Службени гласник
Града Бијељина
Година LIII

10. август 2017. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ 97/16) и члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12), члана 17. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број:39/14),
и члана 3 Правилника о јавним набавкама роба,услуга и
радова(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,24/15,08/16),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ ( I I)
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2017. годину.

Непосредни

II
руководиоци

БРОЈ 17 / 2017

јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2017. годину, у складу са
дјелокругом рада сваке организационе јединице.
III
Измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина у 2017. години је саставни
дио ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-5 /2017
Бијељина,
Датум: 25. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

организационих



Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ



















ɂɁɆȳȿɇȺ,,

ȽɈȾɂɒȵɂɉɅȺɇ
ȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂɁȺȽɈȾɂɇɍ
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Службени гласник Града Бијељина

10. август 2017.

ɂɁɆȳȿɇȿɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ȼɪɲɢɫɟɢɡɦʁɟɧɚɉɥɚɧɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭɤɚɤɨɫɥɢʁɟɞɢ


ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
Äɉɪɢɥɢɤɚɩɥɭɫ³

ɧɟ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄɊɭɠɢɰɚ
ɋɬɚʁɢʄ

ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
Äɉɪɢɥɢɤɚɩɥɭɫ³

ɧɟ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄɂɜɚɧɚ
ȳɨɜɨɜɢʄ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆɛɟɡ
ɉȾȼ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɒɢɮɪɚȳɇ



Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

ɊɈȻȺ

ɄȽɇ



ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɧɚɫɬɚɜɭɭ
ɫɤɥɨɩɭɉɪɨʁɟɤɬɚ
ÄɉɊɂɅɂɄȺɉɅɍɋ³
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚɧɚɫɬɚɜɚ
ɧɚɪɚɞɧɨɦɦʁɟɫɬɭ





ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɨɩɪɟɦɟɭɫɤɥɨɩɭ
ɉɪɨʁɟɤɬɚ
ÄɉɊɂɅɂɄȺɉɅɍɋ³
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚɧɚɫɬɚɜɚ
ɧɚɪɚɞɧɨɦɦʁɟɫɬɭ

ɄȽɇ



ɄɆ






ɄɆ


ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ
ɉɈɇɍȾȺ

ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ







Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚɞɨɧɚɰɢʁɟ±
ɉɪɨʁɟɤɚɬRɞɪɠɢɜɨɝ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
Ƚɨɞɢɧɟ






ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄɢ
ɁɨɪɚɧɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ





ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɞʁɟɱɢʁɟɢɝɪɚɥɢɲɬɟ ɭ
ɫɤɥɨɩɭɩɪɨʁɟɤɬɚ
Äɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ³

ɄȽɇ



ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
Ƚɨɞɢɧɟ




ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄɢ
ɁɨɪɚɧɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ


ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ







ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪD
ɲɬɚɦɩɚɱɚɢɤɨɩɢɪ
ɚɩɚɪɚɬɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɬɨɤɨɦ
ɝɨɞɢɧɟ







ɈɁɉ



ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢɢ
ɡɚɲɬɢɬɟɫɢɫɬɟɦɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɨɝɫɟɪɜɟɪɚ

ɈɁɉ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ











ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚ±ʂɟɫɬɜɚɫɚ
ɤɨɪɩɨɦɡɚɝɚɲɟʃɟ
ɩɨɠɚɪɚɢɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
ʂɭɞɢɧɚɨɛʁɟɤɬɢɦɚɫɚ
ɞɨɯɜɚɬɨɦɧɚɜɢɫɢɧɢ
ɨɞɦɢɧɢɦɭɦɦɟɬɪɚ

Ɍȼȳ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ





Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ







Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ




Ɍȼȳ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



Ɇɨɛɢɥɧɚɩɨɬɨɩɧɚ
ɩɭɦɩɚɜɟɥɢɤɨɝ
ɩɪɨɬɨɤɚɞɨ
ɥɦɢɧ



ɇɚɛɚɜɤɚɬɟɯɧɢɱɤɨɝ
ɜɨɡɢɥɚɫɚɨɩɪɟɦɨɦ



ɉɈɋɌɍɉȺɄȾɈȾȳȿɅȿ
ɍȽɈȼɈɊȺȺɇȿɄɋȺ,,
ȾɂɈȻɁȳɇ











ɇɚɛɚɜɤɚɬɟɪɟɧɫɤɨɝ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝɜɨɡɢɥɚɫɚ
ɞɭɩɥɨɦɤɚɛɢɧɨɦ
ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɦ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɨɦɢ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɦɨɩɪɟɦɨɦ

Ɍȼȳ





ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚɫɚɞɭɩɥɨɦ
ɤɚɛɢɧɨɦɡɚɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɦ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɨɦɢ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɦɨɩɪɟɦɨɦ

Ɍȼȳ



Службени гласник Града Бијељина

Ɍȼȳ

10. август 2017.
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ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ


ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ



ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɢɫɚɜɟɡ
Ɋɋ


ɞɚ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɢɫɚɜɟɡ
Ɋɋ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ



ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɋɭɮɢɧɚɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

ɧɟ


ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄɈɝʃɟɧ
Ƚɚɜɪɢʄ


ɍɋɅɍȽȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ





ɇɚɛɚɜɤɚ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɞɚɧɚ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɄȽɇ



Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ





ɅɈɌ
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɄɆ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ




ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ



Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɢɥɢɰɚɢɨɫɢɝɭɪɚʃɟɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɬɨɤɨɦ
ɢ
ɅɈɌ
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɢɥɢɰɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ







ɈɁɉ ɅɈɌȺ 

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

ɧɟ

ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ

ɧɟ

Ƚɨɪɚɧɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɄɆ





Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɚɞʃɚɞɪɜɨɪɟɞɧɢɯ
ɫɚɞɧɢɰɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ





ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ


Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ






ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿ
ɁɂɆɋɄȿɋɅɍɀȻȿ
ɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɍɋȿɁɈɇɂ
ɅɈɌ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟɭɫɟɡɨɧɢ
ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭɢɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɫɜɢɯɭɥɢɰɚɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢɢȳɚʃɢ
ɅɈɌ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟɭɫɟɡɨɧɢ
ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭɢɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɩɭɬɟɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ±
ɂɋɌɈɑɇɂȾɂɈ
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ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ

ɧɟ




Ȼɭʇɟɬ




ɧɟ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ









ɋɄɉ ɥɨɬɚ 



ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢɞɟɛʂɢɧɚ
ɫɜɢɯɫɥɨʁɟɜɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɨɤɨɦɝɪɚɻɟʃɚ
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ɅɈɌ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟɭɫɟɡɨɧɢ
ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭɢɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɩɭɬɟɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ±
ɋȳȿȼȿɊɇɂȾɂɈ
ɅɈɌ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟɭɫɟɡɨɧɢ
ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭɢɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɩɭɬɟɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ±
ɁȺɉȺȾɇɂȾɂɈ






ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ




ɋɄɉ

Ɉɛɚɜʂɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɞɢʁɟɥɚ
ʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
ȻɢʁɟʂɢɧɚɭɅȿȾ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ

$ɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ



ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
ɬɚɱɧɚɰɢʁɟɧɚ
ʄɟɫɟɞɨɛɢɬɢ
ɧɚɤɨɧ
ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ 



ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ




ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ







ɂɡɪɚɞɚȽɥɚɜɧɨɝ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɦɨɫɬɚɧɚ
ɪɢʁɟɰɢȳɚʃɢɭɆɁ
ɋɭɜɨɩɨʂɟȽɪɚɞ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ



ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂɉɈɋɌɍɉȺɄɋȺ
ɈȻȳȺȼɈɆɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺɈ
ɇȺȻȺȼɐɂ



ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ȻɨɝɞɚɧɌɚɞɢʄ
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ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇȴɉɂ
ɢ
&$5,7$6

ɧɟ

ȴɭɛɢɲɚɌɚɧɚɰɤɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ


Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ


ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ


ɇɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ



ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ȴɭɛɢɰɚɆɥɚɻɟɧɨɜɢʄ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ


Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȿ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢ
ɫɚɧɚɰɢʁɚɊɨɦɫɤɢɯ
ɤɭʄɚɭɨɤɜɢɪɭ
ɩɪɨʁɟɤɬɚÄɋɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚɊɨɦɚ
³



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɋɚɧɚɰɢʁɚɞɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɫɟɨɫɤɢɦ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ⱦɐɪʃɟɥɨɜɨ 




ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ɂɡɝɪɚɞʃɚȾɨɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɇɨɜɢɦȾɜɨɪɨɜɢɦɚ





ȾȾ


ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ȾȾ




ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ɂɡɝɪɚɞʃɚȾɨɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭȾɨʃɢɦ
Ɂɚɝɨɧɢɦɚ

ȾȾ




ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɩɟɬɨɪɚɡɪɟɞɧɟ
ɩɨɞɪɭɱɧɟɲɤɨɥɟɢ
ɨɛʁɟɤɬɚɜɪɬɢʄɚɭ
ɧɚɫɟʂɭɅɟɞɢɧɰɢ
9,,ɮɚɡɚɡɚɧɚɬɫɤɢ
ɪɚɞɨɜɢ

ȾȾ




ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ȾȾ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ



ɇɨɜɟɦɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɋɐ
ɋȿɐ
Ⱦɋ



ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɈɛʁɟɤɬɚ
ɩɪɜɟɮɚɡɟɲɬɚɥɟɡɚ
ɤɪɚɜɟɫɚɢɡɦɭɡɢɲɬɟɦ
ɢɧɚɫɬɚɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɝɪɭɛɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɪɚɞɨɜɢɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɡɟɦʂɚɧɢɯɢɛɟɬɨɧɫɤɢɯ
ɪɚɞɨɜɚɧɚɨɛʁɟɤɬɭ
ɮɚɪɦɟ 

ȾȾ



ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

ȴɭɛɢɰɚɆɥɚɻɟɧɨɜɢʄ
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ȾɈɉɍɇȺɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ
ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɇɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚȳɇ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ȼɪɲɢɫɟɞɨɩɭɧɚɩɥɚɧɚɡɚɧɚɛɚɜɤɟɤɨʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɭɉɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ


ɊɈȻȿ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



Ɍɟɪɟɧɫɤɨɜɨɡɢɥɨ





Ɍȼȳ



ɈɁɉ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɈȼȺ


ɇɚɛɚɜɤɚɜɢɲɟ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯɜɨɡɢɥɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ



ɍɋɅɍȽȿ
ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇɚɛɚɜɤɚʄɟɫɟɪɟɚɥɢɡɨɩɜɚɬɢ
ɧɚɤɨɧɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
ɨɫɚɪɚɞʃɢ







Ɇɟɞɢʁɫɤɚɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɭɥɨɝɟɦʁɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɢʁɟɝɭɱɟɲʄɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɭɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɦʁɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɩɭɬɟɦɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ
ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɨɝɫɢɝɧɚɥɚ





ɄȽɇ





ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɉɪɟɞɪɚɝɅɨɩɚɧɞɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɀɟʂɤɚȽɪɭʁɢɱɢʄ

ɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ


ɊȺȾɈȼɂ



ɋɚɧɢɪɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚɧɚɉɟɬʁɟɡɟɪɚ
ɤɨʁɢʁɟɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ





ȻɂɁ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ









ɋɚɧɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢɯɞɨɦɨɜɚ
ɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɅɈɌ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɫɜɟɬɨɫɚɜɫɤɨɝ
±ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝɞɨɦɚɭ
ɋɭɜɨɦɉɨʂɭ


ȾȾ ɅɈɌȺ 

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɧɟ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚ
ʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ
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ɅɈɌ
ɍɪɟɻɟʃɟɰɪɤɜɟɧɟ
ɩɨɪɬɟɢɰɪɤɜɟɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚɡɚɩɚʂɟʃɟɢ
ɩɪɨɞɚʁɭɫɜɢʁɟʄɚɡɚ
ɉɚɪɨɯɢʁɫɤɢɏɪɚɦ
ɋɜɟɬɨɝ
ȼɟɥɢɤɨɦɭɱɟɧɢɤɚ
ȽɟɨɪɝɢʁɚɭȻɢʁɟʂɢɧɢ





ɅɈɌ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚ
ɜɚʃɫɤɟɫɬɨɥɚɪɢʁɟɡɚ
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ
ɉɚɪɨɯɢʁɫɢɞɨɦɩɪɢ
ɯɪɚɦɭɊɨɻɟʃɚ
ɩɪɟɫɜɟɬɟȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɭ
Ⱦɨʃɟɦɐɪʃɟɥɨɜɭ




ɅɈɌ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɨɝɞɨɦɚ
ɯɪɚɦɚȼɚɡɧɟɫɟʃɚ
ȽɨɫɩɨɞʃɟɝɭȽɨɪʃɟɦ
ɐɪʃɟɥɨɜɭ
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ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ




Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ



ɞɚ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



Ⱦɚɝɪɚɻɚɧɢɭɧɨɜɰɭɢɥɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɄɆɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚʂɭɞɫɤɚ
ɩɪɚɜɚɢɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏɢɄɆ
ȻɪɱɤɨȾɢɫɬɪɢɤɬ


ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ


Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ





Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ




ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ




ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ



Ɋɭɲɟʃɟɢɞɟɦɨɧɬɚɠɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɨɝɪɚɞɟɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɧɨɜɟɨɝɪɚɞɟ
ɧɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɢ
ɭɥɋɜɟɬɨɡɚɪɚ
Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚɢɭɥ
ɀɢɜɨʁɢɧɚɆɢɲɢʄɚ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ



ɂɡɝɪɚɞʃɚɢ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɪɭɠɧɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟÄȻɥɟɞ³

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ





ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ





ɇɚɫɬɚɜɚɤɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ







ɋɄɉ













Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚɢɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɭɥɢɰɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɨʁɚɧ
ȳɨɜɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ

ɧɟ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɬɪɝɨɜɢɧɟɢ
ɬɭɪɢɡɦɚɊɋ

ɞɚ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ
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Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ



Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɇɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ

ɞɚ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɄɆ


ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ



Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ɉɈɋɌɍɉȺɄȾɈȾȳȿɅȿ
ɍȽɈȼɈɊȺȺɇȿɄɋȺ,,
ȾɂɈȻɁȳɇ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ



Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɒɢɮɪɚȳɇ

ɇȿɉɅȺɇɂɊȺɇȿɇȺȻȺȼɄȿ

ɊɈȻȺ
ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɫɥɭɠɛɟɧɨɝ
ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟɄɚɛɢɧɟɬɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

ɇ

ɈɁɉɇ



ɍɋɅɍȽȿ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɇ



Ɍɟɯɧɢɱɤɢɩɪɟɝɥɟɞ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɈɁɉɇ



ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ





2ȾɍɋɌȺɇȺɄɈȾɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ

ʁɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ
ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ



ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ



ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚȳɇ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɄȽɇ

2ɞɭɫɬɚʁɟɫɟɨɞʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɤɨʁɟɫɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɭȽɨɞɢɲʃɟɦɩɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ



Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟÄɂɅɈ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ³



Ⱦɪɚɝɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

ȴɭɛɢɰɚɆɥɚɻɟɧɨɜɢʄ
ɋɥɚɜɢɰɚɍɝɪɟɧɨɜɢʄ


ɊɈȻȺ
ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ




ɇɚɛɚɜɤɚɐɇɐ
ɦɚɲɢɧɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
Ɍɟɯɧɢɱɤɟɲɤɨɥɟ
ÄɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ³
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɭɨɤɜɢɪɭȿɍɂɅɈ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ 





ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɛɟɛɟɩɨɜɨɞɨɦ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ÄɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɛɟɛɚ
³





ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ȾȾ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
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Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɇɚɛɚɜɤɚɞɜɚɱɚɦɰɚ
ɫɚɩɪɢɤɨɥɢɰɨɦ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɉɈɋɌɍɉȺɄȾɈȾȳȿɅȿ
ɍȽɈȼɈɊȺȺɇȿɄɋȺ,,
ȾɂɈȻɁȳɇ

ɇɚɛɚɜɤɚɬɪɢ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɫɢɪɟɧɟ
ɡɚɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ







Ɍȼȳ



Ɍȼȳ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
ÄɂɅɈɉɪɨʁɟɤɚɬ³



ɧɟ

ɊɭɠɢɰɚɆɢɲɨɜɢɲʄ

ɍɋɅɍȽȿ



ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɛɭɤɚɭ
ɰɢʂɭʁɚɱɚʃɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɋɚɜʁɟɬɚ
ɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭɨɤɜɢɪɭ
ȿɍɂɅɈ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ 






ɄȽɇ

ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ



ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ




Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɇɚɛɚɜɤɚɢɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭȿɍɂɅɈ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ 



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ɇɚɪɬ
ɝɨɞɢɧɟ




ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
ÄɂɅɈɉɪɨʁɟɤɚɬ³


ɧɟ

ɊɭɠɢɰɚɆɢɲɨɜɢɲʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ




ɄȽɇ

















ɄȽɇ



Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɞɜɨɞɧɟɜɧɟɫɬɭɞɢʁɫɤɟ
ɩɨɫʁɟɬɟɡɚɱɥɚɧɨɜɟ
ɋɚɜʁɟɬɚɅɨɤɚɥɧɨɦ
ɩɚɪɧɬɟɪɫɬɜɭɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɂɫɬɚɪɫɤɟɀɭɩɚɧɢʁɟ
ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɭɨɤɜɢɪɭ
ȿɍɂɅɈ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ 

ɄȽɇ



ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ



ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
ÄɂɅɈɉɪɨʁɟɤɚɬ³


ɧɟ

ɂɜɚɧɚȳɨɜɨɜɢʄ


ɧɟ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ

ɧɟ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

ɊȺȾɈȼɂ
ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɭɪɟɻɟʃɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɭ
ɈɞɫʁɟɤɭɡɚɅȿɊɢ
ȿɂ
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 59. став 1. алинеја 18. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.97/16), члана 71. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број:9/17), члана
2. Одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/08), а у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14), Градоначелник Града Бијељина д о н и о ј е :
ОДЛУКУ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Одобрава се коришћење средстава буџетске
резерве у укупном износу од 5.924,21 КМ DOO „PEPPERS MUSIC“ из Београда за пружање менаџмент
услуга (наступ Tropico benda на Градском тргу у
Бијељини).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке реалоцираће
се са 372 200 „буџетска резерва“ на буџетску ставку 412
900 „трошкови обиљежавања манифестација, значајни
датуми“ ПЈ Скупштина Града.
Средства из члана 1. ове Одлуке биће уплаћена
на жиро рачун DOO „PEPPERS MUSIC“ из Београда.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина “.
Број: 02-014-1-1177/17
Бијељина,
Датум:7.август 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-36/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-36/17

I
јавној набавци РАДОВА

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова: АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНA
III
Предвиђени максимални износ средстава за

10. август 2017.

реализацију јавне набавке је 461.538,48 КМ (без ПДВ-а)
односно 540.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства у износу од 205.128,21 КМ (без ПДВ-а)
односно 240.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) су обезбијеђена са
„Рачун посебних намјена-Донације“ и то износ од 190.000,00
КМ је обезбиједило Министарство за људска права и
избјеглице БиХ односно Фонд за повратак БиХ и износ од
50.000,00 КМ Брчко Дистрикт БиХ .
Средства у износу од 256.410,27 КМ (без ПДВ-а)
односно 300.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) су обезбијеђена из
буџета за 2017. годину са буџетске ставке:“Изградња
комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро,
канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и
развој, надзор, пројектовање)“ економски код 511100;
потрошачка јединица 0005170. За предвиђена средства у
износу од 256.410,27 КМ (без ПДВ-а) односно 300.000,00 КМ
( са ПДВ-ом) грађани Мјесних заједница ће обезбиједити
30% средстава што износи 76.923,08 КМ (без ПДВ) односно
90.000,00 КМ (са ПДВ).
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума.
V
Оквирни споразум се закључује на период од дана
потписивања до 31.12.2017. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-145/17
Бијељина,
Датум:27. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, 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 25. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број:13/17), Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-38/17

ПРИСТУПА СЕ
шифром: СКП-38/17

I
јавној набавци РАДОВА

под

10. август 2017.

Службени гласник Града Бијељина

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка следећих радова:
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вршиће се непланирана јавна набавка следећих радова:
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДОМА
КУЛТУРЕ У НОВИМ ДВОРОВИМА

ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ „БЛЕД“
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 111.111,11 КМ (без ПДВ-а)
односно 130.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
Средства су обезбијеђена из буџета за 2017. годину
са буџетске ставке:“Изградња комуналне инфраструктуре
(путна, водоводна, електро, канализација, гасификација,
Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање)“
економски код 511100; потрошачка јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Рок за реализацију радова је 30 (тридесет)
календарских дана од дана давања писменог налога за
почетак извођења радова, док је крајњи рок за рализацију
уговора 31.12.2017.године .
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-144/17
Бијељина,
Датум:27. јул 2017.године

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 17.094,02 КМ (без ПДВ-а),
односно 20.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2017.годину са буџетске ставке ’’ Инвестиције
у културне установе Домове културе и домове културе у
мјесним заједницама’’, економски код 5111100 потрошачка
јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз провођење Е-аукције.
V
Предвиђени крајњи рок за завршетак предметних
радова је 30 (тридесет) дана од дана закључивања Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-147/17
Бијељина,
Датум:31. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16
) члана 18 и члана 88 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 13/17 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУАПЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА:ДД-10/17
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова
шифром: ДД-10/17

под

II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16
) члана 18 и члана 88 Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и
члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 13/17 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
O ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА:ДД-07/17
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под шифром: ДД-07/17
II
За потребе Одјељења за друштвене дјелатности
вршиће се јавна набавка следећих радова:
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ
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Службени гласник Града Бијељина

ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ
ЛЕДИНЦИ VII ФАЗА – ЗАНАТСКИ РАДОВИ
III
Предвиђени максимални износ средстава
за реализацију јавне набавке је 256.410,26 КМ (без
ПДВ-а), односно 300.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства
су обезбјеђена из буџета за 2017. годину са буџетске
ставке „Набавка грађевинских објеката –инвестиције
у образовању“економски код : 511 100, потрошачка
јединица 0005210.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка.
V
Предвиђени крајњи рок за завршетак предметних
радова је 60 дана од дана закључивањa уговора .

10. август 2017.

доставио следећи понуђач :
- ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда,
ДОО „Етно село Станишићи“ Бијељина са
понуђеном цијеном у износу од 4.805,14 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда 1 број: 02-404-138/17
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

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

IV
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.

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

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

Број:02-404-148/17
Бијељина,
Датум:02.август 2017.године

Број:02-404-138/17-1
Бијељина,
Датум:27. јул 2017.године

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

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

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку
услуга: Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте,
званичнике институција и организација, манифестација
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана
Града) и другим лицима којима се указује гостопримство
у ресторанима на подручју Града Бијељина, понуду је

I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку
услуга: Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте,
званичнике институција и организација, манифестација
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана
Града) и другим лицима којима се указује гостопримство
у ресторанима на подручју Града Бијељина, понуду је

10. август 2017.
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- ДОО „Минерва“, Бијељина

доставио следећи понуђач :
- УР Ресторан „Ловац“, Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено је
да је иста испунила услове наведене у Позиву за достављање
понуда, те је након проведених преговора прихваћена понуда,
УР Ресторан „Ловац“, Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 10.651,24 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда 2 број: 02-404-138/17
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда,
ДОО „Минерва“, Бијељина са понуђеном цијеном у
износу од 10.934,19 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда 3 број: 02-404-138/17
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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
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.

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

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

Број:02-404-138/17-2
Бијељина,
Датум:27. јул 2017.године

Број:02-404-138/17-3
Бијељина,
Датум:27. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

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

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

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б
ОЗП-10/17

I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку
услуга: Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте,
званичнике институција и организација, манифестација
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана
Града) и другим лицима којима се указује гостопримство
у ресторанима на подручју Града Бијељина, понуду је
доставио следећи понуђач :

I
У поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б објављеном на Web страници Града Бијељина
дана 12.07.2017. године, а који се односи на набавку
услуга: Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта
током 2017. године из Фонда репрезентације, за госте,
званичнике институција и организација, манифестација
(поводом обиљежавања славе Града Бијељина, Дана
Града) и другим лицима којима се указује гостопримство
у ресторанима на подручју Града Бијељина, понуду је
доставио следећи понуђач :
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- ДОО „Глобус Тим“, Дворови-Бијељина
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста испунила услове наведене у Позиву за
достављање понуда, те је након проведених преговора
прихваћена понуда,
ДОО „Глобус Тим“, Дворови-Бијељина са понуђеном
цијеном у износу од 9.392,25 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда 4 број: 02-404-138/17
од 21.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може
изјавити најкасније у року од 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.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-138/17-4
Бијељина,
Датум:27. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник РС’’, број:97/16) и члана 11. Закона
о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и
члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 62. Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број:13/17),Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К А
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17
У поступку јавне набавке услуга путем
отвореног поступка, објављеном на Порталу јавних
набавки дана 13.04.2017.године и у Службеном
гласнику БиХ БР.27/17 од 14.04.2017.године а која се
односи на набавку услуга:” ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА: ЛОТ 1 - Израда и
одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на
градским улицама на подручју Града Бијељина и ЛОТ
2 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју Града, а у складу са Рјешењем
Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-

10. август 2017.

02-07-1-238-7-7/17 од 13.07.2017.године и извршеног
поступка вредновања као најповољнији понуђач за
ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на градским улицама на подручју
Града Бијељина изабран је понуђач ДОО ‘’SACOM’’
Сарајево са понуђеном цијеном у износу од 28.900,00
(без ПДВ-а) и за ЛОТ 2 - Израда и одржавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним
и некатегорисаним путевима на подручју Града изабран
је понуђач ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево са понуђеном
цијеном у износу од 29.600,00 (без ПДВ-а) и поништава
се Одлука о поништењу поступка број: 02-404-85/17 од
15.05.2017.године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У предметном поступку јавне набавке СКП-13
(2Лот-а)/17 за ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на
подручју Града Бијељина и ЛОТ 2 - Израда и одржавање
хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним
и некатегорисаним путевима на подручју Града на
Одлуку о поништењу поступка број: 02-404-85/17 од
15.05.2017.године, уложена је жалба понуђача д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево која је усвојена Рјешењем Канцеларије
за разматрање жалби Бања Лука број: ЈН-02-07-1-238-77/17 од 13.07.2017.године и поништена је Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-404-33/17 од 03.04.2017.
године. На основу наведеног извршено је вредновање
понуда достављених за Лот 1. и Лот 2.
На основу поменутог Рјешења Канцеларије за
разматарње жалби Бања Лука, понуда понуђача д.о.о. ‘’SACOM’’ Сарајево испуњава све услове прописане тендерском
документацијом. Након поновног извршена вредновања
понуда утврђено је да понуде понуђача д.о.о. ‘’Буљан цесте’’
Крешево и д.о.о. ‘’Бијељина пут’’ Бијељина не испуњвају
услове предвиђене тендерском документацијом и то:
Понуда понуђача доо ‘’Буљан цесте’’ Крешево није испунила
услове предвиђене тендерском документацијом из разлога
што у понуди недостаје следећа документација:
- изјаве из члана 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама
- биланс успјеха (копија)
- доказ о регистрацији
- докази за испуњеност техничке и професионалне
способности
Понуда понуђача доо ‘’Бијељина пут’’ Бијељина није
испунила услове предвиђене тендерском документацијом
из разлога што у понуди недостаје следећа документација:
- овјерена копија дипломе грађ.инж.смјер
нискоградња (достављена је овјерена копија дипломе грађ.
инж.општег смјера)
- овјерена копија дипломе техничар саобраћаја
– смјер друмски или грађевине – смјер нискоградња
(достављена је овјерена копија дипломе грађ. техничар –
смјер геодетски)
У складу са горе наведеним, а на основу критеријума
најнижа цијена технички задовољвајуће понуде извршено је
вредновање понуда за ЛОТ 1 и Лот 2 :
ЛОТ 1 - Израда и одржавање хоризонталне
саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју
Града Бијељина

10. август 2017.

Ɋɛɪ

Службени гласник Града Бијељина
ɇɚɡɢɜɩɨɧɭɻɚɱɚ
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Изабрани понуђач ДОО ‘’SACOM’’ Сарајево и
понуђач ДОО ’’ORMAN’’ Кисељак дужни су да у року
од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке доставе
оригинал или овјерене копије докумената којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из
члана 45. Закона о јавним набавкама, а обзиром да се
ради о групи понуђача било који члан групе понуђача
може да достави оригинал или овјерену копију
биланса успјеха за 2016.годину из члана 47. Закона
о јавним набавкама а како је и прописано тачком
13. тачка г) предметне тендерске документације.
Уколико понуђачи у горе наведеном року не доставе
тражену документацију, угворни орган ће пост упак
поништити у складу са чланом 69.став 2) тачка д,
Закона о јавним набавкама.
Записник о оцјени понуда број: 02-404-85/17 од
21.07.2017.године саставни је дио ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 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
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-85/17
Бијељина,
Датум:27. јул 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 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке КГН-02-п1/17
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда, објављеном на
Порталу јавних набавки дана 18.07.2017. године, а
која се односи на набавку роба: „Набавка материјала
за практичну наставу у склопу пројекта ‘’Прилика
плус’’ – практична настава на радном мјесту”,понуду
је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „Мега дрво“, Бијељина
II
Након
разматрања
приспјеле
понуде
установљено
је
да
је
иста
у
потпуности испунила
услове
предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу
наведеног
критеријуманајнижа
цијена
технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је
најповољнији понуђач,
ДОО „Мега дрво“, Бијељина са понуђеном
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цијеном у износу од 4.844,08 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-142/17
од 31.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
IV
ДОО „Мега дрво“ Бијељина 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.
ДОО „МЗ промет“ Бијељина, као члан групе
понуђача, дужан је у истом року доставити оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ.
ДОО „Мега дрво“ Бијељина дужан је доставити
Уговор о удруживању у групу понуђача у року од 5
(пет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Уколико понуђачи у горе наведеном року не
доставе тражену документацију уговорни орган ће
поступити у складу са чланом 72. став 3) Закона о
јавним набавкама БиХ.
V
Против ове одлуке дозвољена је жалба која
се може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана
пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број:02-404-142/17
Бијељина,
Датум:02. август 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

10. август 2017.

гласник Града Бијељина’’, број:09/17) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/17
I
У поступку јавне набавке путем отвореном
поступка објављеном у Службеном гласнику број 52/17
дана 21.07.2017. године и на Порталу јавних набавки
објављеном дана 18.07.2017. године, а која се односи на
набавку роба: „Набавка службеног путничког аутомобила
за потребе Кабинета Градоначелника”,понуду је доставио
следећи понуђач:
1. „Ауди центар Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука
II
Након
разматрања
приспјеле
понуде
установљено
је
да
је
иста
у
потпуности
испунила
услове
предвиђене
тендерском документацијом, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач,
„Ауди центар Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука са
понуђеном цијеном у износу од 106.700,00 КМ (без ПДВ-а)
III
Записник о оцјени понуда број: 02-404-139/17 од
03.08.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба која
се може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана
пријемa исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној
форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном
понуђачу и другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”

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

Број:02-404-139/17
Бијељина,
Датум:04. август 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

10. август 2017.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број:
97/16), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број 9/17), Одлуке о поступку
за додјелу средстава удружењима грађана на подручју
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”,
број: 22/14), члана 19а. Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима
грађана на подручју Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина“ број: 3/16), Меморандума о разумјевању
између УНДП-а и Града Бијељина од 08.07.2014. године
и Споразума о сарадњи између општине Бијељина и
невладиних организација на подручју Града Бијељина.
Градоначелник Града Бијељина, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ
ПОЗИВА У 2017. ГОДИНИ
I
У Рјешењу о именовању Тима за праћење
реализације пројеката удружења грађана (у даљем тексту:
Тим) која су остварила право на средства из буџета по
основу јавног позива у 2017. години, врши се измјена у
члану I, па се чланови Тима Јасна Абдулахагић и Јелена
Алексић замјењују са:
- Милицом Шпирић – службеником градске
управе,
и
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Бијељина, по пројекту “ Рјешавање проблема Рома у
области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина “ ( 7
стамбених јединица )
Члан 1.
Именује се Комисија у саставу:
1.Бојана Вујовић, дипл. инг. архитектуре,
предсједник
2. Марија Савић, дипл. инг. грађевине, члан
3. Огњен Гаврић, дипл. инг. архитектуре, члан
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши примопредају
изведених грађевинских радова на реконструкцији и/
или санацији 7 стамбених јединица у оквиру Пројекта
“ Рјешавање проблема Рома у области стамбеног
збрињавања у Граду Бијељина “.
Члан 3.
Примопредаји изведених грађевинских радова
на реконструкцији и/или санацији стамбених јединица
присуствују представници HWA, Министарства за људска
права и избјеглице, Градске управе Града Бијељина,
Удружења Рома РС, извођача радова и надзорни орган.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-53-6/17
Бијељина,
Датум: 26. јул 2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

- Бобаном Станкићем – службеником градске
управе,
II
Остали дијелови Рјешења остају неизмјењени.
III
Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1056/17
Бијељина,
Датум: 25. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
( “Службени гласник Републике Српске “, број: 97/16 ) и
члана 71. Статута Града Бијељина ( “Службени гласник
Града Бијељина”, број: 9/17 ) Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању
Комисије за примопредају
изведених грађевинских радова за реконструкцију и/
или санацију стамбених јединица, на подручју Града

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16),
члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 9/17), члана 1. Одлуке о радним
тијелима Градоначелника (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 26/15 ) Градоначелник Града Бијељина д
оноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
САВЈЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У члану 1. Рјешења о оснивању Савјета за
запошљавање и образовање Града Бијељина, број 02-111179/17 од 11.05.2017. године, поред именованих чланова,
додаје се:
- Ивана Крунић, представник Удружења грађана
за промоцију и образовање Рома ‘’Отахарин’’ Бијељина;
- Мирослав Јовић, Завод за запошљавање РС
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– филијала Бијељина, умјесто Славице Лукић која
се разрјешава због преласка на другу функцију;
- Мишо Полетан, Градска управа Града
Бијељина, умјесто Бојана Ђокића који се разрјешава
усљед смрти;
- Љубица Млађеновић, Градска управа Града
Бијељина, умјесто Драгорада Васића који се разрјешава
због одласка у пензију;
- Миленко Максимовић, Техничка школа
‘’Михајло Пупин’’, умјесто Раденка Тодоровића који
се разрјешава због истека мандата на радном мјесту
директора школе.
Члан 2.
Остали чланови именовани Рјешењем број 02111-179/17 од 11.05.2017. године, остају непромијењени.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 02-111-220/17
Бијељина,
Датум, 27. јул 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

10. август 2017.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 97/16 ) и члана 71.
Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 9/17) Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Радна група у следећем саставу:
1. Самер ел Цхекх
2. Младен Савић,
3. Дејан Савић,
4. Драган Вујић,
5. Славко Башић.
II
Задатак Радне групе је да изврши анализу
усклађености аката (Колективни уговор, Правилник о
платама и друга акта) којима је регулисана исплата личних
примања запослених у јавним установама чији је оснивач
Град Бијељина, а на терет буџета Града Бијељина, пратећи
при томе оквир средстава који је планиран буџетом за 2017.
годину са актима Градске управе.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-1179 /17
Бијељина,
Датум; 7. август 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

10. август 2017.

Службени гласник Града Бијељина
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