .
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-62/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу чланa 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2.
тачка 2. и 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2.
тачка 8. Статута града Бијељина (,,Службени гласник града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој
8.сједници одржаној дана 27.јуна 2017.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА“ У БИЈЕЉИНИ
I
Овом Одлуком приступа се изради измјене
Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини.
II
Измјена Регулационог плана „Дашница“ у
Бијељини врши се на двије локације и то: прва у границама
катастарских парцела 735/1, 791/3 и 791/8 и друга у границама
катастарских парцела 790/3 и 790/7, све к.о. Бијељина1.
Површина обухвата измјене Регулационог плана „Дашница“
износи око 0,2 Ха.
III
Плански параметри се утврђују на период до краја
2026. године.
IV
Смјернице за израду измјене Регулационог плана
„Дашница“ у Бијељини: План је неопходно израдити у свему
према одредбама Закона о уређењу порстора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15
и 3/16), подзаконским актима донесеним на основу овог
закона, те другим прописима релевантним за планирање и
уређење простора (који се односе на: саобраћај, снадбијавање
енергијом, снадбијавање водом, телекомуникације, заштиту
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од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и сл.).
Носилац
израде
дужан
је
обезбиједити
усаглашеност Измјене Регулационог плана „Дашница“ у
Бијељини са одговарајућим планом вишег реда.
V
Рок за израду планског документа је 90 дана од
дана потписивања уговора са носиоцем израде измјене
Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини.
VI
Измјена Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини
мора садржати све елементе прописане чланом 35 Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као
и Правилником о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број 69/13).
VII
Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт измјене Регулационог плана
„Дашница“ у Бијељини, као и мјесто, вријеме и начин
излагања нацрта на јaвни увид.
Нацрт измјене Регулационог плана „Дашница“ у
Бијељини, биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта плана на јавни
увид, јавност и власници непокретнопсти на подручју за које
се доноси овај план, биће обавијештени путем огласа, који
се објављује у најмање два средства јавног информисања,
осам дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка
излагања нацрта плана на јавни увид. Оглас мора садржати
све елементе прописане чланом 47 став 4 Закона о уређењу
простора и грађењу.
Нацрт измјене Регулационог плана „Дашница“ у
Бијељини, излаже се на јавни увид у складу са одредбама
члана 47 Закона о уређењу простора и грађењу.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења, који су достављени
током јавног увида, и да о њима заузме став прије утврђивана
приједлога плана, те да образложен став у писаној форми
достави носиоцу припреме плана и лицима која су доставила
приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
Став носиоца израде плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима, разматра се на јавној расправи,
на коју се позивају представници носиоца припреме плана,
носиоца израде плана, представници органа и правних лица
из члана 42 став 3 Закона о уређењу простора и грађењу и
чланови савјета плана.
Јавна расправа из претходног става мора се
организовати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Јавној расправи могу присуствовати сва
заинтересована лица
Носилац припреме објављује позив за јавну
расправу, у најмање једном дневном листу доступном
на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан
одржавања расправе.
У колико се приједлог планског документа, на основу
прихваћених примедби и мишљења, пристиглих у току јавног
увида, значајно разликује од нацрта документа, носилац
припреме дужан је да организује поново јавни увид.
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Службени гласник Града Бијељина

Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49 Закона о уређењу простора и грађењу.
Након одржане јавне расправе из члана 48 став 4
Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог измјене Регулационог плана „Дашница“
у Бијељини, који се доставља Скупштини града Бијељина на
усвајање.
VIII
Финансијска средства потребна за израду измјене
Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини обезбјеђују
се од стране заинтересованих лица на чију иницијативу се
покреће измјена плана.
IX
Носилац израде измјене Регулационог плана
„Дашница“ у Бијељини, биће правно лице које има
одговарајућу лиценцу за израду ове врсте докумената
просторног уређења. Избор носиоца израде врши се у
складу са прописима о јавним набавкама.
X
Носилац припреме измјене Регулационог плана
„Дашница“ у Бијељини је Одјељење за просторно уређење
Градске управе града Бијељина.
XI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-63/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

Члан 2.
У Тарифном броју 1 у тачки б) бришу се заграда и
ријеч „(киоска)“.
Члан 3.
У Тарифном броју 1 у тачки г) иза ријечи
„посластичарница“ додају се ријечи „као и самосталних
барова“.
Члан 4.
У Тарифном броју 1 у тачки е) ријеч „годишње“
замјењује се ријечју „мјесечно“.
Члан 5.
У Тарифном броју 1 тачки з) додаје се став 4)
који гласи:
„За заузеће јавне површине постављањем забавних
паркова (рингишпил, трамболине, возићи и сл.) дневно се
плаћа по 1m² ......................................................................0,20КМ.“
Члан 6.
У Тарифном броју 1 тачки з) додаје се став 5)
који гласи:
„За заузеће јавне површине постављањем
самосталних апарата-уређаја за забаву дневно се плаћа по
1m²: ......................................................................................4,00КМ.“
Члан 7.
У Тарифном броју 1 у тачки и) иза ријечи
„материјала,“ додају се ријечи „грађевинских машина,
као и за извођење грађевинских радова на јавним
површинама“.
Члан 8.
У Тарифном броју 1 у тачки и) додаје се став 2.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 10. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16), и члана 2. и 7. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број:
4/12) и члана 39. став 2. тачка 11. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 8.сједници одржаној дана 27. јуна 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (Пречишћен
текст) („Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/15,
7/16, 12/16, 30/16, 5/17), у Тарифи комуналних такси које се
плаћају на подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 1. у
тачки а), послије става 1), додаје се нови став 2) који гласи:
„За заузимање јавних површина за постављање
самостојећих апарата за продају производа или пружање
услуга (банкомати, апарати за продају штампе, напитака,
кондиторских производа и сл.) дневно се плаћа по 1m²:
- Прва зона ...............................3,00КМ
- Друга зона ..............................2,00КМ
- Трећа зона ..............................1,00КМ“

29. јун 2017.

и гласи:
„За затварање улице или дијела улице депоновањем
грађевинског материјала и машина, као и извођењем
грађевинских радова, утврђује се комунална такса дневно у
износу од ...............................................................................50КМ.“
Члан 9.
У Тарифном броју 1 цијела тачка н) се брише.
Члан 10.
У Тарифном броју 1 додаје се тачка п) која гласи:
За заузимање јавне површине постављањем
покретних тоалета плаћа се мјесечно...........................................
.............................................................................200КМ по тоалету.
НАПОМЕНА уз тачку п):
Комунална такса утврђује се сразмјерно времену
коришћења површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у
једнаким мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-64/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

29. јун 2017.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 124/08, 3/09,
58/09, 95/11,60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16, члана 5. став 1. тачка б) Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 20/12) и члана
39. став 2. тачка 14. Статута града Бијељина (‘’Службени
гласник града Бијељина’’, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности
означене као к.п. број 1959, к.о. Дворови
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у
даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини
града Бијељина, означене као:
- к.п. број 1959 зв. Буџак у нарави некатегорисани
пут површине 736 м2 , уписана у Лист непокретности број
175, к.о. Дворови , у ком је као корисник уписана општина
Бијељина са дијелом 1/1, a што одговара грунтовној парцели
означеној као к.п. 1959 зв. Буџак у нарави некатегорисани
пут површине 736 м2, уписаној у зк. ул. број 3899, к.о.
Дворови у ком је Град Бијељина уписан са својином са
дијелом 1/1.
Члан 2.
Налазом ЈП „ Дирекција за изградњу и развој
града“д.о.о. Бијељина број И-299/17 од 02.06.2017. године
утврђено је да је предметна парцела у оквиру Урбанистичког
реона к.о. Дворови у шестој стамбено-пословној зони
Града Бијељина, у МЗ крива Бара и користила се као
приступни пут парцелама подносиоца захтјева на којима
су изграђени већином производни објекти.Одлуком СГ
града Бијељина о висини вриједности непокретности
по зонама, вриједност грађевинског земљишта у шестој
стамбено-пословној зони износи 11,00 КМ/м2. Последњим
одлукама о продаји гтрађевинског земљишта у својини
града Бијељина у обухвату рг „индустријска зона 2“, за
већину парцела одређена је почетна лицитациона цијена
од 10,0 КМ/м2С обзиром на наведено дају мишљење да
би почетна лицитациона цијена за предметну парцеле
требала да износи 10,0 КМ/м2 , што за површину од 736
м2 износи 7.360,0 КМ
Укупна почетна лицитациона цијена
износи 7.360,00 КМ
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уплати доставља се Комисији.
Члан 4.
Продајну цијену наведених непокретности
учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор,
обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана
потписивања уговора на жиро-рачун продавца, а предаја
непокретности у посјед купцу извршиће се у року од
8(осам) дана по уплати купопродајне цијене, о чему ће се
сачинити записник.
Члан 5.
Поступак лицитације непокретности у својини
града Бијељина спровешће Комисија за спровођење јавног
конкурса за продају , односно оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града Бијељина .
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да
по завршетку лицитационог поступка са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 7.
Трошкове израде Уговора о купопродаји у
форми нотарске исправе као и трошкове провођења
истог сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-65/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 2. , члана 53. став 1. и 2. ,
члана 348. став 3. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 39. став 2. тачка 14. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 9/17), Скупштина
Града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017.
године, донијела је

парцеле

Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне
продајне цијене непокретности,, с тим што тај износ не
може бити нижи од 1.000,00 КМ и за :
- к.п. 1959 кауција износи 1000,00 КМ
Уплата се врши на јединствен рачун трезора
Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије
почетка лицитационог поступка, а доказ о извршеној

ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА И „ЗП КОМЕРЦ“ Д.О.О. ВРШАНИ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Града Бијељина, с једне стране, и „ЗП КОМЕРЦ“
Д.О.О. Вршани , с друге стране.
Град Бијељина даје у замјену своју непокретност означену
као:
- к.п. број 54, к.о. Средњи Драгаљевац, звана
„Равњак“, њива 5. класе, укупне површине 22270 м2, уписану
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у посједовни лист број 682 к.о. Драгаљевац Средњи, која по
земљишним књигама одговара парцели број 107/1 уписана
у зк.ул. 182. Правоснажним рјешењем Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Бијељина, Одјељење за имовинскоправне послове, број 21.12/476-33/10 од 06.7.2011. године
на предметној парцели утврђено је право својине Града
Бијељина са дијелом 1/1.
На к.п. 54 к.о. Средњи Драгаљевац као посједник
уписан је „ЗП Комерц“ Д.О.О. Вршани по основу Уговора
о концесији концедента Републике Српске и концесионара
Индустрије меса „ЗП Комерц“ Д.О.О. Вршани ОПУ-494/2011
од 18.6.2011. године израђеног од стране нотара Јевтић
Добросава из Бијељине којим је извршена нотарска обрада
Уговора о концесији у броју: 01-33-22712/08 од 16.10.2008.
године у цјелости између истих концесионих страна и
Анекса 4. уговора о концесији у броју 01-33-22712/08 од
16.10.2008. године којим је концесионару на к.п. број 54
дозвољена изградња објеката за тов јунади са пратећим
садржајем привременог карактера, и за коју је Одјељење за
просторно уређење Градске управе Града Бијељина издало
рјешење о привременој грађевинског дозволи у броју : 02/2360-1183/15 од 16.10.2015. године.
„ЗП КОМЕРЦ“ Д.О.О. Вршани даје у замјену своје
непокретности означене као:
- к.п. број 1113, звана „Орловњак“, по култури
њива 4. класе, површине 7.877 м2 и њива 5. класе, површине
14.105 м2, што укупно износи 21.982 м2, уписане у лист
непокретности број 680 к.о. Бродац Горњи, у ком је као
корисник уписан „ЗП КОМЕРЦ“ Д.О.О. Вршани са дијелом
1/1, а што одговара некретнинама означеним као к.п. број
1113, звана „Орловњак“, по култури њива 4. класе, површине
7.877 м2 и њива 5. класе површине 14.105 м2, што укупно
износи 21.982 м2, уписана у зк. улошку број 563 к.о. Бродац
Горњи, у ком је са правом својине уписана Индустрија меса
„ЗП КОМЕРЦ“ Д.о.о. Вршани са дијелом 1/1,
- к.п. број 708, звана „Ступањ“, по култури ливада
1.класе, укупне површине 9.028 м2, уписана у посједовни
лист 631 к.о. Вршани, у ком је као корисник уписан „ЗП
КОМЕРЦ“Д.О.О. Вршани са дијелом 1/1, која одговара
дијелу грунтовне парцеле к.п. број 1142/2, уписане у
зк.улошку број 459 к.о. Вршани, у којем је са правом
сусвојине уписана Индустрија меса „ЗП КОМЕРЦ“ Д.о.о.
Вршани са дијелом 1/15.
Према налазу судског вјештака пољопривредне
струке Перић Јовици од 20.4.2017. године, вриједност
парцеле к.п. број 708 к.о. Вршани, ливада 1. класе,
звана „Ступањ“, површине 9.028 м2, има вриједност
1,00 КМ/м2, што за цијелу парцелу износи 9.028 КМ/
м2. Вриједност парцеле к.п. број 1113 к.о. Бродац Горњи,
њива 4. и 5. класе, звана „Орловњак“, површине 21.982
м2, има вриједност 1,00 КМ/м2, што за цијелу парцелу
износи 21.982,00 КМ. Укупна вриједност некретнина
које су предмет замјене, а у посједу и власништву Д.О.О.
„ЗП Комерц“ Вршани износи 31.010,00 КМ.
Према истом налазу, к.п. број 54, њива 5. класе,
звана „Равњак“, површине 22.270 м2, уписана у посједовни
лист број 682 к.о. Драгаљевац Средњи, у власништву
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Града Бијељина, а посједу Д.О.О. „ЗП Комерц“ Вршани,
има вриједност 1,00 КМ/м2, што за цијелу парцелу износи
22.270,00 КМ.
Налазом ЈП „Дирекције за изградњу и развој
града“ Д.О.О. Бијељина број И-299/17 од 02.06.2017.
године, дато је мишљење да је налаз овлаштеног судског
вјештака пољопривредне струке у складу са тржиштем и
одлуком скупштине Града Бијељина о висини вриједности
непокретности по зонама на територији Града Бијељина,
те да су вриједности катастарских парцела означених као
к.п.број 1113 к.о. Бродац Горњи и к.п. број 708 к.о. Вршани
по површини и тржишној вриједности веће су у односу на
к.п. број 54 к.о. Средњи Драгаљевац која је у власништву
Града Бијељина.
Члан 2.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор. Трошкове нотарске обраде
уговора сноси „ЗП КОМЕРЦ“ Д.О.О. Вршани.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи уговор о замјени непокретности из члана 1. ове
одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
Члан 4.
На некретнинама из члана 1. ове одлуке код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, извршиће
се промјена уписаних права у корист уговарача.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-66/17
Бијељина,
Датум,27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 2. и члана 53. став 1. и 2.
Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике
Српске”,број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,број: 97/16)и члана
39. став 2. тачка 14. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина “,број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27.јуна 2017. године,
донијела је
О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ –K.П
БРОЈ 1772/88, К.О БИЈЕЉИНА 2
Члан 1.
Овом Одлуком стиче се својина на непокретности
означеној као:
- к.п. број 1772/88 зв. „Плац“ у нарави двориште
површине 7 м2 , уписана у зк. уложак број 3546, к.о.
Бијељина 2 на којој је Симић(Патра)Лазар уписан са
правом својине са дијелом 1/1, а што одговара к.п. број
1772/88 зв. „Плац“ у нарави двориште површине 7 м2,
уписаној у Лист непокретности број 3683, к.о. Бијељина
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2 на којој је као корисник уписан Симић (Петар) Лазар са
дијелом 1/1
Непокретности из става 1. овог члана купују
се ради изградње пјешачке стазе у насељу Пет језера ,
односно улици Краља Драгутина .
Члан 2.
Према Налазу
ЈП «Дирекција за развој и
изградњу града» д.о.о.Бијељина број И-314/17 од 07.6.2017
године предметна парцела се налази у трећој стамбенопословној зони и на истој се налазе земљиште површине
7 м2 ( вриједност 350,0 КМ), метална ограда на АБ парапету
са пјешачком и колском капијом дужине 12,7 м (вриједност
2.000, 0 КМ) дио бетониране силазне рампе за улазак у
гаражу у подруму објекта пов. Око 3,6 м2 са бехатон коцком
пов. око 3 м2 ( бриједност 250,00 КМ), што укупно износи
2.600,0 КМ. Узимањем ове непокретности и скраћењем
силазне рампе за око 1,2 м да би се користила гаража у
подруму, поред захвата на рампи, ради смањења нагиба
треба извршити издизање пода и смањење висине улазних
врата гараже потребно је извести радове у вриједности
од 1.500,0 КМ. Укупна вриједност непокретности и радова
које треба извести за несметано кориштење к.п. 1772/20 (
кућа са окућницом) , износи 4.100,00 КМ.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да на основу ове Одлуке закључи код нотара Уговор о
купопродаји непокретности, по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике Српске- сједиште
замјеника у Бијељини.
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ОДЛУКУ
О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ
ИЗГРАДЊЕ
НАСИПА РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РИЈЕКЕ ДРИНЕ –
ДРУГА ДИОНИЦА (ЕТАПА 3,2 и 1), ПРВА ДИОНИЦА
(ЕТАПА 1 и 2) и ТРЕЋА ДИОНИЦА (ЕТАПА 1 и 2)
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
насипа ради заштите од поплава Града Бијељина од
великих вода ријеке Дрине и то :
- Друга дионица (етапа 3,2 и 1)
- Прва дионица ( етапа 1 и 2)
- Трећа дионица ( етапа 1 и 2).
Корисник експропријације је Република Српска.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник Града
Бијељина и Правобранилаштво
Републике српске –Сједиште замјеника у Бијељини , које ће,
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са
Законом , провести потребне радње у циљу обазбјеђивања
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег
интереса и провођења поступка експропријације пред
надлежном Републичком управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Трошкове нотарске обраде Уговора о купопродаји
и књижења истог у јавној евиденцији непокретности
сноси Град Бијељина.
Члан 4.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке , у
јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис
права коришћења и права својине у корист Града
Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-67/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07,
66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана 39. став
2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став
2. тачка 14. Статута града Бијељина (“Службени гласник
града Бијељина”, број:9/17), Скупштина града Бијељина на
8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017. године, донијела је

Број: 01-022-68/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 14. став 1. Закона о експропријацији
(„Службени гласник Републике Српске”, број: 112/06, 37/07,
66/08, 110/08, 106/10, 121/10, 2/15 и 79/15), члана 39. став
2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 39. став 2.
тачка 14. Статута града Бијељина (“Службени гласник града
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на 8.
сједници одржаној дана 27. јуна 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
О
ОСНОВАНОСТИ
УТВРЂИВАЊА
ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
РАДИ
ПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ
ГРАЂЕЊА УЛИЦЕ
ПРЕМА РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ „КАЛТИНОВАЧА“
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Утврђује се да је од општег интереса изградња
улице - споредни крак улице Стефана Дечанског, према
регулационом плану „Калтиновача“ Бијељина( „ Службени
гласник општине Бијељина“, број 6/12) преко парцеле
означене као к.п. број 1249/17 и к.п. 1248/2, обје к.о.
Бијељина 1
Корисник експропријације је Град Бијељина.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градоначелник Града
Бијељина и Правобранилаштво
Републике српске –Сједиште замјеника у Бијељини , које ће,
у својству законског заступника Града Бијељина, у складу са
Законом , провести потребне радње у циљу обазбјеђивања
одлуке Владе Републике Српске о утврђивању општег
интереса и провођења поступка експропријације пред
надлежном Републичком Управом за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-69/17
Бијељина,
Датум:27.јун 2017. године
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Члан 4.
На основу ове Одлуке са Спортским-риболовним
удружењем „Дрина“ Јања закључиће се Уговор којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна у вези са
коришћењем пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Овлашћује се градоначелник Града Бијељина да на
основу ове Одлуке закључи Уговор.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број:01-022-70/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 14. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 8.сједници одржаној
дана 27. јуна 2017. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДОДЈЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА БЕЗ НАКНАДЕ У УЛИЦИ ДР ХАМДИЈЕ
ЋЕМЕРЛИЋА У ЈАЊИ
Члан 1.
Овом Одлуком додјељујe се Спортскомриболовном удружењу „Дрина“ Јања на коришћење
без накнаде пословна просторија у улици Др Хамдије
Ћемерлића, саграђена на парцели означеној као к.п. 3340 у
нарави читаоница-стамбена зграда укупне површине 67 м²
уписана у Посједовни лист број 4092/5 к.о. Јања 1 са правом
коришћења у корист општине Бијељина са дијелом 1/1.
Члан 2.
Додјела на коришћење пословних просторија из
члана 1. ове Одлуке врши се без накнаде која износи 286,30
КМ без ПДВ-а.
Порез на додату вриједност (ПДВ) за наведене
пословне просторије износи 48,70 КМ мјесечно, словима:
(четрдесетосам КМ и 70/100 КМ).
Порез на додату вриједност у износу наведеном у
ставу 2 овог члана плаћаће Спортско-риболовно удружење
„Дрина“ Јања.
Члан 3.
Пословне просторије из члана 1. ове Одлуке
Спортско-риболовно удружење „Дрина“ Јања користиће за
обављање регистроване дјелатности.
Право
коришћења
предметних
пословних
просторија неће се евидентирати у
катастарској и
земљишнокњижној евиденцији.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16), члана 21. став 1. Одлуке о гробљима
и погребној дјелатности на подручју града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 11/15), члана
39. став 2. тачка 14. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17) и члана 6. став 2. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“
д.о.о. Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број
19/14), Скупштина Града Бијељина на 8. сједници одржаној
дана 27. јуна 2017. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ Д.О.О.БИЈЕЉИНА
НА УПРАВЉАЊЕ, КОРИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ
КАО К.П. 1552, К.О.
ПАТКОВАЧА ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
ЈКП „Градско гробље“д.о.о. Бијељина, чији је
оснивач Град Бијељина, даје се на управљање, кориштење
и одржавање земљиште у власништву Града Бијељина
означено као к.п 1552, зв. „Поље“, у нарави њива 2 класе,
укупне површине 19294 м2, уписано у лн број 1730, к.о.
Патковача и зк. ул. број 574, к.о. Патковача, у ком је Град
Бијељина уписана као корисник и власник са дијелом 1/1.
Парцела у нарави представља гробљe.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке даје се на
управљање, кориштење и одржавање ради обављања
погребне и других дјелатности утврђених Законом о
комуналној дјелатности, Одлуком о гробљима и погребној
дјелатности на подручју града Бијељина и Одлуком о
оснивању ЈКП „Градско гробље“д.о.о. Бијељина.
Поред наведених прописа из става 1. овог члана,
обављање погребне дјелатности на овом гробљу обављаће
се у складу са Планом унапређења и сређивања новог
гробља Патковача кога је донијело ЈКП „Градско гробље“
д.о.о. Бијељина под бројем 397-1/2017 дана 08.02.2017.
године, на који је сагласност дао Савјет МЗ Патковача
дана 09.06.2017. године и Планом парцелације и просторне
организације православног гробља к.ч.бр.1552, К.О.
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Патковача, израђеног од стране ЈП „Дирекција за изградњу
и развој града“ д.о.о. Бијељина.
План унапређења и сређивања новог гробља
Патковача је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина је дужно да
Скупштини Града Бијељина најмање једном годишње
подноси Извјештај о управљању, кориштењу и одржавању
гробља из члана 1. ове Одлуке
Члан 4.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке, које
се дају на управљање, кориштење и одржавање, неће се
вршити упис права у јавним евиденцијама непокретности
у корист ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-72/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 3. став 1) алинеја 2. Закона
о превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(Службени гласник Републике Српске, број: 47/17), члана
39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Српске, број: 97/16) и члана 39. став 2.
тачка 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“ , број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 8.
сједници одржаној дана 27.јуна.2017.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I ОСНОВНЕ (ОПШТЕ) ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се организација такси
превоза и такси стајалишта, допунски услови за такси
возача и такси возило, број и начин утврђивања
регистрованих такси возила, начин и поступак издавања
лиценце превозника и легитимације за возача моторног
возила и вођење евиденције, начин утврђивања и наплате
цијене такси превоза, поступак издавања, величину и изглед
допунских ознака, права и дужности такси превозника,
возача и лица која се превозе, и друга питања од значаја за
обављање такси превоза на територији Града Бијељина, као
и надзор над спровођењем ове одлуке и казнене одредбе.
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која посједују одобрење надлежног органа града за обављање
такси превоза у односу на оптималан утврђен број такси
возила предузетника, а као члан такси удружења које је
формирано у складу са законом или као самостални такси
предузетник и
- правна лица регистрована код надлежног суда за
обављање дјелатности такси превоза (у даљем тексту: такси
предузеће), која посједују одобрење надлежног органа града
за обављање такси превоза са тачно одређеним бројем такси
возила у односу на оптимално утврђен број такси возила
правних лица.
Такси возач је физичко лице које управља такси
возилом и обавља такси превоз као предузетник или као
запослени у такси предузећу, у смислу закона и одредаба
ове одлуке.
Члан 3.
За обављање такси превоза, такси предузетник
поред услова прописаних законом, мора да,,испуњава и
сљедеће услове:
1. да има возачку дозволу “Б” категорије, најмање
пет година;
2. да је стручно оспособљен возач у складу са чланом
8. став 2) и 3) Закона о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске,
број: 47/17);
3. да има љекарско увјерење о способности за возача
за управљање возилом којим се обавља такси-превоз, које
није старије од годину дана;
4. да је власник такси возила којим се обавља такси
превоз путника (у даљем тексту: такси возило), односно
да посједује ваљан правни акт којим се утврђује право
коришћења такси возила (уговор о лизингу);
5. да такси превоз обавља само с једним возилом, за
које му је одређен евиденциони број и наљепница;
6. да лично управља возилом;
7. да му није,,изречена мјера забране управљања
моторним возилом “Б” категорије, што се доказује увјерењем
које није старије од шест мјесеци;
8. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање одређене дјелатности, односно да
му правоснажним рјешењем о прекршају није изречена
заштитна мјера забране обављања дјелатности, док трају
правне посљедице осуде, односно мјере, што се доказује
увјерењем које није старије од шест мјесеци;
9. да је измирио пореске обавезе по основу јавних
прихо-да, што доказује увјерењем надлежног органа, а које
није старије од шест мјесеци.
10. да му је такси превоз једино и основно занимање.
Члан 4.
За обављање такси превоза, такси предузеће поред
услова прописаних законом, мора да ,,посједује одобрење
надлежног органа града за обављање такси превоза са
тачно одређеним бројем такси возила и да такси превоз
обавља са оноликим бројем такси возила за који су издани
евиденциони бројеви и наљепнице.

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 2.
Такси превозници могу бити:
- физичка лица – (у даљем тексу: такси предузетник)

Члан 5.
Такси-возило којим се обавља такси превоз поред
услова прописаних Законом мора да испуњава и сљедеће
услове:
- да је облик каросерије ,,лимузина,, или ,,караван,,
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са 1+4 регистрована сједишта и са четворо бочних врата,
- да је погонски мотор радне запремине најмање
1300cc и најмање 40 КW, осим уколико се ради о возилу на
електропогон,
- да је таксиметар у исправном стању, пломбиран
и баждарен према прописаним метролошким условима
и постављен у возилу тако да износ на таксиметру буде
видљив и читљив путнику,
- да су уређаји за загријавање, провјетравање и
освјетљење унутрашњости возила у исправном стању,
- да су исправна и чиста сједишта са наслоном за
главу пресвучена навлакама,
- да су предња сједишта са наслоном за главу,
уређајима за помјерање сједишта и подешавањем нагиба
наслона за леђа,
- да је простор за пртљаг одвојен од простора за
смјештај лица тако да се одлагање и преузимање пртљага
обавља без улажења у возило,
- да има уграђене сигурносне појасеве за везивање
лица која се превозе,
- да има исправан аудио уређај,
- да има неоштећене спољне површине возила,
- исправан противпожарни апарат контролисан од
надлежног органа,
- алат за монтажу и демонтажу пнеуматика,
резервни точак и гарнитуру резервних сијалица,
- опрему за дизање возила и компримирање
ваздуха у пне-уматике и да посједује прибор за интервентно
чишћење возила (четка-брисач, спужва, материјал за
дезинфекцију) и најмање пет тамних хигијенских врећица
од материјала који не пропушта течност,
- да је цјеновник услуга постављен у возилу тако да
буде видљив и читљив путнику,
- да има блок рачуна и печат,
- да на највишој тачки возила има такси таблу,
висине од 14 cm до 20 cm, дужине од 40 cm до 60 cm, која
је са обје стране истог изгледа, постављена паралелно са
вјетробранским стаклом, синхронизована је са таксиметром
тако да губи освјетљење кад је таксиметар у функцији,
исписаним називом “ТАXИ”, евиденционим бројем који је
такси превознику додијељен рјешењем надлежног органа
града, грбом града Бијељине и називом такси удружења. Сви
чланови једног удружења морају имати потпуно идентичне
такси табле по боји, облику и величини.
На такси возилу могу да се постављају рекламнопропагандне поруке на доњем дијелу задњих бочних
стакала и на задњем вјетробранском стаклу, на прозирним
наљепницама максималне висине 12 cm, као и на
каросерији,у складу са прописима из области безбједности
друмског саобраћаја.
III ДОПУНСКЕ ОЗНАКЕ
Члан 6.
Такси возила морају да имају наљепницу коју издаје
надлежни орган града, једном годишње и која важи за
текућу годину.
Надлежни орган града провјерава испуњеност услова
за такси возило прописаних законом и чланом 5. и 7. ове
Одлуке, о чему доноси рјешење и издаје наљепницу.
О донијетим рјешењима и издатим наљепницама,
надлежни орган града је дужан да води евиденцију.
Такси превозник је дужан да наљепницу постави
у горњи десни угао предњег вјетробранског стакла са
унутрашње стране и доњи лијеви угао задњег вјетробранског
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стакла са унутрашње стране.
Наљепница је облика круга, величине пречника
11cm и садржи следеће податке:
- назив установе надлежне за издавање,
- боју наљепнице,
- ознаку године,
- ознаку рока важења,
- потпис и печат недлежног органа.
Такси превозник је дужан да једном годишње
изврши редован преглед такси возила од стране
надлежног органа града, најкасније до истека важења
рјешења о испуњеност услова за такси-возило из става
2. овог члана.
Члан 7.
Такси превознику се неће издати наљепница
уколико:
1. не посједује одобрење надлежног одјељења
града Бијељина за обављање јавног превоза лица - такси
дјелатности,
2. није измирио обавезе на име комуналних такси
за претходни период.
3. није приложио увјерење од Пореске управе о
измиреним обавезама.
Такси предузећу се издаје онолико наљепница за
колико возила имају одобрење надлежног органа града за
обављање такси превоза.
IV БРОЈ ТАКСИ ВОЗИЛА
Члан 8.
Оптималан број такси возила на подручју Града
Бијељина, са тачно дефинисаним бројем возила такси
предузетника и броја возила такси предузећа, утврђује
се одлуком коју доноси Градоначелник а на приједлог
ресорног Одјељења у складу са стручном анализом и
потребама на терену.
Однос броја возила такси предузетника и возила
такси предузећа је 5:1.
Када се појави упражњено мјесто за такси
предузетника, а у складу са утврђеним оптималним бројем
такси возила, надлежни орган ће издати одобрење првом
подносиоцу захтјева са листе чекања уколико испуњава све
услове предвиђене законом и овом одлуком.
Уколико подносилац захтјева из става 1. овог члана
на било који начин не испуни услове предвиђене законом
и овом Одлуком у року од 60 дана исти ће бити брисан са
листе чекања.
Издавање одобрење такси предузећима врши се
у случају када је тренутни број такси возила предузећа
мањи од утврђеног оптималног броја возила из става 1.
овог члана, а на основу јавног позива, сходно Правилнику
о јавном позиву за вршење такси превоза на подручју Града
Бијељина за правна лица.
Правилник о јавном позиву за вршење такси
превоза на подручју Града Бијељина за правна лица доноси
Градоначелник Града Бијељина.
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Члан 9.
Одобрење за вршење такси превоза се неће
издати такси предузетнику уколико подносилац захтјева
до тог периода није вршио такси превоз, а у утврђеном
оптималном броју такси возила на подручју града се није
појавило упражњено мјесто.
Сви новоприспјели захтјеви из става 1. овог члана
иду на листу чекања такси предузетника, а које води
надлежни орган града.
Критеријум за формирање листе чекања је вријеме
приспјелог захтјева.
Уз захтјев за листу чекања потребно је приложити
доказ о сручној оспособљености за возача. диплому за
возача моторног возила (најмање III степен образовања
саобраћајне струке - возач моторних возила или најмање IV
степен образовања саобраћајне струке друмског смијера).
V ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ
Члан 10.
Захтјев за издавање евиденционог броја такси
превозник подноси надлежном органу града.
Уз захтјев из става 1. овог члана, такси превозник
је дужан да приложи акт о регистрацији од Одјељењa за
привреду Града Бијељина и доказе о испуњености услова из
чл. 3. и 5. ове Одлуке.
Уколико надлежни орган града, на основу доказа
из става 2. овог члана, утврди да су испуњени услови за
обављање такси-превоза, доноси рјешење о одређивању
евиденционог броја за такси-возило.
Такси предузећу се издаје онолико евиденционих
бројева за колико возила имају одобрење надлежног органа
града за обављање такси превоза.
О додјељеним евиденционим бројевима, надлежни
орган града води евиденцију.
VI ЛИЦЕНЦА ТАКСИ
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА

ПРЕВОЗНИКА

И

Члан 11.
Такси превозници дужни су да посједују лиценцу
превозника и легитимацију за возача моторног возила, коју
издаје надлежни орган Града.
Уз захтјев за издавање лиценце превозника
и легитимације за возача моторног возила, такси
превозник је дужан да приложи одбрење за вршење
такси превоза, и доказе о испуњавању општих слова
прописаних Законом о превозу у друмском саобраћају и
услова прописаних овом Одлуком.
Легитимација за возача се издаје на период од 5
(пет) година и садржи сљедеће податке:
1. назив надлежног органа који издаје легитимацију,
2. број и датум издавања,
3. фотографију димезије 3 x 3,5 cm,
4. јединствен матични број возача,
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5. име и презиме возача,
6. пребивалиште возача,
7. назив такси удружења чији је члан или назив
,,САМОСТАЛНИ,, уколико није члан удружења или назив
правног лица код којег је запослен,
8. рок важења легитимације,
9. мјесто печата и
10. потпис овлашћеног лица.
Лиценце за превозника се издаје на период од 5
(пет) године и садржи сљедеће податке:
1. Име и презиме такси предузетника или назив
такси предузећа,
2. власништво возила,
3. регистарски број возила,
4. врста возила,
5. марка возила,
6. тип возила,
7. број шасије,
8. снага мотора,
9. година производње,
10. број сједишта.
Члан 12.
Такси превозник је дужан да:
1. сваку промјену података које садржи
Легитимација за возача и Лиценца за превозника којим се
врши такси превоз пријави надлежном органу града у року
од 8 (осам) дана од дана настале промјене,
2. сваку промјену података која се односи на такси
возило пријави надлежном органу града у року од 8 (осам)
дана од дана настале промјене,
3. у случају трајног престанка обављања дјелатности
такси превоза, надлежном органу града врати Легитимацију
за возача и Лиценцу за превозника.
VII ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 13.
Такси стајалишта (у даљем тексту стајалишта) су
одређене и уређене саобраћајне површине за организовано
обављање такси превоза, односно за укрцај и искрцај
путника и пријем позива из диспечерског центра.
Број и размјештај стајалишта, број такси мјеста на
стајалишту и начин и право коришћења одређује рјешењем
надлежни орган Града.
На стајалишту се мјеста за стајање такси возила
обиљежавају хоризонталном саобраћајном сигнализацијом,
а на почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује се
ознака ТАXИ.
Стајалиште
се
обиљежава
вертикалним
саобраћајним знаком забрањено заустављање и паркирање
и допунском таблом осим за ТАXИ возила са исписаним
укупним бројем такси-мјеста.
Члан 14.
О постављању вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању
постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању
стајалишта у зимским и љетним условима, стара се надлежни
орган Града.
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Члан 15.
Стајалишта могу да користе само такси превозници
који за њихово коришћење имају рјешење из члана 13. ове
Одлуке.
Такси превозник је обавезан да поднесе захтјев
о коришћењу такси стајалиста за наредну годину до 15.
јануара и да измири све обавезе из претходне године.
За коришћење такси-стајалишта плаћа се накнада
која је утврђена Одлуком о комуналним таксама.
На стајалишту се такси возила постављају према
редоследу долазака и у границама обиљежених таксимјеста.
За вријеме коришћења стајалишта такси превозник
је дужан да буде у непосредној близини свог такси возила.
У случају да је стајалиште попуњено, такси
превозник не може своје такси возило да постави у његовој
ближој околини, односно на удаљености мањој од 100
метара.
Члан 16.
Такси превозници могу самостално уредити такси
стајалиште о свом трошку, с тим што претходну и коначну
сагласност на исте даје надлежни орган града.
Такси стајалиште, из става 1. овог члана може користити
само такси превозник који га је уредио.
Уколико је такси стајалиште, из става 1. овог члана уређено
на јавној површини такси превозник је дужан да за исто
плаћа накнаду која је утврђена Одлуком о комуналним
таксама.
VIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 17.
За вријеме вршења услуга такси превоза, такси
возач код себе поред услова прописаних законом мора да
има и одобрење надлежног органа града за обављање такси
превоза, важеће рјешење о коришћењу такси стајалишта,
такси наљепницу, Легитимацију за возача и Лиценцу
превозника.
Члан 18.
Такси возач може такси превоз да започне са
стајалишта, на радио и телефонски позив или на заустављање
путника у складу са законом из области безбједности
саобраћаја.
Путник може да користи такси возило по свом
избору, осим када је телефонским позивом наручио
вожњу.
Такси возач који је први на реду на стајалишту,
дужан је да на захтјев путника обави вожњу.
Члан 19.
Путник може да одбије да уђе у такси возило
наручено путем телефона, ако основано посумња
да је такси возач под утицајем алкохола или опојних
дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост возила
запрљана.
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Члан 20.
Такси возач је дужан да у слободно такси
возило прими сваког путника, као и лични пртљаг
путника према величини простора за пртљаг и
носивости такси возила.
Такси возач није дужан да у такси возило прими
лица под утицајем алкохола или опојних дрога или обољело
од заразних болести, лица са изузетно запрљаном одјећом,
као и лични пртљаг путника којим би се загадило, испрљало
или оштетило такси возило.
Такси возач не смије да прими у такси-возило дјецу
до шест година без пратиоца.
Такси возилом не могу се без пристанка такси
возача превозити кућни љубимци.
Члан 21.
Такси возач је обавезан да се за вријеме обављања
такси превоза према путницима опходи са пажњом и
поштовањем, да буде уредан (чист, подшишан, обријан
или са његованом брадом и брковима), да му је одјећа
прикладна (да не вози у бермудама, шорцу, тренерци,
поткошуљи и сл), да му је обућа прикладна (да не врши
превоз у папучама, јапанкама, кломпама и сл), да не пуши
у возилу за вријеме вожње, као и да није под утицајем
алкохола или опојне дроге.
Члан 22.
Такси возач је обавезан да непосредно прије
започињања вожње са путником укључи таксиметар и да га
искључи одмах након завршене вожње.
Члан 23.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим
путем до мјеста опредјељења или путем који му путник
одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
Такси возач није дужан да одвезе путника до
одредишта, уколико услови пута не омогућавају нормалну
и безбједну вожњу.
Ако из оправданих разлога (квар на возилу и
сл.), није у могућности да доврши започету вожњу, такси
возач је дужан да, на захтјев путника, у најкраћем времену
обезбиједи му друго такси возило.
У случајевима из предходног става, путник не
сноси трошкове доласка другог возила, него само трошкове
превоза од тог мјеста до одредишта, и под истим условима
под којима је прекинута вожња започета. Ове услове дужан
је да обезбиједи такси возач који је прекинуо вожњу.
Члан 24.
У случају да путник заборави или загуби дио
пртљага у возилу такси возача исти ће се у року од 24
сата депоновати у ЦЈБ Бијељина на поступање у складу са
прописима о заборављеним стварима.
Члан 25.
Такси превозник са територије друге јединице
локалне самоуправе може довести путнике на територију
Града Бијељина са истакнутом такси таблом и издатим
рачуном у складу са законом.
Такси превозник са подручја друге јединице
локалне самоуправе не може вршити превоз путника са
територије Града Бијељина и не може истицати такси таблу
после искрцавања путника из става 1. овог члана.
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Такси таблу може да истакне само такси превозник
који има издато одобрење надлежног органа Града Бијељина
за обављање такси превоза, рјешење о коришћењу такси
стајалишта, наљепницу, Легитимацију за возача и Лиценцу
за превозника.
Уколико самостални такси предузетник такси
возило користи за сопствене потребе или уколико не
обавља дјелатност такси превоза, дужан је да такси таблу
привремено скине или прекрије.
Члан 26.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености
мањој од 25 метара, од обиљежених стајалишта и терминала
намијењених за градски и приградски превоз путника,
забрањено је заустављање и паркирање такси возила,
односно вршење укрцаја и искрцаја путника.
IX
ПРЕВОЗА

УТВРЂИВАЊЕ

И

НАПЛАТА

ЦИЈЕНЕ

Члан 27.
Цијена такси превоза, по једном километру,
је унапријед одређена, и утврђује се таксиметром, по
овјереном цјеновнику услуга, који треба да има приказану
цијену такси услуге за старт вожње, по пређеном километру,
по времену чекања, цијену у зависности од доба дана и ноћи,
од дана у недељи и подручја (асфалт / макадам) на коме се
вожња обавља.
Такси возач је дужан укључити таксиметар на
почетку вожње, осим ако је релација дужа од 50 км када се
цијена може одредити и по договору са корисником превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку
вожње, путник није у обавези да плати цјену услуге такси
превоза.
Накнада за обављени такси превоз утврђује се
на основу цјеновника услуга, а наплаћује се у износу који
покаже таксиметар, на мјесту опредјељења путника.
У цијену такси превоза урачуната је и цијена превоза личног
пртљага.
Под личним пртљагом подразумјевају се путне
торбе и кофери укупне тежине до 50 килограма.
Цјеновником може да се предвиди посебна доплата за лични
пртљаг путника тежи од 50 килограма.
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50
килограма, путник мора да буде упознат и сагласан прије
започињања такси-превоза.
Цјеновник услуга такси превоза овјерава надлежни
орган, и о истом води евиденцију.
Члан 28.
Такси возач је дужан да путнику изда овјерен рачун
о пруженој услузи.
Члан 29.
Такси возач може у току такси превоза, уз
сагласност или на захтјев путника, да прими у такси возило
и друга лица.
Када путник који је примљен у такси превоз настави
да користи такси возило, мјесто изласка предходног путника
сматра се мјестом са кога је такси превозник започео нови
такси превоз, осим уколико се путници другачије међусбно
не договоре.
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X НАДЗОР
Члан 30.
Инспекцијски надзор над примјеном ове Одлуке
врши саобраћајни инспектор и органи комуналне полиције
у складу са одредбама Закона о комуналној полицији.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном од 1500,00 КМ до 2000,00 КМ
казниће се такси предузеће, ако:
1. врши превоз супротно члану 2.,
2. такси-возило не испуњава услове из члана 5.,
3. врши превоз супротно члану 6.,
4. врши превоз без евиденционог броја (члан 10.),
5. користи такси стајалиште без рјешења (члану
15.став 1) и
6. врши услугу такси превоза супротно члану 27..
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у такси предузећу, новчаном казном - у
износу од 300,00КМ до 500,00КМ.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и
такси-возач предузећа, новчаном казном - у износу од
50,00КМ до 100,00КМ.
Члан 32.
Новчаном казном од 500,00 КМ до 1500,00 КМ
казниће се такси предузеће, ако:
1. возач није стручно оспособљен (члан 3., тачка 2),
2. не посједује лиценцу превозника (члан 11.)
3. возач не посједује легитимацију за возача (члан 11),
4 . не пријави промјене података (члан 12),
5. користи стајалиште супротно члану 15.став 3
6. за вријеме коришћења стајалишта возач није у
непосредној близини свог такси возила (члан 15. став 5) ,
7. возач постави возило на удаљености мањој од
100 метара од стајалишта које је попуњено (члан 15. став 6.),
8. врши услугу такси превоза супротно члану 17.,
9. возач одбије да обави вожњу, а први је на
стајалишту (члан 18. став 3.),
10. возач одбије да прими путника и његов лични
пртљаг (члан 20. став 1.),
11. возач прими у возило дјецу до шест година
старости без пратиоца (члан 20. став 3.)
12. возач врши такси превоз супротно члану 21.,
13. путника не превезе најкраћим путем (члан
23. став 1),
14. поступи супротно члану 23.став 3,
15. врши услугу такси превоза супротно члану 26.,
16. врши услугу такси превоза супротно члану 27.,
17. не изда овјерен рачун (члан 28.)
18. врши такси услугу супротно члану 29.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у предузећу, новчаном казном - у износу
од 100.00КМ до 300.00КМ.
За прекршаје из става 1. овог члана, под тачкама
1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. и 18.,
казниће се и такс -возач предузећа, новчаном казном - у
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износу од 30,00 КМ до 50,00 КМ.
Члан 33.
Новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00 КМ
казниће се такси предузетник, ако:
1. врши превоз супротно члану 2.,
2. није стручно оспособљен (члан 3., тачка 2),
3. није власник такси возила којим се обавља такси
превоз путника, односно непосједује ваљан правни акт
којим се утврђује право коришћења такси возила (уговор о
лизингу) (члан 3, тачка 4.),
4. не управља лично возилом којим се обавља такси
превоз (члан 3, тачка 6),
5. такси превоз му није једино и основно занимање
(члан 3, тачка 10),
6. такси возило не испуњава услове из члана 5.,
7. врши превоз супротно члану 6.,
8. врши превоз без евиденционог броја (члан 10.),
9. користи такси стајалиште без рјешења (члану
15.став 1),
10. врши такси превоз супротно члану 25. став 1,2,3.
11. врши услугу такси превоза супротно члану 26.
Члан 34.
Новчаном казном од 50,00 КМ до 250,00 КМ казниће
се такси предузетник ако:
1. не посједује лиценцу превозника (члан 11.),
2. не посједује легитимацију за возача (члан 11),
3. не пријави промјене података (члан 12),
4. користи стајалиште супротно члану 15.став 3,
5. за вријеме коришћења стајалишта није у
непосредној близини свог такси-возила (члан 15. став 5) ,
6. постави возило на удаљености мањој од 100
метара од стајалишта које је попуњено (члан 15. став 6.),
7. врши услугу такси превоза супротно члану 17.,
8. одбије да обави вожњу, а први је на стајалишту
(члан 18. став 3),
9. одбије да прими путника и његов лични пртљаг
(члан 20. став 1.),
10. прими у такси возило дјете до шест година
старости без пратиоца (члан 20. став 3.),
11. врши такси превоз супротно члану 21.,
12. путника не превезе најкраћим путем (члан 23.
став 1),
13. поступи супротно члану 23.став 3,
14. такси возило користи за сопствене потребе, а не
скине или прекрије такси таблу (члан 25.став 4),
15. врши услугу такси превоза супротно члану 27.,
16. врши такси услугу супротно члану 29. и
17. не изда овјерен рачун (члан 28.),
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Такси превозник је дужан да усклади своје
пословање са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од
дана ступања на снагу исте.
Члан 36.
Градоначелник ће донијети у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, Правилник о јавном позиву за
вршење такси превоза на подручју Града Бијељина за правна
лица.

29. јун 2017.

Члан 37.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о такси превозу („Службени гласник општине
Бијељина“ , број: 24/11).
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-71/17
Бијељина,
Датум,27.јун године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 1. и 2., члана 53. став 1. и 2.
и члана 348. став 6. Закона о стварним правима (“Службени
гласник Републике Српске”, број:124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
97/16) и члана 39. став 2. тачка 14. Статута града Бијељина
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 9/17), Скупштина
града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
– К.П. 1291/4 и 1293/4, К.О. ПУЧИЛЕ СА ГРАДА
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Члан 1.
Преноси се без накнаде право својине са Града
Бијељина на Републику Српску, на непокретностима
означеним као:
- к.п. број 1291/4 зв. Пучилско поље , у нарави њива
2 класе у површини 1665 м2,
- к.п. број 1293/4 зв. Поље , у нарави њива 2 класе
у површини 1750 м2, обје уписане у лн број 7, к.о. Пучиле
, у којем је Град Бијељина уписан са правом својине са
дијелом 1/1.
Наведене парцеле ће се у поступку одређивања
накнаде одредити као замјенске непокретности за
потпуно експроприсане непокретности означене као
к.п. 863/2 површине 198 м2, к.п. 864/2 површине 775 м2,
к.п. 865/2 површине 49 м2 и к.п. 867/2 површине 1732
м2, све к.о. Бијељина Село, власништво „Дракстес“д.о.о.
Црњелово из Доњег Црњелова , које су експроприсане
правоснажним рјешењем РГУ ПЈ Бијељина број 21.12/4737-25/17 од 06.04.2017. године у корист Републике Српске ,
а за потребе изградње- рехабилитације објекта комуналне
инфраструктуре-канала
Дашница-Глоговац-Мајевички
ободни канал, град Бијељина
Члан 2.
Право својине на непокретностима из члана 1.
ове Одлуке преноси се без накнаде, а у сврху провођења
поступка експропријације , односно одређивања истих као
замјенске непокретности за парцеле из става 2.члана 1.
ове одлуке, а све за потребе изградње- рехабилитације
објекта комуналне инфраструктуре-канала ДашницаГлоговац-Мајевички ободни канал, град Бијељина.

29. јун 2017.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-73/17
Бијељина,
Датум: 27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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објављивања у „Службеном Гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-022-74/17
Бијељина,
Датум:27 .јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени Гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града
Бијељина ( „Службени гласник Града Бијељина „ број: 9/17),
и члана 3. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу
и престанак статуса Удружења од општег интереса за Град
Бијељина („ Службени гласник Града Бијељина „ број:
22/14), Скупштина Града Бијељина на 8.сједници одржаној
дана 27. јуна донијела је

На основу члана 2.12, 2.14. и 2.15. Изборног закона
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 2. и 7. Упутства
о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 6/16 и 13/16)
и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД OПШТЕГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
Проглашавају се од општег интереса за Град
Бијељину слиједећа удружења:

I – Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за
именовање једног члана Градске изборне комисије Бијељина.

1. Савез удружења бораца народноослободилачког
рата – СУБНОР, Бијељина
2. Црвени крст РС, Бијељина
3. Градска организација породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила, Бијељина
4. Градска борачка организација, Бијељина
5. Удружење логораша жртава рата 1991-1995
из бивших југословенских република – Општинска
организација Града Бијељина, Бијељина
6. Међуопштинско удружење цивилних инвалида –
жртава рата, Бијељина
7. Коалиција организација особа са инвалидитетом
„КОЛОСИ“, Бијељина
8. Бошњачка заједница културе – БЗК „ПРЕПОРОД“,
Бијељина
9. Удружење породица несталих бораца и цивила
„Семберије и Мајевице“, Бијељина
10. Друштво добровољних давалаца крви – ДДДК
„ЗДРАВЉЕ“, Бијељина
11. Српско пјевачко друштво „СРБАДИЈА“,
Бијељина
12. СПКД „Просвјета“, Градски одбор Бијељина
13. Удружење ратних војних инвалида
14. Омладински савјет, Бијељина
Члан 2.
Финансирање удружења из претходног члана ове
Одлуке вршиће се у складу са активностима предвиђеним
плановима и програмима рада удружења и у складу са
средствима предвиђеним у буџету Града Бијељина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

Код избора за члана Градске изборне комисије
Бијељина водиће се рачуна:
1. да састав Градске изборне комисије одражава
заступљеност конститутивних народа, укључујући и
остале, водећи рачуна о последњем попису становништва
проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом
2.14 Изборног закона БиХ,
2. да састав Градске изборне комисије одражава
равноправну заступљеност полова, што је регулисано
чланом 2.14 Изборног закона БиХ.
II - Мандат:
Мандат чланова Градске изборне комисије Бијељина
траје седам ( 7 ) година и тече од дана давања сагласности
од стране Централне изборне комисије БиХ на Одлуку
Скупштине Града Бијељина о именовању чланова ГИК-а.
III- Статус:
Члан Градске изборне комисије не заснива
радни однос.
Члан Градске изборне комисије има право на
мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини
накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Бијељина.
IV - Општи услови:
1. да је лице са правом гласа- лице старије од 18 година,
2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у провођењу избора.
V – Посебни услови:
1. да има пребивалиште на подручју Града Бијељина,
2. да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме друштвеног смјера или завршену
вишу школу односно VI/1 степен стручне спреме друштвеног
смјера, (Изузетак: Члан Градске изборне комисије може
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бити и лице са VII/1 степеном стручне спреме и другог
смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије
у трајању од најмање двије године од ступања на снагу
Изборног закона Босне и Херцеговине, као и лице које има
завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне
спреме иако не посједује искуство у провођењу избора.)

29. јун 2017.

ће се рачунати од дана последњег објављивања.
Јавни конкурс ће се објавити и у “Службеном
гласнику Града Бијељина”, али се та објава неће рачунати у
рокове за пријављивање кандидата.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

3. да посједује искуство у провођењу избора.
Под искуством у провођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у провођењу избора,
д) објава стручних и научних радова из области
избора.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и
посебних услова могу се доставити лично или путем поште
на адресу: СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, Трг Краља
Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком
“Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за
именовање члана Градске изборне комисије Бијељина- не
отварати”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

За члана Градске изборне комисије не може се
кандидовати лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,
2. које је члан највишег извршно-политичког
органа политичке странке или коалиције ( предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора),
3. које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,
4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти,
5. којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично
одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке.
VI - Потребна документа:
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова,
у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест
мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. доказ о стручној спреми ( диплома ),
4. доказ о посједовању искуства у провођењу
избора,
5. својеручно потписану и овјерену изјаву о
националној припадности,
6. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на
њега не односе одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ,
7. доказ о пребивалиштву на подручју Града
Бијељина.
VII - Поступак за избор:
Са кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за
провођење Јавног огласа ће обавити улазни интервју, о чему
ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу
коју су означили у пријави.
VIII – Рок, мјесто оглашавања и мјесто за
подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања овог Јавног огласа у Службеном гласнику
Републике Српске” и дневном листу “Oслобођење”.
Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок
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На основу члана 43. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 37. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 43) Статута
града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина града Бијељина на 8. сједници одржаној
дана 27. јуна 2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ИЗРАДУ
ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДАШНИЦА“
У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
I
За чланове Савјета за израду измјене Регулационог
плана „Дашница“ у Бијељини именују се:
1. Мићо Мићић, Градоначелник;
2. Миладин Ракић, дипл. инж. саобраћаја, начелник
Одјељења за просторно уређење;
3. Ђурђија Ђукић, дипл. инж. архитектуре;
4. Мира Јездић, дипл. инж. хортикултуре;
5. Вера Панић, дипл. социолог;
6. Мирсад Изић, дипл. инж. архитектуре;
7. Огњен Рашевић, дипл. правник-секретар Савјета
II
Савјет се именује ради укупног праћења
израде измјене Регулационог плана „Дашница“ у
Бијељини, вођења јавне расправе и усаглашавања
ставова и интереса.
Поред послова наведених у 1. ставу, задатак
Савјета је и да заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја подручја
за које се план доноси, рационалности и квалитета
предложених планских рјешења, усаглашености плана
са документима просторног уређења који представљају
основу за његову израду, као и усаглашености плана
са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и
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другим прописима заснованим на закону.
III
Усвајањем измјене Регулационог плана „Дашница“
у Бијељини ово Рјешење престаје да важи.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-200/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), члана
9. став 1. тачка з) и члана 114. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 106/09 и
44/15), члана 5. Правилника о поступку утврђивања смрти
лица (“Службени гласник Републике Српске”, број: 65/10),
члана 39. Статута града Бијељина (“Службени гласник
града Бијељина”, броj: 9/17) и члана 3. став 3. Одлуке
о мртвозорничкој служби на подручју града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 2/17), Скупштина
града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017.
године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
МРТВОЗОРНИКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Рјешењу о именовању мртвозорника на
подручју града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 5/17) у члану 1. став 1. тачка 3. и 5.
мијењају се и гласе:
‘’3. др Бранислав Шкобо, специјалиста породичне
медицине – мртвозорник,
5. др Новак Ђурић, специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације – мртвозорник.’’
II
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:01-111-201/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године
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На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног закона
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 2., 7. и 8. Упутства
о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 6/16 и 13/16)
и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27. јуна 2017. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за избор члана Градске изборне
комисије Бијељина именују се:
1. ПРЕДРАГ НОВАКОВИЋ
2. ЉУБИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
3. МИЛАН ЛАЗИЋ
4. ИВАНА СТАНИШИЋ
5. ЦВИЈЕТИН ВИЛОТИЋ
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Изборним
законом БиХ (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и Упутством
о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 6/16 и 31/16)
Скупштини Града Бијељина поднесе писани Извјештај у
којем наводи све релевантне податке за сваку особу која је
поднијела захтјев по јавном огласу. У наведеном Извјештају
Kомисија за избор врши класификацију кандидата на оне
који испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне
који не испуњавају услове. У извјештају комисија наводи да
је са кандидатима који испуњавају услове обавила интервју,
након чега сачињава ранг листу са редослиједом кандидата
према успјеху постигнутом на интервјуу и исту доставља
Скупштини Града Бијељина на даље поступање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-202/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07 ,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 8. сједници одржаној
дана 27. јуна 2017. године, донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27.
јуна 2017. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРАРНОГ ФОНДА
ГРАДА БИЈЕЉИНА

1. Драгиша Живановић, из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Аграрног фонда Града Бијељина, на лични захтјев.

1. Владислав Тадић из Бијељине, именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора Аграрног фонда
Града Бијељина.

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

2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења
обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања чланова Управног одбора Аграрног фонда Града
Бијељина.

Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом. Чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12
и 44/16) прописано је да Управни одбор установе именује
и разрјешава оснивач, док је одредбом члана 39. став 2.
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града
именује и разрјешава директора и управни одбор установе
чији је Град оснивач или суоснивач.
Драгиша Живановић обратио се Скупштини
града Бијељина писменим захтјевом којим је тражио да га
овај орган разрјеши дужности вршиоца дужности члана
Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина. Сходно
томе, а имајући у виду горе наведене одредбе, одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број:01-111-203/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те против
њега није дозвољена жалба, али се може покренути управни
спор подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року
од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-204/17
Датум:27. јун 2017.године
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези
са чланом 50. став 1. Пословника о раду Скупштине Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17),
Скупштина Града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27.
јуна 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. У Комисију за избор и именовања Скупштине
Града Бијељина именује се:
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предсједника, замјеника предсједника и пет чланова који
се бирају из реда одборника у Скупштини. Комисија за
избор и именовања је утврдила приједлог кандидата за
два члана Комисије. Након проведеног јавног гласања
утврђено је да је приједлог усвојен већином од укупног броја
одборника Скупштине града Бијељина, те је ријешено као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број:01-111-205/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

- МИЛЕНКО МИТРОВИЋ, члан
- ПЕРО СПАСОЈЕВИЋ, члан.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,
именује и разрјешава секретара Скупштине града и
начелника одјељења односно службе и врши избор,
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2).
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката,
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна
тијела Скупштине, док је чланом 50. став 1. прописано да
Комисија за избор и именовања има предсједника, замјеника
предсједника и пет чланова који се бирају из реда одборника
у Скупштини.
Дана 17.11.2016. године на конститутивној
сједници Скупштине града Бијељина, донијето је Рјешење
о избору Комисије за избор и именовања Скупштине града
Бијељина, која је бројала 5 чланова. На сједници скупштине
одржаној дана 18.05.2017. године донијет је Пословник
о раду Скупштине града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 11/17), који је ступио на снагу дана
30.05.2017. године, а којим је прописано да Комисија има

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
68/07 ,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 8. сједници одржаној
дана 27. јуна 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1. Јован Љубојевић, из Бијељине, разрјешава
се дужности вршиоца дужности директора Туристичке
организације града Бијељина, због истека периода од 2
мјесеца од дана именовања на дужност..
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 68/07, 109/12
и 44/16) прописано је да директора установе именује и
разрјешава оснивач, на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције, док је
одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) прописано
да Скупштина града именује и разрјешава директора и
управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач.
Скупштина града Бијељина на 6. сједници одржаној
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дана 21.04.2017. године донијела је Рјешење о именовању
Јована Љубојевића за вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Бијељина број 01-111149/17, у складу са одредбама члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 41/03),
чланa 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16) и члана
38. став 2. тачка ав) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16). Основ за
доношење рјешења број 01-111-149/17 био је члан 4. став 2.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) који се односи на изузећа у примјени од тог
закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период не
износи више од пет хиљада КМ (5.000).
Имајући у виду чињеницу да је Јован Љубојевић
именован за вршиоца дужности директора дана 21.04.2017.
године, те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је именован
(члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (‘’Службени гласник
Републике Српске’’, број: 41/03)),у складу са горе наведеним
одредбама, одлучено је као у диспозитиву.

29. јун 2017.

обављати до окончања поступка избора и коначног
именовања директора Туристичке организације града
Бијељина.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, број:
97/16) прописано је да Скупштина именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са
законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17) прописано да Скупштина града именује и разрјешава
директора и управни одбор установе чији је Град оснивач
или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) односи
се на изузећа у примјени од тог закона, тј. на именовања
на краћи период, под којим се подразумјевају именовања
на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и за која
укупна накнада за цијели период не износи више од пет
хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је као
у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број:01-111-206/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), а у вези са чланом 4. став 2. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36) Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 8. сједници одржаној дана 27.
јуна 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
1.Радослав Ђокић, дипломирани економиста из
Бијељине, именује се за вршиоца дужности директора
Туристичке организације града Бијељина.
2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења

Ово рјешење је коначно у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-207/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17),
и члана 113. став 2. Закона о општем управном поступку
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 13/02,
87/07 и 50/10), рјешавајући по захтјеву Исламовић (Хајре)
Џемала из Тузле за стављање ван снаге рјешења Скупштине
општине Бијељина број 01-473-14/89 од 24.05.1989. године о
преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта,
Скупштина Града Бијељина на 8.сједници одржаној дана
27.јуна 2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЈЕВА ИСЛАМОВИЋ ЏЕМАЛА
1. Одбацује се захтјев Исламовић (Хајре) Џемала
из Тузле, за стављање ван снаге рјешења Скупштине

29. јун 2017.
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општине Бијељина број 01-473-14/89 од 24.05.1989. године о
преузимању неизграђеног градског грађевинског земљишта,
јер нису испуњени услови за покретање поступка.

кориштења Исламовић Кемала сина Хајриног из Бијељине
са дијелом 1/1 (алинеја 5. диспозитива рјешења број 01-47314 од 24.05.1989. године).

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Правни основ за доношење рјешења од 24.05.1989.
године био је члан 14. Закона о промету непокретности
(‘’Службени лист СР БиХ’’, број: 38/78) и члан 25. Закона о
грађевинском земљишту (‘’Службени лист СР БиХ’’, број:
34/86), који су у то вријеме били на снази. У рјешењу од
24.05.1989. године констатовано је да се у конкретном случају
ради о неизграђеном градском грађевинском земљишту
друштвене својине, те да са њим као таквим, Скупштина
општине може располагати и преузети га из посједа ранијих
корисника, сходно одредби члана 25. Закона о грађевинском
земљишту, те да ће се накнада за преузете некретнине
одредити у посебном поступку по правоснажности тог
рјешења, а у складу са одредбама Закона о експропријацији.
У поуци о правном лијеку је наведено да против тог рјешења
није дозвољена жалба, али да се тужбом може покренути
управни спор код Вишег суда у Тузли и оспорити решење у
дијелу који се односи на преузимање неизграђеног градског
грађевинског земљишта. Из садржине поднесеног захтјева и
достављене документације, јасно је да управни спор против
рјешења број 01-473-14 од 24.05.1989. године никада није
покренут, те да је оно постало правоснажно.

Образложење
Исламовић (Хајре) Џемал из Тузле, обратио се
овом органу писменим захтјевом, који је запримљен
12.04.2017. године, којим је тражио да се стави ван снаге
рјешење Скупштине општине Бијељина број 01-47314/89 од 24.05.1989. године. У захтјеву је истакао да је тим
рјешењем Скупштина општине Бијељина експроприсала
земљиште у површини од 320 м2, означено као к.ч. број
941/1, од Исламовић (Хајре) Кемала, а за потребе фирме
Дистрибутивни центар Бијељина, те да имајући у виду да на
наведеној парцели није изграђено ништа затражио је да се
изврши поврат земљишта његовом власнику. У захтјеву је
даље наведено да општина поменуто земљиште никада није
књижила у земљишним књигама, те да је оно и данас уписано
као власништво Барцелато Јасмине, ћерке Исламовић
Кемала. У захтјеву је наведено да се исти подноси у складу
са записником Основног суда у Бијељини број број 80 0 В
036307 16 В2 од 04.04.2017. године, којом приликом је, како
се то наводи у захтјеву, донесено рјешење којим се прекида
судски поступак и тражи да Скупштина града Бијељина
донесе рјешење о поништавању рјешења број 01-473-14 од
24.05.1989. године у року од 30 дана од дана правоснажности
судског рјешења. На крају захтјева подносилац тражи да се
као прво врати експроприсано земљиште или ако то није
могуће из неког оправданог разлога, а који је у складу са
законом, да се изврши правична накнада за то земљиште
типа градског грађевинског земљишта, као и за дио окућнице
гдје се и сада налази власникова кућа. Уз захтјев је приложен
записник Основног суда у Бијељини број 80 0 В 036307 16 В2
од 04.04.2017. године, записник Основног суда у Бијељини
број 80 0 В 036307 16 В2 од 17.01.2017. године и број 80 0
В 036307 16 В2 од 16.11.2016. године, записник Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
Подручне јединице у Бијељини – Одјељења за имовинскоправне послове број 21.12/473-2/12 од 28.02.2012. године и
катастарско-књижни уложак број 1558 к.о. Бијељина 2 од
19.02.2003. године.
Из садржине поднесеног захтјева произилази да
подносилац захтјева тражи да се стави ван снаге Рјешење
Скупштине општине Бијељина број 01-473-14 од 24.05.1989.
године и то у дијелу који се односи на земљиште Исламовић
(Хајре) Кемала. Увидом у поменуто рјешење број 01-47314 од 24.05.1989. године утврђено је да је исто донијето
по захтјеву ООУР-а Дистрибутивни центар Бијељина, у
предмету преузимања неизграђеног градског грађевинског
земљишта друштвене својине, а којим рјешењем се од
дотадашњих корисника неизграђеног градског грађевинског
земљишта друштвене својине преузима земљиште наведено
у диспозитиву рјешења (став 1., алинеја 1-7 диспозитива
рјешења). Тим рјешењем, а што произилази из његове
садржине, преузет је и дио к.ч. број 941/1, у површини од
320 м2, уписан у посједовни лист 1558 к.о. Бијељина 2, а
што одговара дијелу грунтовне к.ч. број 1814 уписане у з.к.
уложак број 6477 к.о. Бијељина – фактичког носиоца права

Из горе наведеног јасно је да се у случају рјешења
број 01-473-14 од 24.05.1989. године радило о преузимању
неизграђеног градског грађевинског земљишта друштвене
својине, а не о експропријацији како то подносилац захтјева
наводи у свом поднеску од 12.04.2017. године, што указује на
неоснованост поднесеног захтјева у том дијелу.
Из садржине достављеног записника Основног суда
у Бијељини број 80 0 В 036307 16 В2 од 04.04.2017. године,
а који се односи на утврђивање накнаде за експроријацију
у ванпарничном поступку предлагача Јасмине Барзелато,
заступане по пуномоћнику Исламовић Џемалу, произилази
да је на тој расправи суд донио рјешење којим се прекида
поступак код суда, те је предлагачу путем пуномоћника
наложено да поднесе захтјев код Скупштине града
Бијељина и да тражи да се поништи рјешење о преузимању
неизграђеног градског грађевинског земљишта број 01-47314 од 24.05.1989. године и то под ставом 1. алинеја 5. којим
је од предника предлагача Исламовић Кемала преузет дио
к.ч. број 941/1, површине 320 м2, уписан у пл број 1558 к.о.
Бијељина 2, у року од 30 дана од дана правоснажности тог
рјешења. Из овога се јасно види да је суд рјешењем, које је
донио на расправи одржаној дана 04.04.2017. године, наложио
подносиоцу захтјева (Исламовић Џемалу) да поднесе захтјев
овом органу за поништење рјешења од 24.05.1989. године у
дијелу који се односи на став 1., алинеју 5., у року од 30 дана
од правоснажности тог судског рјешења, те да није тачан
навод из поднесеног захтјева гдје подносилац наводи да је
Скупштина дужна да донесе рјешење о поништењу рјешења
број 01-473-14 од 24.05.1989. године у року од 30 дана од
правоснажности судског рјешења.
Из садржине записника Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручне
јединице у Бијељини – Одјељења за имовинско-правне
послове број 21.12/473-2/12 од 28.02.2012. године, који је
достављен у прилогу захтјева, произилази да се подносилац
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захтјева, током 2012. године по овом истом питању обраћао
и Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручној јединици у Бијељини, која
је у оквиру тог поступка, донијела рјешење број 21/12-4732/12 од 13.09.2012. године којим се одбија као неоснован
захтјев Барцелато Јасмине, заступане по пуномоћнику
Исламовић Џемалу из Тузле за деекспропријацију
непокретности означених као дио к.ч. број 941/1, површине
320 м2, преузетих од ранијег носиоца права кориштења
Исламовић Кемала из Бијељине рјешењем Скупштине
општине Бијељина број 01-473-14 од 24.05.1989. године.
Након изјављене жалбе, Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове је донијела рјешење број
21.05/473-156/12 од 29.01.2013. године којим се жалба одбија
као неоснована, чиме је поступак правоснажно окончан,
обзиром да против другостепеног рјешења није покренут
управни спор.
У образложењу рјешења број 21/12-473-2/12 од
13.09.2012. године, као и у образложењу другостепеног
рјешења број 21.05/473-156/12 од 29.01.2013. године, је јасно
наведено да се у конкретном случају ради о преузимању
неизграђеног градског грађевинског земљишта у смислу
члана 25. Закона о грађевинском земљишту (‘’Службени
лист СР БиХ’’, број: 34/86), те да позитивним прописима није
предвиђена могућност враћања у посјед преузетог градског
грађевинског земљишта које није приведено намјени.
Из горе наведеног произилази да постоји јасна
разлика између поступка експропријације, који се проводи
у складу са одредбама Закона о експропријацији и поступка
преузимања неизграђеног градског грађевинског земљишта,
који поступак се проводио у складу са одредбама Закона о
грађевинском земљишту (‘’Службени лист СР БиХ’’, број:
34/86). Поступак деекспропријације који подразумјева
поништење рјешења о експропријацији, је посебан поступак
регулисан одредбама Закона о експропријацији, и као такав
је одвојен од поступка преузимања неизграђеног градског
грађевинског земљишта који се проводио по одредбама
Закона о грађевинском земљишту. Међутим, као што је
то горе детаљно образложено, у овом случају није ријеч о
експропријацији, већ о поступку преузимања неизграђеног
градског грађевинског земљишта, који је проведен у складу
са одредбама Закона о грађевинском земљишту (‘’Службени
лист СР БиХ’’, број: 34/86), а који закон не познаје поступак
враћања преузетог неизграђеног градског грађевинског
земљишта, како то подносилац захтјева тражи.
Дакле, у конкретном случају је утврђено да је
подносилац захтјева тражио да се стави ван снаге Рјешење
Скупштине општине Бијељина број 01-473-14 од 24.05.1989.
године и да се изврши поврат земљишта његовом власнику,
да се у случају рјешења број 01-473-14 од 24.05.1989. године
радило о преузимању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у складу са одредбом члана 25. Закона о
грађевинском земљишту ‘(‘’Службени лист СР БиХ’’,
број: 34/86) који је у то вријеме био на снази, да Закон о
грађевинском земљишту, нити било који други пропис, не
познаје поступак враћања преузетог неизграђеног градског
грађевинског земљишта, да у конкретном случају, а имајући
у виду чињеницу да је рјешење број 01-473-14 од 24.05.1989.
године постало правоснажно власник има право на накнаду
за преузето земљиште која се утврђује у складу са одредбама
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Закона о експропријацији, да је по овом истом питању
већ вођен поступак код Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове Бања Лука, Подручне јединице
у Бијељини који је правоснажно окончан на начин да је
одбијен захтјев за деекспропријацију непокретности, те да
у конкретном случају нису испуњени услови за покретање
поступка.
Чланом 113. став 2. Закона о општем у правном
поступку (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да уколико орган поводом
захтјева странке утврди да нема услова за покретање
поступка, донијеће закључак о одбацивању захтјева странке.
На основу горе наведеног евидентно је да не
постоје услови за покретање поступка, из разлога што се у
конкретном случају не ради о експропријацији земљишта,
него о преузимању неизграђеног градског грађевинског
земљишта у смислу члана 25. Закона о грађевинском
земљишту (‘’Службени лист СР Бих’’, број: 34/86), те да
одредбама позитивних законских прописа није предвиђена
могућност враћања преузетог неизграђеног градског
грађевинског земљишта које није приведено сврси, због чега
је ријешено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Овај закључак је коначан у управном поступку, те
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања закључка.
Број:01-473-3/17
Бијељина,
Датум:27. јун 2017.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

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 8. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 24/15 и 8/16), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА:ОЗП-н-01-П1/17

ПРИСТУПА СЕ
ОЗП-н-01-П1/17

I
набавци услуга под шифром:

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга:
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
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реализацију јавне набавке је 3.418,80 КМ (без ПДВ) односно
4.000,00 КМ (са ПДВ). Средства у износу од 1.360,68 КМ
(без ПДВ) односно 1.592,00 КМ ( са ПДВ) су обезбјеђена
из буџета за 2017. годину и средства у износу од 2.058,12
КМ (без ПДВ) односно 2.408,00 КМ ( са ПДВ) из буџета за
2018. годину. Средства се обезбијеђују са буџетске ставке
“Трошкови осигурања имовине колективно осигурање,
трошкови одржавања лиценци“ економски код 412700;
потрошачка јединица 0005240.
IV
Набавка ће се спровести путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама.
V
Предвиђени рок за реализацију услуга је годину
дана од дана потписивања уговора а најраније 22.07.2017.
године.
VI
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-134/17
Бијељина,
Датум:28 јун 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона о
Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана
70. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) члана 71.Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 09/17) и члана 41. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова ( ‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, 24/15,8/16) Градоначелник
доноси:
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
јавне набавке ОЗП-н-01/17
I
У поступку јавне набавке путем поступка додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б, која је објављена Web
страници Града дана 13.06.2016.године , а која се односи на
набавку услуга: „Tехнички преглед службених аутомобила
Градске управе Града Бијељина”
није достављена ниједна понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став
(2) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, из разлога што
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
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III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
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.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-125/17
Бијељина
Датум:23. јун 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:09/17)
и члана 40. Правилника о јавним набавкама роба, услуга
и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-07/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на
Порталу јавних набавки дана 26.05.2017.године , а
која се односи на набавку услуга: “ Израда и набавка
промотивних материјала за промоцију потенцијала
Града Бијељина (дизајн и штампа)“, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Copitrade“, Бијељина
2. ДОО“Comesgrafika“, Бања Лука
3. Графички студио „Пиксел“ Бијељина
II
Након
разматрања
приспјелих
понуда
установљено је да понуда Графички студио „Пиксел“
Бијељина није испунила услове предвиђене тендерском
документацијом из разлога што достављене Изјаве о
испуњености услова из члана 45. и 52. Закона о јавним
набавкама нису овјерене од стране надлежног органа (
орган управе или нотар) како је прописано тачком 12. и
тачком 44.тендерске документације.
Понуде ДОО „Comesgrafika“, Бања Лука и ДОО
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„Copitrade“, Бијељина у потпуности су испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом, те је на основу
наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, а након проведене е-аукције и
примјене преференцијалног третмана код понуђача ДОО
„Comesgrafika“, Бања Лука, утврђена коначна ранг листа
понуђача који су учествовали на е-аукцији
1 . Д О О “ C o m e s g r a f i k a“, Б а њ а Л у к а
13.050,00 КМ без ПДВ-а
2. ДОО” Copitrade“, Бијељина 11.760,00 КМ без
ПДВ-а
и оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „Comesgrafika“, Бања Лука са понуђеном
цијеном у износу од 13.050,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-111/17 од
23.06.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Изабрани понуђач дужан је да у року од 3 (три) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган у
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама
БиХ доставља приједлог уговора
оном понуђачу
чија је понуда на ранг листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте.

29. јун 2017.

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 40.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,8/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-25/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореног
поступка , објављеном на Порталу јавних набавки дана
25.05.2017.године и у „Сл.гласнику БиХ“ бр.40/17 од
02.06.2017.године, а која се односи на набавку радова:
„ Изградња јавне расвјете на подручју градских и
сеоских мјеснихзаједница Града Бијељина “, понуде су
доставили следећи понуђачи:
1. ДОО „Енерго систем” Брчко
2. ДОО“Елмонт“ Бијељина
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено
је су исте у потпуности испуниле услове предвиђене
тендерском документацијом те је на основу наведеног
критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, извршено вредновање
1. ДОО“Енерго систем“ Брчко
без ПДВ-а

32.585,00 КМ

2. ДОО“Елмонт” Бијељина
без ПДВ-а

41.090,00 КМ

и оцијењено да је најповољнији понуђач:
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404-111/17
Бијељина
Датум:26. јун 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ДОО „Енерго систем“ Брчко са понуђеном цијеном
у износу од: 32.585,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана
од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене
копије докумената којима потврђује вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. и 47. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Уколико понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган у
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама
БиХ доставља приједлог уговора
оном понуђачу
чија је понуда на ранг листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404-110/17 од

29. јун 2017.
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26.06.2017.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која
се може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана
пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу и другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-404- 110/17
Бијељина
Датум:28. јун 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-34/17 од 22.06.2017.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 163 упис регистрације Заједнице
етажних власника
„МИХАЈЛА ПУПИНА 14“ улица
Михајла Пупина бр. 14 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„МИХАЈЛА ПУПИНА 14“ улица Михајла Пупина бр. 14
Бијељина, Регистарски лист број: 163.
Оснивачи: 12 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: Жељко Павловић, предсједник
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Службено лице органа
Број:02/3-372-34/17
Бијељина,
Датум:22.јун 2017.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.
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