Службени гласник
Града Бијељина

Година LIV

28. мај 2018. године

БРОЈ 12 / 2018

На основу члана 31. став 1.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 18. сједници одржаној дана 24. маја
2018. године, донијела је

Основни разлози за потребу израде Ребаланса су
средства по основу кредитног задужења која се распоређују
у складу са Одлуком о кредитном задужењу на издатке
(капитални пројекти-инфраструктура, за ОРИО пројекат,
као и инвестиције у школске и спортске објекте).Такође,
ребалансом се планира покриће буџетског дефицита у
износу од 1.457.718,00 КМ

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БИЈЕЉИНА РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупна буџетска средства у Ребалансу буџета Града
Бијељина за 2018.годину износе 54.120.445,00 КМ за 14 %
више у односу на планирани буџет који је усвојен у децембру
2017.године . Порески приходи износе 31.411.702,00 КМ,
а непорески 11.604.445,00 КМ . У буџетским средствима
су планирана и средства по основу кредитног задужења у
износу од 5.000.000,00 КМ, као и примици по основу продаје
имовине и поврата ПДВ-а, као и дозначена средства по
основу трансфера у износу од 600.000,00 КМ.
Порески приходи
планирани у износу од
31.411.702,00 КМ, а највеће учешће има приход по основу
ПДВ-а који је планиран у износу од 23.462.602,00 КМ .
Трансфери јединицама локалних заједница
( за социјалну заштиту су планирани у износу од
1.624.116,00,трансфер Пољопривредној школи по основу
премије ).Примици од продаје су планирани у износу од за
продају која је извјесна у 2018.години ( плаћање у ратама по
Уговору, као и нова продаја локалитет индустријска зона).
У складу са планираним средствима су планирани
и буџетски издаци.

Члан 1.
У члану 1. у Одлуци о буџету Града Бијељина за
2018. годину (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
27/17) уводе се измјене:
укупна буџетска средства .......... 54.120.445,00 КМ
за одређене намјене .................... 52.622.727,00 КМ
издаци за отплату обавеза ........... 1.457.718,00 КМ
из 2017.године
буџетска резерва ............................... 40.000,00 КМ
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета Града
Бијељина за 2018. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-39/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину
урађен је у складу са чланом 6.став 1. и чланом 35. Закона о
буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске, број: 121/12 , 52/14,103/15 и 15/16 ) .
Одјељење за финансије је вршило анализу остварења
буџетских средстава и извршења у претходном периоду, као
и кориштење средстава по основу задужења ( дугорочно
задужење) и утврдило потребу за израду ребаланса буџeта
Града Бијељина за 2018.годину.У априлу мјесецу дозначена
су средства по основу трансфера за суфинансирање градње
школе „Вук Караџић“ које је требало укључити у план.

Приходи и примици у Ребалансу буџета за 2018.годину

Расходи и издаци за ребаланс 2018.године
Планирани издаци износе 54.120.445,00 КМ. Текући
трошкови су планирани у износу од 34.383.015,00 КМ, а
капитални у износу од 10.917.233,00 КМ.
Текући издаци обухватају : трошкове за лична примања,
расходе материјала и услуга, камате и текуће помоћигрантове непрофитним организацијама и појединцима,
социјалну заштиту.
Капитални издаци износе 10.917.233,00 КМ, а односе
се на: комуналну инфраструктуру, инвестиције у образовању,
набавку земљишта и експропријацију ,набавку опреме,
градња Центра за социјални рад, обавезе по основу уплата
за ПДВ за ОРИО пројекат канализациони систем ( који по
уговору се враћа) који се евидентирају као остали издаци.
Укупна буџетска потрошња износи 54.120.445,00
KM и приказана је у складу са Правилником о форми и
садржају буџета, као и по економској,организационој и
функционалној класификацији.

Број 12 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО
Економски
код
1
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000

Опис
2
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи
Приходи од пореза на доходак и добит
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности
Порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Царине и увозне дажбине
Индиректни порези прикупљени преко УИО
Остали порески приходи
Непорески приходи

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
723000 Новчане казне
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између
728000
или унутар јединица власти
729000 Остали непорески приходи
730000
Грантови
731000 Грантови
780000
Трансфери између или унутар јединица власти
787000 Трансфери између различитих јединица власти
788000 Трансфери унутар исте јединице власти
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
410000
Текући расходи
411000 Расходи за лична примања запослених
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови
414000 Субвенције
415000 Грантови
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина
416000
и градова
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног
417000
социјалног осигурања
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција
418000
размјене између или унутар јединица власти
419000 Расходи по судским рјешењима
480000
Трансфери између и унутар јединица власти
487000 Трансфери између различитих јединица власти
488000 Трансфери унутар исте јединице власти
****
Буџетска резерва
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)
810000
I Примици за нефинансијску имовину
811000 Примици за произведену сталну имовину
812000 Примици за драгоцјености
813000 Примици за непроизведену сталну имовину
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених
814000
пословања
815000 Примици за стратешке залихе
816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
880000
881000
510000
511000
512000
513000
514000

II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар
јединица власти
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица
власти
III Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за драгоцјености
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за сталну имовину намјењену продаји
1

28. мај 2018.
Прилог1.
Буџет за 2018. Ребаланс Буџета за
годину
2018. годину
3
4
43.538.202,00
44.895.263,00
31.317.702,00
31.411.702,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
5.107.100,00
5.117.100,00
2.720.000,00
2.754.000,00
15.000,00
55.000,00
0,00
0,00
23.462.602,00
23.462.602,00
10.000,00
20.000,00
10.345.000,00
11.604.445,00
1.055.000,00

1.323.545,00

9.035.000,00
30.000,00

10.025.900,00
35.000,00

0,00

0,00

225.000,00
255.000,00
255.000,00
1.620.500,00
1.620.500,00
0,00
34.345.273,00
34.005.273,00
14.297.940,00
8.519.866,00
1.112.467,00
0,00
5.121.000,00

220.000,00
255.000,00
255.000,00
1.624.116,00
1.624.116,00
0,00
34.383.015,00
34.053.015,00
14.287.340,00
8.400.591,00
1.315.108,00
100.000,00
5.029.565,00

4.614.000,00

4.551.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340.000,00
290.000,00
290.000,00
0,00
50.000,00
9.192.929,00
-3.698.415,00
1.736.182,00
762.100,00
0,00
580.132,00

369.376,00
290.000,00
290.000,00
0,00
40.000,00
10.512.248,00
-9.181.051,00
1.736.182,00
762.100,00
0,00
580.132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.950,00

393.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.434.597,00
5.053.347,00
0,00
170.000,00
0,00

10.917.233,00
10.550.783,00
0,00
160.000,00
0,00

28. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина

Економски
Опис
код
1
2
515000 Издаци за стратешке залихе
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар
580000
јединица власти
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица
581000
власти
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)
Економски
Опис
код
1
2
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)
910000
I Примици од финансијске имовине
911000 Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица
918000
власти
610000
II Издаци за финансијску имовину
611000 Издаци за финансијску имовину
618000 Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти
920000
921000
928000
620000
621000
628000
930000
931000
938000
630000
631000
638000
****

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)
I Примици од задуживања
Примици од задуживања
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти
II Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)
I Остали примици
Остали примици
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
II Остали издаци
Остали издаци
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

Ребаланс Буџета Града Бијељина за 2018.годину –општи
дио
Буџет Града Бијељина за 2018.годину је усвојен
у децембру 2017.године у износу од
47.140.384,00
КМ.Планирани
порески
приходи
износили
су
31.411.702,00 КМ, непорески 11.604.445,00 КМ.
Ребалансом се утврђују средства у износу од 54.120.445,00
КМ, и увећање је за износ кредитног задужења и увећања
по основу накнаде као и дозначених средстава за наставак
градње школе „Вук Караџић“.Грантови су планирани
у износу од 255.000,00КМ , а трансфери ( по основу
дознака за социјалну заштиту) су планирани у износу од
1.585.000,00 КМ и 35.500,00 за премије и за вртић 3.616.
Примици за нефинансијску имовину су планирани у
износу од 1.736.182,00КМ.
Нето задуживање у 2018.години је планирано у
износу од 5.000.000,00.
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
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Буџет за 2018. Ребаланс Буџета за
годину
2018. годину
3
4
0,00
0,00
211.250,00
206.450,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5.494.514,00
1.331.197,00
Буџет за 2018. Ребаланс Буџета за
годину
2018. годину
3
4
-5.494.514,00
-1.331.197,00
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

-6.070.810,00
0,00
0,00
0,00
6.070.810,00
6.070.810,00
0,00
576.296,00
1.866.000,00
1.736.000,00
130.000,00
1.289.704,00
1.159.704,00
130.000,00
0,00

-1.070.810,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
6.070.810,00
6.070.810,00
0,00
-860.387,00
1.889.000,00
1.738.000,00
151.000,00
2.749.387,00
2.598.387,00
151.000,00
600.000,00

0,00

0,00

на име социјалне помоћи) и издатке за: нефинансијску
имовину и отплату по основу задужења.
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски
Опис
код
1
2
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
710000
Порески приходи
711000
Приходи од пореза на доходак и добит
711100 Порези на доходак
711200 Порези на добит правних лица
711300 Порези на приходе капиталних добитака
712000
Доприноси за социјално осигурање
712100 Доприноси за социјално осигурање
713000
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
714000
Порези на имовину
714100 Порези на имовину
714200 Порези на насљеђе и поклоне
714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције
714900 Остали порези на имовину
715000
Порези на промет производа и услуга
715100 Порези на промет производа
715200 Порези на промет услуга
715300 Акцизе
716000
Царине и увозне дажбине
716100 Царине и увозне дажбине
717000
Индиректни порези прикупљени преко УИО
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно
719000
Остали порески приходи
719100 Остали порески приходи
720000
Непорески приходи
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

Буџет за 2018.
Ребаланс Буџета за
годину
2018. годину
3
4
43.538.202,00
44.895.263,00
31.317.702,00
31.411.702,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.107.100,00
5.117.100,00
5.107.100,00
5.117.100,00
2.720.000,00
2.754.000,00
2.685.000,00
2.735.000,00
10.000,00
6.000,00
25.000,00
13.000,00
0,00
0,00
15.000,00
55.000,00
10.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.462.602,00
23.462.602,00
23.462.602,00
23.462.602,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.345.000,00
11.604.445,00

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика

1.055.000,00

1.323.545,00

Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата
Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и
инвестиционих активности
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе
Комуналне накнаде и таксе
Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Новчане казне
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене
између или унутар јединица власти
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим
јединицама власти
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте
јединице власти
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
Грантови из иностранства
Грантови из земље
Трансфери између или унутар јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери од државе
Трансфери од ентитета
Трансфери од јединица локалне самоуправе
Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања
Трансфери од осталих јединица власти
Трансфери унутар исте јединице власти
Трансфери унутар исте јединице власти

0,00
1.047.000,00
8.000,00
0,00
0,00

0,00
1.318.545,00
5.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

9.035.000,00
986.000,00
0,00
2.054.800,00
4.734.200,00
1.260.000,00
30.000,00
30.000,00

10.025.900,00
986.000,00
0,00
2.091.800,00
5.747.700,00
1.200.400,00
35.000,00
35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00
225.000,00
255.000,00
255.000,00
0,00
255.000,00
1.620.500,00
1.620.500,00
0,00
1.620.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

220.000,00
220.000,00
255.000,00
255.000,00
0,00
255.000,00
1.624.116,00
1.624.116,00
0,00
1.624.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Службени гласник Града Бијељина

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
810000
Примици за нефинансијску имовину
811000
Примици за произведену сталну имовину
811100 Примици за зграде и објекте
811200 Примици за постројења и опрему
811300 Примици за биолошку имовину
811400 Примици за инвестициону имовину
811900 Примици за осталу произведену имовину
812000
Примици за драгоцјености
812100 Примици за драгоцјености
813000
Примици за непроизведену сталну имовину
813100 Примици за земљиште
813200 Примици за подземна и површинска налазишта
813300 Примици за остала природна добра
813900 Примици за осталу непроизведену имовину
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених
814000
пословања
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених
814100
пословања
815000
Примици за стратешке залихе
815100 Примици за стратешке залихе
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже
816000
и сл.
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1.736.182,00
1.736.182,00
762.100,00
750.000,00
0,00
12.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.132,00
580.132,00
0,00
0,00
0,00

1.736.182,00
1.736.182,00
762.100,00
750.000,00
0,00
12.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.132,00
580.132,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

393.950,00

393.950,00

393.950,00

393.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти

0,00

0,00

Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским
корисницима исте јединице власти

0,00

0,00

45.274.384,00

46.631.445,00

816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
880000
881000

881200

Примици за нефинансиј ску имовину из трансакција из
међу или унутар јединица власти
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица
власти

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину
- Буџетски приходи и примици за нефинансијску
имовину за 2018.годину дају приказ планираних
пореских, непореских прихода,грантова,трансфера и
примитака за нефинансијску имовину.
Порески приходи су планирани уизносу од
31.411.702,00 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
23.462.602,00 КМ.Порези на лична примања су планирани
у износу од
5.117.100,00КМ, а од непокретности
планирано је 2.754.000,00 КМ.
Непорески приходи су планирани у износу од
11.604.445,00 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 986.000,00 КМ, а комуналне у износу од 2.091.800,00
КМ.Највеће учешће у комуналним таксама имају
комуналне таксе на фирму .Приходи по основу накнада
за уређење и коришћење грађевинског земљишта износе
3.763.000,00КМ.
Остали општински приходи су планирани
у износу од 220.000,00 КМ и односе се на учешћа на
тендеру,поравнања и других прихода.
Текуће и капиталне помоћи правних и физичких
лица су планиране у износу од 255.000,00 КМ, трансфери
су планирани у износу од 1.620.500,00 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 1.330.132,00 КМ, а по основу залиха (
Пољопривредна и Медицинска школа и Центар за
културу) у износу од 393.950,00 КМ.
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економс
ки
код
1

Опис

2

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
410000
Текући расходи
411000
Расходи за лична примања запослених
411100 Расходи за бруто плате запослених
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
412000
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних ус
412300 Расходи за режијски материјал
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја
412700 Расходи за стручне услуге
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
412900 Остали некласификовани расходи
413000
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности
413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова
413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активн
413900 Расходи по основу затезних камата
414000
Субвенције
414100 Субвенције
415000
Грантови
415100 Грантови у иностранство
415200 Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
416000
општина и градова
416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
416300
Републике, општина и градова
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног
417000
социјалног осигурања
417100 Дознаке по основу пензијског осигурања
417200 Дознаке по основу здравственог осигурања
417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености
417400 Дознаке по основу дјечије заштите
Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција
418000
размјене између или унутар јединица власти
418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти
418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти
418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте
418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти
419000
Расходи по судским рјешењима
419100 Расходи по судским рјешењима
480000
Трансфери између и унутар јединица власти
487000
Трансфери између различитих јединица власти
487100 Трансфери држави
487200 Трансфери ентитету
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
487900 Трансфери осталим јединицама власти
488000
Трансфери унутар исте јединице власти
488100 Трансфери унутар исте јединице власти
****
Буџетска резерва
**** Буџетска резерва

Буџет за 2018.
годину

3

Ребаланс Буџета за
2018. годину

4

34.345.273,00
34.005.273,00
14.297.940,00
11.213.085,00
2.700.040,00
263.815,00
121.000,00
8.519.866,00
25.847,00
1.457.191,00
249.264,00
278.122,00
1.245.248,00
168.333,00
540.189,00
2.635.000,00
1.920.672,00
1.112.467,00
167.677,00
0,00
876.790,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
5.121.000,00
0,00
5.121.000,00

34.383.015,00
34.053.015,00
14.287.340,00
11.356.885,00
2.529.840,00
272.815,00
127.800,00
8.400.591,00
28.147,00
1.426.421,00
237.600,00
270.172,00
1.293.120,00
164.548,00
589.670,00
2.555.060,00
1.835.853,00
1.315.108,00
167.677,00
0,00
1.043.790,00
0,00
0,00
0,00
103.641,00
100.000,00
100.000,00
5.029.565,00
0,00
5.029.565,00

4.614.000,00

4.551.035,00

4.123.000,00

4.030.035,00

491.000,00

521.000,00

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
340.000,00
340.000,00
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
369.376,00
369.376,00
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

28. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
510000
Издаци за нефинансијску имовину
511000
Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме
511500 Издаци за биолошку имовину
511600 Издаци за инвестициону имовину
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину
512000
Издаци за драгоцјености
512100 Издаци за драгоцјености
513000
Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта
513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта
513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта
513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта
513500 Издаци за прибављање осталих природних добара
513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара
513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
514000
Издаци за сталну имовину намјењену продаји
514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји
515000
Издаци за стратешке залихе
515100 Издаци за стратешке залихе
516000
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
518000
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
Издаци за нефинансијску имовину из транскација изме
580000
ђу или унутар јединица власти
581000
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица вл
581100 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским
581200
корисницима исте јединице власти
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за
2018.годину
Буџетом Града Бијељина за 2018.годину су
планирани расходи и
издаци за нефинансијску
имовину у износу од 39.779.870,00, а Ребалансом износе
45.300.518,00 КМ.
Буџетски расходи се састоје од текућих расхода и
издатака за нефинансијску имовину.Текући расходи су
планирани у износу од 34.383.285,00 КМ, а односе се на :
расходе за лична примања, расходе по основу коришћења
роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски
трошкови,субвенције,грантови , дознаке на име социјалне
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5.434.597,00
5.434.597,00
5.053.347,00
3.765.000,00
232.821,00
719.526,00
0,00
36.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
170.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.250,00
211.250,00
0,00
0,00

10.917.233,00
10.917.233,00
10.550.783,00
8.962.380,00
567.191,00
695.712,00
0,00
35.500,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
160.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.450,00
206.450,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

39.779.870,00

45.300.248,00

заштите и буџетску резерву.
Издаци за нефинансијску имовину ( група 51)
износе 10.917.233,00 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.
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Службени гласник Града Бијељина

28. мај 2018.

ˀʫʥʤʸʤʻˁʥ˄ˊʫ˃ʤʧˀʤʪʤʥʰʵʫʹʰʻʤʯʤϮϬϭϴ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭
̡̨̔
ϭ

ʽ̛̪̭

ϵϮϬϬϬϬ
ϵϮϭϬϬϬ
ϵϮϭϭϬϬ
ϵϮϭϮϬϬ

Ϯ
ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʫ
ʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰʽʪˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫʰʺʽʦʰʻʫ
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̔̌̏
ʿ̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̬̯̠̬̠̖̦̭̯̔̌̌̔̏̔;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʿ̶̶̸̡̡̛̛̛̛̛̛̬̥̠̖̱̖̹̱̪̯̣̱̌̌̓̌̌̌̚
ʿ̶̴̵̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̬̯̔̌̔̏̌̌
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̥̦̪̣̯̖̯̠̥̔̌̌̔̌̌̏̌̚
ʿ̶̸̵̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̬̖̦̦̦̭̬̖̭̯̏̏̌̔̌̏̌
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̔̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̚̚
ʿ̶̴̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚
ʿ̶̴̶̷̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̦̦̭̠̭̖̥̦̖̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̔̌̏̌̌̌̌̔̐̍̚
̶̶̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̌̔̏̌
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʰ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̯̠̖̬̠̖̦̭̯̔̌̌̌̔̏̔̚̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʰ̶̶̸̡̡̛̛̛̛̠̖̱̖̹̱̪̯̣̱̔̌̌̌̓̌̌̌̚̚
ʰ̶̴̡̛̛̛̛̦̦̭̠̭̖̖̬̯̖̔̌̌̌̔̏̌̚̚
ʰ̶̨̛̯̖̠̥̖̔̌̌̔̌̌̏̚̚̚
ʰ̶̸̸̵̨̨̨̨̨̧̨̛̛̪̭̦̱̬̦̦̭̬̖̭̯̔̌̏̌̏̌̌̏̌̔̌̏̌̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̔̌̌̌̏̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̴̶̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚̚
ʰ̶̴̶̷̶̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̥̦̱̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̔̌̌̌̏̌̌̌̌̔̐̍̌̚̚̚
̶̛̛̛̛̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̏̌
ʻʫ˃ʽʯʤʪ˄ʮʰʦʤʼʫ
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̨̧̛̛̛̛̬̥̱̙̔̌̔̏̌̌̚
ʿ̶̵̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̬̯̠̬̠̖̦̭̯̔̔̌̏̌̌̌̌̔̏̔̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̛̬̥̱̖̯̠̥̔̌̏̌̚̚

ϵϮϴϬϬϬ

ʿ̶̶̶̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚

ϵϭϬϬϬϬ
ϵϭϭϬϬϬ
ϵϭϭϭϬϬ
ϵϭϭϮϬϬ
ϵϭϭϯϬϬ
ϵϭϭϰϬϬ
ϵϭϭϱϬϬ
ϵϭϴϬϬϬ
ϵϭϴϭϬϬ

ʥ̷̱̖̯̌̚ϮϬϭϴ͘
ˀ̖̣̦̭̍̌̌ʥ̷̱̖̯̌
̨̛̦̱̐̔
̌̚ϮϬϭϴ̨̛̦̱̐̔͘
ϯ
ϰ
Ͳϱ͘ϰϵϰ͘ϱϭϰ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϯϯϭ͘ϭϵϳ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϲ͘ϬϳϬ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ͳϭ͘ϬϳϬ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϮϴϭϬϬ ʿ̶̵̶̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̬̱̠̖̦̣̭̯̔̌̔̏̌̌̔̔̐̔̌̏̌̚

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϮϴϮϬϬ ʿ̶̵̷̵̶̨̧̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̱̙̬̱̱̖̯̭̬̭̦̭̯̖̠̖̦̖̣̭̯̔̌̔̏̌̌̔̔̐̍̌̔̏̌̚

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̨̨̛̯̪̣̯̱̱̔̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̪̬̯̠̥̬̠̖̦̭̯̔̌̌̌̐̌̏̌̌̌̔̏̔̚̚;̶̡̛̛̱̖̠̏̌̌̚̚Ϳ
ʰ̶̴̨̨̡̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̦̦̭̠̭̥̖̬̯̥̔̌̌̌̔̐̌̌̔̏̌̌̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̪̬̥̤̖̦̠̥̱̖̥̤̔̌̌̌̐̌̏̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̣̦̖̠̥̪̬̥̤̖̦̦̭̯̬̦̭̯̔̌̌̌̐̌̏̌̏̌̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̵̨̨̨̛̛̯̪̣̯̱̭̯̣̱̔̌̌̌̌̔̐̏̌̚̚
ʰ̶̶̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚̚
ʰ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̬̖̥̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̔̌̌̌̔̐̏̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ʰ̶̷̶̶̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̪̣̯̱̱̪̬̖̥̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̔̌̌̌̔̐̏̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚

ϲ͘ϬϳϬ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϳϬ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϲϮ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϴϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϳϬ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϳϬ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϲϮ͘ϴϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϴϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ʽˁ˃ʤʸʰʻʫ˃ʽʿˀʰʺʰˉʰ
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʿ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̪̬̖̦̯̱̬̠̖̦̭̯̏̌̌̔̔̌̏̔̚
ʿ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̥̪̭̦̱̖̪̯̱̠̏̔̌̌̌̚
ʿ̶̨̨̨̛̛̛̬̥̪̭̦̱̦̭̏̌̏̌̌
ʽ̶̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̌
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚
ʽ̶̶̷̶̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̪̬̥̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̌̌̌̌̌̔̐̍̌̌̔̚
̛̣̭̯̏̌
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʰ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̪̭̦̱̪̬̖̦̯̱̬̠̖̦̭̯̔̌̏̌̌̔̔̌̏̔̚̚
ʰ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̭̦̱̖̪̯̱̠̔̌̏̔̌̌̌̚̚
ʰ̶̨̨̨̛̪̭̦̱̦̭̔̌̏̌̏̌̌̚
ʽ̶̛̛̛̭̯̣̌̔̌̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̥̖̱̣̱̦̱̯̬̠̖̦̣̭̯̌̔̌̌̌̌͂̌̔̌̏̌̚̚̚
ʽ̶̶̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̭̬̱̥̠̖̦̥̣̭̯̌̔̌̌̌̌̌̔̐̔̌̌̏̌̚̚
ʽ̶̶̷̶̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̯̬̦̭̠̭̬̱̥̱̖̯̭̥̬̭̦̥̭̯̖̠̖̦̖̣̌̔̌̌̌̌̌̔̐̍̌̔̏̌̚̚
ˀʤˁʿʽʪʵʫʸʤˁ˄ˇʰˉʰ˃ʤʰʯˀʤʻʰʵʰˈʿʫˀʰʽʪʤ

ϱϳϲ͘Ϯϵϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ͲϴϲϬ͘ϯϴϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϴϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘Ϯϴϵ͘ϳϬϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϱϵ͘ϳϬϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϱϵ͘ϳϬϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϰϵ͘ϯϴϳ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϵϴ͘ϯϴϳ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϰϬ͘ϲϲϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϱϳ͘ϳϭϴ͕ϬϬ
ϭϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϭϴϮϬϬ
ϲϭϬϬϬϬ
ϲϭϭϬϬϬ
ϲϭϭϭϬϬ
ϲϭϭϮϬϬ
ϲϭϭϯϬϬ
ϲϭϭϰϬϬ
ϲϭϭϱϬϬ
ϲϭϴϬϬϬ
ϲϭϴϭϬϬ
ϲϭϴϮϬϬ

ϲϮϬϬϬϬ
ϲϮϭϬϬϬ
ϲϮϭϭϬϬ
ϲϮϭϮϬϬ
ϲϮϭϯϬϬ
ϲϮϭϰϬϬ
ϲϮϭϵϬϬ
ϲϮϴϬϬϬ
ϲϮϴϭϬϬ
ϲϮϴϮϬϬ

ϵϯϬϬϬϬ
ϵϯϭϬϬϬ
ϵϯϭϭϬϬ
ϵϯϭϮϬϬ
ϵϯϭϯϬϬ
ϵϯϭϵϬϬ
ϵϯϴϬϬϬ
ϵϯϴϭϬϬ
ϵϯϴϮϬϬ
ϲϯϬϬϬϬ
ϲϯϭϬϬϬ
ϲϯϭϭϬϬ
ϲϯϭϮϬϬ
ϲϯϭϯϬϬ
ϲϯϭϵϬϬ
ϲϯϴϬϬϬ
ϲϯϴϭϬϬ
ϲϯϴϮϬϬ
ΎΎΎΎ



28. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина

Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.годину-Рачун
финансирања
Ребаланс буџета Града Бијељина за 2018.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.
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Примици по основу задуживања су планирани у
2018.години у износу од 5 милиона конвертибилних марака.
Издаци по основу отплате дугова су планирани у износу од
6.070.810,00 КМ, а односе се на исплату по основу отплате за
обвезнице и по основу кредита, и за измирење обавеза по
основу буџетског дефицита, планирана су средства у износу
од 1.457.718,00 КМ.
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ˇ̶̡̡̨̱̦̔͘

ˇ̶̡̛̱̦̠̌

ʥ̷̱̖̯̌̚ϮϬϭϴ̨̛̦̱̐̔͘

ϭ

Ϯ

ϯ

Ϭϭ ʽ̪̹̯̖̠̦̖̱̭̣̱̖̌̏̐

ˀ̷̖̣̦̭̱̖̯̍̌̌̍̌̌̚
ϮϬϭϴ̨̛̦̱̐̔͘

ϰ

ϱ

ϭϰ͘ϵϳϯ͘ϲϯϮ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϬϮϱ͘ϳϳϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϱϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ʯ˄

Ϭϰ ʫ̡̨̨̡̨̨̛̛̦̥̭̪̭̣̏

ϯ͘ϱϴϵ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ

ϯ͘ϵϮϵ͘ϵϴϲ͕ϬϬ

ʯ˄

Ϭϱ ʯ̨̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̌̏̔

ϭ͘ϲϬϳ͘ϲϱϲ͕ϬϬ

ϭ͘ϲϲϴ͘ϳϭϲ͕ϬϬ

ʯ˄

Ϭϲ ˁ̸̡̨̨̛̛̛̛̛̯̥̖̦̠̖̦̪̭̣̌̍̌̔̏̚

ϰ͘ϵϭϮ͘ϳϲϴ͕ϬϬ

ϴ͘ϭϴϯ͘ϭϱϰ͕ϬϬ

ʯ˄

ϰϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ʰ˄

Ϭϴ ˀ̶̡̡̛̛̛̛̖̬̖̠͕̱̣̯̱̬̬̖̣̠̌̌̌̐̌

ϯ͘ϭϰϳ͘ϳϮϵ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϬϱ͘ϴϱϯ͕ϬϬ

ʰ˄

Ϭϵ ʽ̨̧̬̖̍̌̏̌̚

ϭ͘ϱϭϱ͘ϴϯϲ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϵϴ͘ϱϲϵ͕ϬϬ

ʰ˄

ϭϬ ˁ̶̨̛̛̠̣̦̹̯̯̌̌̌̌̚

ϳ͘ϮϲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϴϭϲ͘ϲϭϱ͕ϬϬ

ʰ˄

ϯϳ͘ϵϵϯ͘ϲϴϴ͕ϬϬ

ϰϯ͘ϱϮϰ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ

ϬϮ ʽ̬̦̔̍̌̌
Ϭϯ ʵ̨̛̛̛̦̬̖̭̱̬̦̭̯̌̏̔̐

Ϭϳ ʯ̨̬̭̯̔̌̏̏

ʯ˄

ˀʫʥʤʸʤʻˁʥ˄ˊʫ˃ʤʯʤϮϬϭϴ͘ʧʽʪʰʻ˄Ͳˇ˄ʻʶˉʰʽʻʤʸʻʤʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʤˀʤˁˈʽʪʤʰʻʫ˃ʽʰʯʪʤ˃ʤʶʤʯʤʻʫˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶ˄ʰʺʽʦʰʻ˄

ˇ̶̡̛̱̦̠̌
Ϯ
ʯ̸̡̛̠̖̦̖̱̭̣̱̖̌̔̐

ϯ
Ϯϳ͘ϳϱϰ͘ϳϲϰ͕ϬϬ

ϰ
Ϯϱ͘ϲϲϯ͘ϭϮϯ͕ϬϬ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌̍͘ϮϬϭϴ͘
ϱ
Ϯϵ͘ϯϵϴ͘ϬϮϵ͕ϬϬ

̛̛̛̦̱̣̦̖̱̭̣̱̖̔̏̔̌̐
˄̡̨̱̪̦͗

ϭϭ͘ϵϲϭ͘ϴϮϯ͕ϬϬ
ϯϵ͘ϳϭϲ͘ϱϴϳ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϯϯϬ͘ϱϲϱ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϵϵϯ͘ϲϴϴ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϭϮϲ͘Ϭϯϳ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϱϮϰ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ

ˇ̶̡̡̨̱̦̔͘

ϭ

ˀ̖̣̦̭̍̌̌Ϯ͘ϮϬϭϳ͘

ʥ̷̱̖̯ϮϬϭϴ͘
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Службени гласник Града Бијељина

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 15.025.773,00 КМ и чине
27 % буџетских расхода.Ова група расхода обухвата расходе
(личну потрошњу, материјалне трошкове) Градске управе и
Скупштине и друге јавне расходе.
Економски послови износе 3.929.986,00 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 1.668.716,00 КМ, а обухвата трошкове:
дезинсекције, дератизације, азила, заштиту од штетних
утицаја,противградну заштиту, јавну хигијену и др
Група расхода “ стамбени и заједнички послови” који износе
8.183.154,00 КМ. Ова група расхода обухвата расходе: локалне
путеве, одржавање каналске инфраструктуре,стамбено
збрињавање и комуналну инфраструктуру. Ови издаци
учествују са 15 % у буџетској потрошњи.
Здравство обухвата финансирање здравствене
заштите- примарне здравствене заштите, помоћи за

28. мај 2018.

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 3.405.853,00 КМ, што представља 5
% 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
у износу од 5.816.615,00 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 4.498.569,00 КМ или 8% 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,предшколско образовање 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 54.120.445,00 КМ и у
поређењу са првим планом има повећање од око 14 %.
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Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ
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ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤɢɞɨɛɢɬ
 ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɲɭɦɚɪɫɬɜɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ


















ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ








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





ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ


Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ɇȿɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɛʁɟɤɚɬɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ



 ɉɪɢɯɨɞɨɞɡɟɦʂɢɲɧɟɪɟɧɬɟ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɨɪɨɱɟɧɚɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɚɤɫɟɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
 Ƚɪɚɞɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɮɢɪɦɭ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢ
ɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɫɪɟɞɡɚɢɝɪɭ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟɦɭɡɢɱɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɭɭɝɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯ
ɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɢʂɟɠɟɧɢɦ
ɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ
 Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟɬɚɤɫɢɪɚʃɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɟ
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ



































ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
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
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɋɥɭɠɛɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
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




41.662.702,00






























43.016.147,00






























43.016.147,00
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Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ










ɉɪɢɦɢɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢɢɡɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪ
ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
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Ɉɉɂɋ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɢɧɞɟ[

Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2018.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





































34.383.015,00
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34.383.015,00

























34.345.273,00





































































 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɡɚɲɬɢɬɟɠɫɪɟɞɢɧɟ










 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɤɨɦɢɫɢʁɟ

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

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɢɧɞɟ[

Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2018.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ




























































































10.917.233,00



 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢɮɢɧɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɜɚɬɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɬɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ














10.917.233,00















5.434.597,00
















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

Ɉɉɂɋ



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɢɧɞɟ[














































































































Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2018.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ










































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

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɢɧɞɟ[

Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ 2018.-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ-eɤɨɧɨɦɫɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ























ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
ɍɄɍɉɇɈ

28. мај 2018.
Службени гласник Града Бијељина
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Ɉɉɂɋ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ






Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





ɂɇȾȿɄɋ






















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

751.285,00





















751.285,00



















ɉɥɚɧɫɚ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ

777.850,00





















ɊȺɋɉɈɊȿȾ ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ ɉɈ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳ ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂ - ɊȿȻȺɅȺɇɋ ɡɚ 2018.ɝɨɞɢɧɭ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɢɡɛɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɪɚɞȽɂɄɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯɨɞɛɨɪɚ

 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄ

 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ

 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
411
411200 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

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ




























721.500,00
4.000,00












Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

721.500,00
4.000,00
















679.000,00
4.000,00




















0,00





ɩɥɚɧɫɚ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ









0,00













0,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ




Ɉɉɂɋ





ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ

ɍɄɍɉɇɈɄɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ

3.860,00




ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ








Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɚɢɡɜɪɲɟʃɚ









Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



4.000,00













Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝ








ɂɇȾȿɄɋ











Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

3.860,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41














Ɉɉɂɋ





ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɪɟɡɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɥɢɰɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚɢɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɚ
Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɪɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ






























ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

12.317.582,00



























12.317.582,00





























12.199.767,00
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6.070.810,00












62


6.070.810,00












560.516,00

























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ









6.070.810,00

























ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢȽɍ
ɂɁȾȺɐɂ ɁȺ ɈɌɉɅȺɌɍ ȾɍȽɈȼȺ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɞɨɦɚʄɟɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ



ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

Ɉɉɂɋ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



560.516,00












ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ


540.656,00














ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

Ɉɉɂɋ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ






41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

51


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɚɭɪɟɻɟʃɟɢɩɥɚɧɨɜɢ ȺɫɬɚɧɢɰɚɄɧɟɡɂɜɨɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɢ
 ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ











2.252.610,00





ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

2.252.610,00










30.000,00






2.264.750,00










30.000,00




















30.000,00



Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ













3.860,00


290.000,00



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

3.860,00


290.000,00







4.000,00


300.000,00







ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ




Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ



























ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ








7.012.380,00











3.713.720,00






ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
3.724.000,00
3.713.720,00
ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ


 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟ


 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


ɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ
 7Hɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ


 7Hɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɚ


 ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɲɬɟʄɟɧɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɢɦɟɞɢʁɚɝɝɪɨɛʂɟ


 ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ


 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


ɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɭɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ


 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ


 Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚ


 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɧɚɤɧɚɞɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ



 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ


51
3.105.000,00
7.012.380,00
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ


 ɩɭɬɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɚɟɥɟɤɬɪɨɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɛɭʇɟɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɪɟɞɢɬ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ





ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
 ɢɦɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɞɪȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
 ɍɪɟɻɟʃɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɧɚɞɡɨɪ

ɢɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡɜɨɞRɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɧɚɤɧɚɞɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ

ɩɭɬɟɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬɩɞɜ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɈɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɈɊɂɈɤɪɟɞɢɬ
ɍɄɍɉɇɈɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



Ɉɉɂɋ











Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ


364.675,00











364.675,00


























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

353.250,00





















98.400,00





















98.400,00








ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

100.000,00
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ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɫɩɥɚɬɚɩɨɪʁɟɲɟʃɭ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢ
ɧɟɫɬɚɥɢɯɥɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ
 Ʉɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
 Ⱦɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɬɟɤɭʄɟ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɩɨɦɟɧɫɨɛɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ


 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɰɡ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɐɁ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ

Број 12 - Страна 29
Службени гласник Града Бијељина
28. мај 2018.






ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ





ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɟɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɦɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɬɪɝɨɜɢɧɟɢɬɭɪɢɡɦɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41






ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚɝɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɩɚɪɬɢʁɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟ
ɫɚɥɟɢɫɬɚɞɢɨɧɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɢɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɚ

 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɍȻɚʃɚȾɜɨɪɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɌɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢȳɂɉɋɟɦɛɟɪɢʁɚɢɆɚʁɟɜɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɮɢɡɢɱɤɟɤɭɥɬɭɪɟɪɟɡɟɪɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɩɨɪɬɩɨɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɪɚɫɩɨɞʁɟɥɢ
ɒɤɨɥɫɤɢɫɩɨɪɬ


































Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ
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2.351.000,00









ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɨɞɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞȻɢʁɟʂɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟ
ɦɭɡɢɱɤɟɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɚɦɛɭɥɚɧɬɢ






















2.351.000,00



















835.000,00
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Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɚɫɬɚɩɨɪɨɞɢɰɟɩɨɦɨʄɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɤɨʁɟ
ɥɢʁɟɱɟɫɬɟɪɢɥɢɬɟɬ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
 ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɟɨɛɨʂɟʃɚɢɥɢʁɟɱɟʃɟɞʁɟɰɟ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
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Ɉɉɂɋ





ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ




 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɢɞɨɦɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41


ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɨ

ɭɤɥɚʃɚʃɭɝɚɪɚɠɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ











































ɂɇȾȿɄɋ














Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ














40.060,00



ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

40.060,00





41.500,00
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162


ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



411200


ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41





























51











Ɉɉɂɋ





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
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɝɪɚɞɫɤɭɭɩɪɚɜɭɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ






























865.592,00
19.000,00












Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

865.592,00
19.000,00
















337.000,00





904.732,00
20.000,00
















337.000,00







ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ





245.000,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

51


Ɉɉɂɋ





ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

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

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





ɂɇȾȿɄɋ
















Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

19.000,00


528.000,00





19.000,00


528.000,00








ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

20.000,00


530.000,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ









Ɉɉɂɋ

ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ






ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
 ȻɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɚȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ
 ȻɪɭɬɨɩɥɚɬɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ
 ȻɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɭɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

51



 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



































ɂɇȾȿɄɋ


1.017.580,00




























1.017.580,00




























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

1.023.600,00






































ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ






41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
 ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
 ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭ
 ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
 ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɚ
 ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
 ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ
 Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ

Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

4.312.000,00






















































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ


4.312.000,00





















4.312.000,00

































ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ









ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41






















Ɉɉɂɋ



ȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ




ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɚɡɚɨɞɥɚɡɚɤɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
7ɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɨɦɥɚɞɢɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ


























































ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ
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Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɚɬɟɡɧɯɤɚɦɚɬɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɢɡɚɬɟɡɧɯɤɚɦɚɬɚ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ









8.000,00
















8.000,00
















8.000,00
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Ɉɉɂɋ





ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


41
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

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ



ELEOLRW ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
HND


















Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ



























71.996,00
2.000,00














54.000,00






ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

71.996,00
2.000,00














54.000,00








74.500,00
2.500,00














55.000,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

ɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ






41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɊȺɋɏɈȾɂɁȺɅɂɑɇȺɉɊɂɆȺȵȺ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢɩɨɦɨʄɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɝɨɪɢɜɨɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɬɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɭɫɥɭɝɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɜɪɟɦɟɧɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɆɭɡɟʁɫɤɚɫɨɛɚɤɪɟɞɢɬ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ

































251.210,00





















2.000,00









ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

251.210,00





















2.000,00











253.000,00





















3.000,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

ȳɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ




41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦH
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ




















ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ



81.830,00
8.000,00













81.830,00
8.000,00










5.000,00









5.000,00






84.700,00










5.000,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚɢɝɨɪɢɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ
























103.072,00













3.500,00







ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

103.072,00













3.500,00









101.100,00













4.000,00







28. мај 2018.
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ





ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡDɩɪɟɜɨɡ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɧɟɩɨɦɟɧɭɬɟɭɫɥɭɝɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɢɡɪɚɞɭɭɱɢɧɚɤɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɍɄɍɉɇɈɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ





Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ




358.470,00













154.370,00



































ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

358.470,00













154.370,00












363.000,00













156.300,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ





ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
411
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ-ɩɪɟɜɨɡ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɱɢɧɚɤɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ


























149.048,00
13.549,00
13.549,00












11.237,00






ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

149.048,00
13.549,00
13.549,00












11.237,00








145.466,00














12.951,00






28. мај 2018.
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ




41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

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

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ

26.988,00













2.346,00







Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ

26.049,00













2.346,00







ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ























Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ




26.049,00













2.346,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ


















60.331,00












0,00





ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

60.331,00












0,00







53.335,00












3.000,00





28. мај 2018.
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

ɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ






41
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ

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

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɩɥɚɧɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚ

155.743,00























156.785,00














































Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ ɂɇȾȿɄɋ
ɝɨɞɢɧɟ


155.743,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ




























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41








Ɉɉɂɋ



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
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ


Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ
































692.904,00



























ɩɥɚɧɫɚ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ

692.904,00





























684.444,00
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 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɢɞɪɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮ
ɍɄɍɉɇɈȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ




41
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

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ




























0,00








313.450,00













ɩɥɚɧɫɚ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ





0,00








313.450,00















315.350,00
















0,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ















Ɉɉɂɋ





ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ


Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɫɩɨɪɨɜɚ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41




















 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ



ɍɄɍɉɇɈȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ

Ȼɭʇɟɬɝɨɞɢɧɟ



ɂɇȾȿɄɋ


























264.141,00





Ɋɟɛɚɥɚɧɫɛɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

264.141,00




























224.500,00
































ɩɥɚɧɫɚ
ɪɟɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ
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Ɉɉɂɋ

Ɋɟɛɚɥɚɧɫ ɛɭʇɟɬɚ-ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ



711100
711113

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

71
711



1





































72


ɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɪɟɡɚɧɚɞɨɯɨɞɚɤ
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɢɩɪɢɯɨɞɟɨɞ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭ
ɩɚɭɲɚɥɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɨɛɚɜʂɚʁɭɩɪɢɜɪɟɞɧɭɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɢʁɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɚ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɉȾȼɟɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɨɫɬɚɥɢɯɨɛɚɜɟɡɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɨɦɟɬɭɫɥɭɝɚ
Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɡɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɛɢɬɤɟɨɞɢɝɚɪɚɧɚɫɪɟʄɭ
ɇȿɉɈɊȿɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ
ɢɦɨɜɢɧɟ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
 











,9NYDUWDO









,NYDUWDO

























ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





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

































































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ































,9NYDUWDO






















,,,NYDUWDO
















ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
,NYDUWDO
,,NYDUWDO
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 Ȼɨɪɚɜɢɲɧɟɬɚɤɫɟ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɥɨɛɨɞɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɟɞɦɟɬɟ
ɬɚɤɫɢɪɚʃɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢ
ɞɪɭɝɢɯɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɭɬɟɜɚ














 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦʁɟɧɭɧɚɦʁɟɧɟɡɟɦʂɢɲɬɚ










Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚɦʁɟɫɬɢɦɚɤɨʁɟʁɟɡɚ
ɬɨɨɞɪɟɞɢɥɚɋȽ

 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ






















 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɜɨɞɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɜʁɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ



 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɢɡɜɚɻɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
 ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɜɨɞɭɡɚɭɡɝɨʁɪɢɛɚ

















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

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɡɪɟɱɟɧɟɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɚɚɤɬɨɦ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ
 Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ

 ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ










ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
,NYDUWDO
 ,,NYDUWD
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ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ






,9NYDUWDO







,,,NYDUWDO







,,NYDUWDO





Ɉɉɂɋ



,NYDUWDO



Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ


















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ


















,9NYDUWDO

























,,,NYDUWDO




 ɉɪɢɦɢɰɢ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɟɦʂɢɲɬɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɬɚɥɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɡɚɥɢɯɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ




0,00







5.000.000,00







0,00







0,00







5.000.000,00




























,,NYDUWDO












,NYDUWDO





Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɡɡɟɦʂɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɢɯɨɞɢ
ɉɪɢɦɢɰɢ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɭɢɦɨɜɢɧɭ

Ɉɉɂɋ






ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
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ɉɊɂɆɂɐɂ
ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɞɨɦɚʄɟɝ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ
 ɉɪɢɦɢɰɢɨɞɢɡɥɚɡɧɨɝɩɨɪɟɡɚ
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Ɉɉɂɋ

 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɦɢɰɢ
 ɉɪɢɦɢɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨ
 ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɨɫɧɨɜɭɬɪɚɧɫɮɟɪɚ

ɍɄɍɉɇȺȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɊȺɋɏɈȾɂ



ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

41





































7.818.999,73









8.636.373,59











8.134.500,54













9.793.141,14















34.383.015,00





ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ














,9ɤɜɚɪɬɚɥ















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















,ɤɜɚɪɬɚɥ

























































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ







ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ






ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ



































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





Ɉɉɂɋ

































































ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ

















,9ɤɜɚɪɬɚɥ



















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















,,ɤɜɚɪɬɚɥ
















,ɤɜɚɪɬɚɥ
























































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɢ
ɨɞɛɨɪɭɩɪɚɜɧɢɤɨɦɢɫɢʁɟ
 ɉɨɪɟɡɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚɡɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɞɪɭɝɢ
ɮɢɧɚɧɫɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɚɦɚɬɚɧɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ƚɪɚɧɬɨɜɢ
 ɉɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
 ɉɨɦɨʄɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
















Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɞɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɛɭʇɟɬɫɤɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢɫɬɨɝ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
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ɊȺɋɏɈȾɂ






Ɉɉɂɋ





Ɉɉɂɋ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɞʁɟʄɭɢɨɛɭʄɭ












1.238.046,85










,ɤɜɚɪɬɚɥ













1.924.844,75










,,ɤɜɚɪɬɚɥ













5.135.809,47










,,,ɤɜɚɪɬɚɥ











2.618.531,93












,9ɤɜɚɪɬɚɥ













10.917.233,00










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ








ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ









,9ɤɜɚɪɬɚɥ










,,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,ɤɜɚɪɬɚɥ





ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ

ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɢɦɨɜɢɧɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɛɭʇɟɬ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɢɭɧɭɬɚɪʁɟɞɢɧɢɰɚɜɥɚɫɬɢ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

51








ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɪɟɞɢɬ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɫɜʁɟɬɫɤɚɛɚɧɤɚ
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ɊȺɋɏɈȾɂ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ









ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ









,9ɤɜɚɪɬɚɥ












,,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,,ɤɜɚɪɬɚɥ
















,ɤɜɚɪɬɚɥ










































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



 ɉɨɤɪɢʄɟɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ

ɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡ
ɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɧɢʁɟɝ
ɩɟɪɢɨɞɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ
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Ɉɉɂɋ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ









,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ




























































































































ɊȺɋɉɈɊȿȾ ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ ɉɈ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɈȳ ɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂ ɁȺ 2018.ȽɈȾɂɇɍ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
 ɇɚɤɧɚɞɟɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɢ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɢɦɤɨɦɢɫɢʁɚɦɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɫʁɟɞɧɢɰɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɞɚɬɭɦɢ
ɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȽɂɄ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟɢɭɫɥɭɝɟɦɟɞɢʁɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɛɢɪɚɱɤɢɯ
ɨɞɛɨɪɚ
 ɊɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚȽɂɄɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɪɚɫɯɨɞɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41









 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ



ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ




Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

721.500,00
4.000,00
4.000,00




209.235,00






187.590,00






158.730,00






165.945,00












ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ


ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
411200
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ









ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41






















































































































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






ɄɚɩɢɬɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɆʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
 Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɜɚɧɪɟɞɧɟɩɨɦɨʄɢ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ

Ɉɉɂɋ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ





51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȽɊȺȾȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ




41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢ
ɭɫɥɭɝɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ

 ɂɡɜɪɲɟʃɟɩɨɧɚɥɨɝɭɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɫɥɭɠɛɟ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍ

,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ






,9ɤɜɚɪɬɚɥ




Ɋɟɛɚɥɚɧɫ
Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ







,9ɤɜɚɪɬɚɥ










,,,ɤɜɚɪɬɚɥ









,,ɤɜɚɪɬɚɥ









,ɤɜɚɪɬɚɥ













1.544,00


2.856,40


2.856,40






463,20

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ





,9ɤɜɚɪɬɚɥ








,,,ɤɜɚɪɬɚɥ







,,ɤɜɚɪɬɚɥ







,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ









ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41








Ɉɉɂɋ





ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ





















,9ɤɜɚɪɬɚɥ













































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ












































,,ɤɜɚɪɬɚɥ

























,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɜɨɡɫɚɩɨɫɥɚɢɧɚɩɨɫɚɨ
ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɥɚɬɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɪɟɡɢɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɨɫɬɚɥɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ

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

62




Ɉɉɂɋ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

















,9ɤɜɚɪɬɚɥ






















,,ɤɜɚɪɬɚɥ











,ɤɜɚɪɬɚɥ


Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɚɦɚɬɟɢɨɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɢɡɪɚɧɢʁɟɝɩɟɪɢɨɞɚ
Ʉɚɦɚɬɟɧɚɞɨɦɚʄɟɤɪɟɞɢɬɟɧɨɜɨɡɚɞɭɠɟʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ





 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɜɪɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ















ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

6.070.810,00












1.844.776,90












,9ɤɜɚɪɬɚɥ


1.177.000,00
















1.872.033,10
















1.177.000,00














,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɌɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢȽɍȻɇ
Ɉɉɂɋ



ɂɡɞɚɰɢ ɡɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɞɭɝɨɜɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɰɟ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɟʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɞɭɝɨɜɚɋɛɚɧɤɚ
 Ɉɬɩɥɚɬɚɨɫɬɚɥɢɯɞɭɝɨɜɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɉȾȼ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɤɭɩɧɨɈɞʁɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ

Ɉɉɂɋ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ

114.198,68










,ɤɜɚɪɬɚɥ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɡɢɧɫɟɤɰɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢ
 ɍɞɪɭɠɟʃɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ


109.233,52










,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


129.094,16










,9ɤɜɚɪɬɚɥ


143.989,64










ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



496.516,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ

Ɉɉɂɋ



ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

653.256,90








2.252.610,00





,9ɤɜɚɪɬɚɥ


585.678,60















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


495.574,20















,,ɤɜɚɪɬɚɥ


518.100,30




































,ɤɜɚɪɬɚɥ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɬɪɨɲɤɨɜɢ
 ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚɫɥɭɠɛɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɚɧɚɰɢʁɭɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
 Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɞɨɦɚʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɭɞɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢ
 ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȺɝɪɚɪɧɨɝɮɨɧɞɚ
 ɍɱɟɲʄɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭȳɉȼɨɞɟ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɥɚɝɚʃɚɭɩɨɛɨʂɲɚʃɟɲɭɦɚ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

51


Ɉɉɂɋ



ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ























,9ɤɜɚɪɬɚɥ












,,,ɤɜɚɪɬɚɥ














,,ɤɜɚɪɬɚɥ




















,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ


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

ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɈɋɌɈɊɇɈɍɊȿȭȿȵȿ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41
















































Ɉɉɂɋ





,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ
























3.713.720,00


























891.292,80




,ɤɜɚɪɬɚɥ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
705.606,80
1.002.704,40
1.114.116,00
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ



2ɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜʁɟɬɟ



Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ



ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɢɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɤɪɩʂɟʃɟɭɞɚɪɧɢɯɪɭɩɚ
Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɚɪɤɚ



Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɮɚɫɚɞɟ



ɋɚɧɚɰɢʁɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɲɬɟʄɟɧɟɭɩɨɩɥɚɜɚɦɚ



Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ



Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɭɫɥɭɝɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɦɟɞɢʁɚɝɝɪɨɛʂɟ



ɍɫɥɭɝɟɦʁɟɪɟʃɚɡɚɝɚɻɟʃɚɡɪɚɤɚ



Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟʁɚɜɧɚɯɢɝɢʁɟɧɚɢ



ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜʁɟɬɚ



ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ



Ɂɢɦɫɤɚɫɥɭɠɛɚɢ



ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɧɚɤɧɚɞɟ



Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɩɨɪɨɜɚɢɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ



Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ



ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ



ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȳɉɌɨɩɥɚɧɚ



ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟȿɤɨȾɟɩ



Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
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Ɉɉɂɋ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ








ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ





,9ɤɜɚɪɬɚɥ






,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



















































,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,ɤɜɚɪɬɚɥ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɨʁɟɤɬɚɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɭɬɧɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɚɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ 
 ɤɪɟɞɢɬɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɛɭʇɟɬȾɢɪɟɤɰɢʁɚɧɚɞɡɨɪ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɞɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚ
 ɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɞɡɨɪɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚ
 ɢɡɨɧɚ
 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯɩɢɬɚʃɚɛɭʇɟɬɤɪɟɞɢɬ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɧɚɤɧɚɞɟɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ














 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɪɚɞɫɤɨɝɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɨɛʂɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɈɊɂɈɩɪɨʁɟɤɚɬ








 ɂɡɞɚɰɢɡɚɢɧɜɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɩɭɬɟɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɫɬɚɥɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɝɢɨɫɬɚɥɚɝɪɨɛʂɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
  Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨʁɟɤɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɈɊɂɈɉȾȼ
ɤɪɟɞɢɬ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


















91.168,75























109.402,50























91.168,75















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41



















































364.675,00











ɍɱɟɲʄɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɫɩɨɦɟɧɨɛɢʂɟɠʁɚ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚɢɢɧɜɚɥɢɞɚ










































 













ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
72.935,00
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ

ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
ɈɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɨɊʁɟɲɟʃɭ

Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟȻɨɪɚɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɩɨɝɢɧɭɥɢɯɢɧɟɫɬɚɥɢɯɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɍɞɪɭɠɟʃɚɧɟɫɬɚɥɢɯ

ɛɨɪɚɰɚɢɰɢɜɢɥɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢɜɢɥɧɢɯɠɪɬɚɜɚɪɚɬɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɥɨɝɨɪɚɲɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɝɪɚɧɬɨɜɢɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ






Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɛɨɪɚɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ


ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɰɡ


Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɰɡ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȻɈɊȺɑɄɈɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍɂɐɂȼɂɅɇɍ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ



1.072.567,45






864.973,75































3.459.895,00




795.775,85











ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

726.577,95

































,9ɤɜɚɪɬɚɥ































,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




















,,ɤɜɚɪɬɚɥ










,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
ȻɪɨʁɉȳɌ
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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
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Iɤɜɚɪɬɚɥ 8%





































Iiɤɜɚɪɬɚɥ
III ɤɜɚɪɬɚɥ
IV ɤɜɚɪɬɚɥ
26%
40%
26%




ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ
ɨɞɧɨɫɢɦɚɝɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
 Ɋɚɡɜɨʁɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
 Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ
 0DɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢȾɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȼɢɲʃɢʄɟɜɢ
ɞɚɧɢɆɚʁɫɤɟɦɭɡɢɱɤɟɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ
 ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
 Ɍɟɤɭʄɢɝɪɚɧɬɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɡɚɲɬɢɬɟ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɡɧɚɤɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɩɨɜɪɚɬɤɚɢɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɢɩɨɞɪɲɤɟɨɱɭɜɚʃɚɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨʁɞʁɟɰɢɡɚɭɠɢɧɭ
ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɋɚɯɪɚɧɟɧɟɡɛɪɢɧɭɬɢɯɥɢɰɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɦɨʄɩɟɧɡɢɨɧɟɪɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɡɧɚɤɟ
ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɡɨ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɋɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɩɨɦɨʄ
 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ
 ɋɬɚɦɛɪɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
 ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟȾɨɦɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɦʁɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟȾɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɪɚɡɜɨʁɧɚɞɡɨɪ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɈɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢɉȾȼ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ









1.602,40







,ɤɜɚɪɬɚɥ








4.406,60







,,ɤɜɚɪɬɚɥ










20.030,00





,,,ɤɜɚɪɬɚɥ










14.021,00





,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɭɡɨɪɚɤɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪʁɟɲɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯɨɪɝɚɧɚ
 Ɉɫɬɚɥɟɭɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɥɭɠɛɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢ
ɟɤɨɥɨɲɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
 ɂɡɜɪɲɟʃɚɊʁɟɲɟʃɚɩɨɧɚɥɨɝɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
ɍɄɍɉɇɈɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



40.060,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

Ɉɉɂɋ



ɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

865.592,00
19.000,00



,ɤɜɚɪɬɚɥ



5.130,00















4.940,00
















4.370,00

























4.560,00
















































































337.000,00











ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
411000 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ




























51











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


 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚȽɭɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɅɍɀȻȺɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

Ɉɉɂɋ






,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ






































528.000,00


19.000,00



























,ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɡɝɪɚɞɭȼʁɟɞɢɧɢɰɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɨɛɟɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
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FHQWD ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
U





















Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

1.017.580,00






234.043,40








305.274,00








244.219,20








234.043,40













0,00
























0,00























0,00























0,00





















0,00























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɭ
ɪɢɡɢɤɭ
 Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞʁɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ
 Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ

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

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨ
ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

28. мај 2018.
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ



,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

4.312.000,00






,,ɤɜɚɪɬɚɥ


862.400,00








,ɤɜɚɪɬɚɥ


1.164.240,00





















1.207.360,00






















1.078.000,00















































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


Ɍɪɨɲɤɨɜɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
Ⱦɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢʃɟɝɭɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭʇɛɟɧɢɤɟɞʁɟɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɋɦʁɟɲɬɚʁɭɜɥɚɫɬɢɬɭɩɨɪɨɞɢɰɭ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɉɨɦɨʄɡɚɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɡɚɪɚɞ
ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɧɨʄɡɚɨɝɪɟɜɢɨɞʁɟʄɭɥɢɰɢɦɚɫɚɫɬɚʃɟɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
ɍʇɛɟɧɢɰɢɢɨɞʁɟʄɚɡɚɞʁɟɰɭɭɞɨɦɫɤɨɦɫɦʁɟɲɬɚʁɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɦʁɟɲɬɚʁ
ɞɟɥɨɠɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
ȻɪɨʁɉȳɌ

41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɧɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ȳɚɜɧɚɤɭɯɢʃɚɬɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
 ɉɌɌɬɪɨɲɤɨɜɢɨɬɩɪɟɦɟɭɩɥɚɬɧɢɰɚ
 ɇɚɤɧɚɞɚʂɟɤɚɪɫɤɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɚɞɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɞɤɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟɥɢɰɚɨɦɟɬɟɧɢɯɭɪɚɡɜɨʁɭ
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ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɫɦʁɟɲɬɚʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɥɢɰɚ
 Ɂɚɲɬɢɬɚɠɪɬɚɜɚɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɚɞɚɫɚɜʁɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɫɚɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɞɧɟɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɡɚɞʁɟɰɭɭɪɢɡɢɤɭ

 Ⱦɨɡɧɚɤɟɧɚɢɦɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ









ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41




















Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


322.762,68


























336.795,84


























379.935,32


























363.822,16


























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɥɢɱɧɚɩɪɢɦɚʃɚ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟɤɨɞɨɞɥɚɫɤɚɭɩɟɧɡɢʁɭ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɟɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɝɨɪɢɜɨ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



1.403.316,00
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4.000,00













ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɚɨɞʁɟɥɭ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɧɚɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɬɟɡɧɢɯɤɚɦɚɬɚ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɩɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɍɄɍɉɇɈȾȳȿɑɂȳɂȼɊɌɂȶɑɂɄȺȳɈȼȺɁɆȺȳ

28. мај 2018.
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ELEOL ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
RWHND


Ɉɉɂɋ



,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ

,ɤɜɚɪɬɚɥ




ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



71.996,00
2.000,00










18.718,96
520,00








ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ


18.718,96
520,00








ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

16.559,08
460,00


















41

17.999,00
500,00
















247












































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
















































51

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
 Ɏɨɧɞɪɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɩɥɚɬɧɨɝ
ɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɫɟɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ




 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





























ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41

51


Ɉɉɂɋ

ɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


65.314,60
















,ɤɜɚɪɬɚɥ


65.314,60


























62.802,50


























57.778,30




































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


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

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



251.210,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

-ɍȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ




ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ















































81.830,00
8.000,00
8.000,00









ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



,9ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,ɤɜɚɪɬɚɥ


23.730,70
2.320,00









,ɤɜɚɪɬɚɥ


21.275,80
2.080,00




















18.002,60
1.760,00




















18.820,90
1.840,00































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ



 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ

ɇɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁȿȳɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

279











41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
411200 ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ
 Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɫɭɞɫɤɢɦɪʁɟɲɟʃɢɦɚ


Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɍɄɍɉɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺɒɄɈɅȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ














,ɤɜɚɪɬɚɥ

















875,00
























910,00
























665,00












1.050,00









ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȳɍȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ



ɌȿɄɍȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ


ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɢɝɪɢʁɚʃɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ

ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈȽɂɆɇȺɁɂȳȺɎɂɅɂɉȼɂɒȵɂȶ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



















3.500,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ











ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41












51







Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ


103.956,30














37.517,30












78.863,40
















28.461,40












93.202,20














33.636,20












82.448,10














29.755,10












ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȳɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺɂɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɒɄɈɅȺ


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

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



358.470,00














129.370,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





Ɉɉɂɋ



,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

149.048,00




,ɤɜɚɪɬɚɥ


43.223,92














38.752,48















32.790,56

























34.281,04



































































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȳɍɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ


ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41



 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɇɚɬɪɟɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɢɧɜɟɧɬɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈɌȿɏɇɂɑɄȺɒɄɈɅȺɆɂɏȺȳɅɈɉɍɉɂɇ

28. мај 2018.
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ






539,58




5.991,27















,ɤɜɚɪɬɚɥ





516,12




5.730,78















,,ɤɜɚɪɬɚɥ





609,96




6.772,74















,,,ɤɜɚɪɬɚɥ





680,34




7.554,21















,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȳɍɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ


ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦʁɟɧɟ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ


ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɆɍɁɂɑɄȺɒɄɈɅȺɋɋɆɈɄɊȺȵȺɐ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



26.049,00

















2.346,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ



,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

60.331,00










,ɤɜɚɪɬɚɥ


17.495,99













0,00







15.686,06





















13.272,82





















13.876,13
































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȳɍɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɜɨɡɧɚɩɨɫɚɨ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
 ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
 Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚ
 ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ

 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
51
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛʁɟɤɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɍɄɍɉɇɈɋɊȿȾȵȺɋɌɊɍɑɇȺɒɄɈɅȺȳȺȵȺ

28. мај 2018.
Службени гласник Града Бијељина
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ

Ɉɉɂɋ

ɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ




,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


45.165,47























40.493,18























34.263,46























35.820,89























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


41
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɢɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɉɫɬɚɥɟɧɚɤɧɚɞɟ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɤɭɩɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɭɬɨɜɚʃɚɭɡɟɦʂɢ

Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɇɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɄɍɉɇɈɋɄɍȾɋȿɆȻȿɊɂȳȺ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



155.743,00
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ








ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41






















Ɉɉɂɋ



,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


200.942,16



























180.155,04



























154.278,88



























157.527,92



























ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


ȳɍɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɋȿɆȻȿɊɂȳȺ
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɛɨɥɨɜɚʃɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟɢʁɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɪɢʁɚʃɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɆDɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɧɚɦʁɟɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɝɨɪɢɜɚɢɩɪɟɜɨɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɫɢɝɭɪɚʃɚɢɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɪɟɤɥɚɦɟ
ɋɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɞɪɭɝɟɞɚɠɛɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɛɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɨɪɟɡɚ

ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



692.904,00
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12.190,00





























13.780,00














15.370,00














53.000,00








ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
 ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɡɚɥɢɯɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 2ɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ
 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɨɤɨʁɟɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ

ɍɄɍɉɇɈɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ





ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ
41





Ɉɉɂɋ



ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ


,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,,,ɤɜɚɪɬɚɥ


,9ɤɜɚɪɬɚɥ


ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ



90.900,50



















81.497,00

























68.959,00





























72.093,50



























313.450,00








































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ


























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

51







ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɫɬɚɥɭɢɦɨɜɢɧɭɧɚɦɢʁʃɟɧɭɩɪɨɞɚʁɢ
ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ





ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ







 
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɞɚɰɢ


ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ
ɍɄɍɉɇɈɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
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ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ



Ɉɉɂɋ





,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,,,ɤɜɚɪɬɚɥ




,9ɤɜɚɪɬɚɥ




ɊɟɛɚɥɚɧɫȻɭʇɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ




,ɤɜɚɪɬɚɥ








60.752,43











58.111,02



















68.676,66

























76.600,89


















264.141,00


ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɊȺɁȼɈȳɆȺɅɂɏɂɋɊȿȾȵɂɏɉɊȿȾɍɁȿȶȺ



















ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚ
ȻɪɨʁɉȳɌ




























ɌȿɄɍȶɂ ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɉɥɚɬɟɢɧɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ


Ȼɪɭɬɨɩɥɚɬɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɭɬɨɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɧɚɤɧɚɞɭɩɥɚɬɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟ
ɛɨɥɨɜɚʃɚɤɨʁɢɫɟɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɪɨɛɚɢ
ɭɫɥɭɝɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɫɬɪɭɱɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɝɨɜɨɪɟɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɪɚɞɜɚɧɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɍɩɪɚɜɧɢɨɞɛɨɪ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɪɚɡɜɨʁɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
ɋɭɞɫɤɢɫɩɨɪɨɜɢ
Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ɂɚɬɟɡɧɟɤɚɦɚɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

61
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 ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ

 ɂɡɞɚɰɢɩɨɨɫɧɨɜɭɉȾȼɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɤɧɚɞɟɩɥɚɬɟɡɚɩɨɞɫɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɮɭɧɞɢɪɚʁɭ
ɍɄɍɉɇɈȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɪɚɡɜɨʁɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

 ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
 Ȼɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ
ɍɄɍɉɇɂȻɍȹȿɌɋɄɂɂɁȾȺɐɂ







































ȾɂɇȺɆɂɑɄɂɉɅȺɇ
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Службени гласник Града Бијељина

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
уз Одлуку о Ребалансу буџета Града Бијељина за
2018.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 2018.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 5.000.000,00 КМ и распоређивање
средстава на издатке
утврђене Одлуком Скупштине
Града Бијељина број:01-022-113/17од 15.12.2017.године, и
планирање измирења буџетског дефицита по финансијском
извјештају за 2017.годину.
ПРИХОДИ
Табеларни преглед прихода по економској
класификацији указује да су приходи (изворни-порески
и непорески) планирани Ребалансом у износу од
43.016.147,00 КМ .
У укупним буџетским средствима
порески
приходи износе 31.411.702,00 КМ, непорески 11.604.445,00
КМ, текуће и капиталне помоћи 255.000,00 КМ.
У пореским приходима који чине 58 % укупних
средстава највеће учешће има приход по основу ПДВ-а и
исти је планиран у износу од 23.462.602,00 КМ.
Приходи по основу пореза на лична примања
су планирани у износу од 5.117.100,00 КМ, и на нивоу су
првобитно планираних средстава.
Порез на непокретности су планирани у износу од
2.754.000,00 КМ.
Непорески приходи су планирани у износу од
11.604.445,00 и у поређењу са првим планом средства
су повећани ( на основу остварења прихода по основу
уређења грађевинског земљишта, ренте и накнаде по
основу претварања пољопривредног у непољопривредно
земљиште).
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 3.077.800,00 КМ, а на бази остварења за три мјесеца и
пројекције остварења до краја године. Административне
таксе су планиране у износу од 986.000,00 КМ .Наплата
ове врсте прихода се врши у складу са Одлуком о
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административним таксама.Комуналне таксе су планиране
у износу од 2.091.800,00 КМ.
Накнаде за уређење и кориштење грађевинског
земљишта су планиране у износу од 3.763.000,00 КМ.
Приходи по основу накнада за уређење и кориштење
градског грађевинског земљишта се наплаћују у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту, а висина накнада се
утврђује Рјешењем о издавању урбанистичке сагласности.
Увећање ове врсте прихода је засновано на остварењу
накнаде ( приход у априлу 1.000.000),у складу са усвојеним
новим урбанистичким планом.
Приходи по основу камата на депонована новчана
средства су планирана у износу од 5.000,00 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
310.000,00 КМ на основу остварења за 3 мјесеца ( 207.000).
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
1.200.400,00 КМ, а односе се на приходе потрошачких
јединица и органа управе .
Капиталне помоћи су планиране у износу од
225.000,00 КМ , 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 1.585.000,00 КМ, и трансфер по
основу премија Пољопривредној школи и трансфер
Дјечијем вртићу у износу од 3.616,00. Средства планирана
у износу од 54.120.445,00 КМ, ће се користити за буџетску
потрошњу- издатке.
РАСХОДИ
Планирани расходи- буџетски издаци ребалансом
износе 54.120.445,00 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, 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 64 % потрошње, а обухватају:
издатке за лична примања, материјалне трошкове, текуће
одржавање, услуге, текуће и капиталне помоћи.Ова група
издатака има незнатно повећање у односу на планирана
средства првим планом.
Расходи по основу коришћења роба и услуга
су планирани у износу од 8.400.591,00 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 1.315.108,00 КМ , за камате на обвезнице
и кредитно задужење, и интеркаларне камате за ново
задужење у износу од 167.000,00 КМ..
За текуће и капиталне помоћи непрофитним
субјектима планирана су средства у износу од 5.029.565,00 КМ.
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Дознаке на име социјалне заштите и помоћи су
планиране у износу од 4.569.000,00 КМ.
Отплата по основу задужења ( кредит и обвезнице) је
планирана у износу од 6.070.810,00 КМ.
Капитални издаци су планирани у износу од
10.917.233,00 КМ, а финансирају се из : буџетских средстава,
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,реконструкцију објеката у власништву градске
управе и набавку опреме за Градску управу.
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ –Организациона класификација
Детаљан приказ буџетских расхода планираних
ребалансом буџета за 2018.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 751.285,00 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 303.000,00 КМ.
Средств
за
“обиљежавање значајних датума” су планирана у износу од
60.635,00 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 .Остали непоменути
расходи су планирани у складу са захтјевом и трошковником
Централне изборне комисије.
2. Потрошачкајединица“КабинетГрадоначелника”
има оквир у износу од 721.500,00 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 111.500,00 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
38.000,00 КМ и дозначавају се у складу са захтјевима мјесних
заједница и властитим приходима мјесних заједница.
Ванредне помоћи у износу од 43.000,00 КМ се дозначавају
појединцима за тешку материјалну ситуацију,лијечење у
складу са утврђеним критеријима.
3.Буџетска резерва је планирана у износу од
40.000,00 КМ, за непланиране издатке, недовољно планиране
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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 3.860,00 КМ, за трошкове репрезентације.
5. Комунална полиција има оквир потрошње у
износу од 7.720,00 КМ.
6. Потрошачка јединица “ Одјељење
за
финансије” има буџетски оквир у износу од 18.575.392,00
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
8.298.000,00КМ, 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) и оквир није мијењан у односу
на први план за 2018.годину.
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
2.143.781,00 КМ (бруто износ) . Из планираних средстава за
накнаде (90.000,00), 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 1.266.467,00 КМ, у складу са планом
отплате. У планираним средствима увећање се односи на
интеркаларне камате за ново задужење.
6. Потрошачка јединица “Одјељење за привреду“
има потрошачки оквир у износу од 560.516,00 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) има планирана средства
у износу од
410.000,00 КМ.
7.
Потрошачка јединица „Одјељење за
пољопривреду“ има оквир потрошње који износи
2.282.610,00 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 319.000,00КМ.
Средства се дозначавају ЈП “Воде” за одржавање
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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 375.000,00 КМ. Средства
Аграрног фонда ( лична примања и материјалне трошкове)
су планирана у износу од 355.750,00 КМ, а подстицајна
средства за развој пољопривреде износе 1.100.000,00 КМ.
Средства за подстицај пољопривредне производње ће се
распоређивати према Правилнику о начину и условима
подстицаја у пољопривредној производњи.
7. Потрошачка јединица “ Одјељење за просторно
уређење” има буџетски оквир у износу од 293.860,00 КМ,
а средства су предвиђена за уговорене услуге у износу од
3.860,00 КМ и за урбанистичку регулативу ( просторне,
регулационе планове).Средства у износу од 290.000,00 КМ
су предвиђена за израду дугорочног програма изградње и
уређења простора и планова.
8. Потрошачка јединица “ Одјељење за стамбено
комуналне послове и заштиту животне средине” има
буџетски оквир у износу од 11.695.100,00 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
1.035.000,00 КМ.Средства за судске спорове су предвиђена
у износу од 340.000,00 КМ. За уличну расвјету ( потрошњу,
одржавање и кићење града) планирана су средства у износу
од 1.105.000,00 КМ.
Средства за одржавање локалних и некатегорисаних
путева су предвиђена у износу од 800.000,00 КМ за:
хоризонталну и вертикалну сигнализацију, крпљење
ударних рупа, насипање макадамских путева, и др.
Комунална инфраструктура - текући издаци у
износу од 150.000,00 КМ се финансирају из средстава
водопривредних накнада.
Средства за капиталне расходе- издатке су
планирана у износу од 7.012.380,00 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 2.769.000,00 КМ .
9. Потрошачка јединица “Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту” има оквир потрошње
у износу од 463.075,00 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,
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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 50.000,00
КМ, и средства се додјељују на основу предлога Комисије и
утврђених критерија. Средства у износу од 50.000,00 КМ су
предвиђена за набавку грађевинских објеката , завршетак
градње спомен собе .
10. Одјељење за друштвене дјелатности има
потрошачки оквир у износу од 5.833.860,00 КМ, а за
трошкове : материјала и услуга, текуће помоћи, капиталне
помоћи и капиталне издатке.
Текући грантови су планирани у износу од
2.756.000,00 КМ, а за финансирање: здравствене заштите,
културних, спортских организација, удружења и др.
Текуће дознаке грађанима износе, 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 320.000,00 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 1.339.000,00 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
260.000,00КМ.
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 2018.
години износе 2.351.000,00 КМ, а предвиђена су за
финансирање : инвестиција у образовању (школа на
Лединцима), градња штала у Пољопривредној школи,
инвестиција у културне установе,спортске објекте , и
наставак градње Центра за социјални рад , као и стамбено
збрињавање социјалних категорија и ромских породица.
Издаци за спортске објекте у износу од 380.000,00 су
планирани за стадион , фискултурну салу Соколски дом.
Капитални издаци се финансирају из средстава буџета и
кредитних средстава.
11. Одјељење за инспекцијске послове у 2018.
години има оквир потрошње у износу од 40.060,00 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
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оквир у износу од 1.202.592,00 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 130.000,00КМ и предвиђена су за набавку
: потрошног, канцеларијског материјала, материјала за
хигијену и друго.
Комуналне услуге планиране у износу од 195.000,00
КМ се односе на : услуге телефона, поштанске , потрошња
воде ,канализација и друге комуналне услуге.
Уговорене услуге су планиране у износу од
42.860,00 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
44.000,00 КМ.Остали расходи су планирани у износу од
12.000,00 КМ за : стручно образовање, усавршавање,
семинаре, полагање стручних испита и остале расходе.
Трошкови осигурања,одржавања лиценци су планирани
у износу од 87.000,00 КМ.За набавку горива за службена
возила, возила возног парка гредске управе планирана су
средства у износу од 85.000,00 КМ.
Капитални расходи су планирани у износу од
337.000,00 КМ, за набавку опреме и реконструкцију
објеката ( пословног простора Градске управе, Дом војске
адаптација) 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 547.000,00 КМ.За
материјално техничко опремање планирана су срдства у
износу од 489.000,00 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 9.644.297,00 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 5.344.580,00КМ. Од наведеног износа
за финансирање рада Центра за социјални рад предвиђена
су средства у износу од 1.032.580,00 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 4.312.000,00 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 1.441.316,00 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)
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се финансирају из средстава буџета и властитих средстава
и за ову намјену су планирана средства у износу од
1.321.853,00 КМ.
За финансирање материјалних трошкова средњих
школа предвиђена су средства у износу од 955.253,00 КМ
и финансирање се врши кроз потрошачке јединице “
средње школе” .
Финансирање
Туристичке
организације
(материјални трошкови и лична потрошња) има потрошачки
оквир у износу од 315.622,00 КМ.
Агенција за развој малих и средњих предузећа има
потрошачки оквир у износу 265.673,00 КМ, а потрошња се
односи на личну потрошњу и средства за подстицај која се
додјељују након проведеног конкурса,као и исплата затезне
камате по Пресуди.
OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
На основу члана 33. став 2. 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 18.
сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2018.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о извршењу буџета Града Бијељина за
2018. годину (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
27/17), члан 2. мијења се и гласи:
“Средства буџета у износу од 54.120.445,00
КМ распоређују се за: одређене намјене у износу од
52.622.727,00КМ, за буџетску резерву у износу од
40.000,00КМ”. За измирење обавеза из ранијег периода
– 2017. године планирана су средства у износу од
1.457.718,00 КМ.
Обезбјеђење средстава за измирење обавеза из 2017.
године се врши из редовних средстава и смањењем позиција.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена
са укупним буџетским средствима.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-40/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

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, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка
2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка
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2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој
18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Просторног плана Града
Бијељина.
Члан 2.
1) Граница обухвата Просторног плана на сјеверу
иде десном обалом ријеке Саве и то низводно од запада ка
истоку пратећи сјеверне границе катастарских општина:
Вршани, Црњелово Горње, Црњелово Доње, Батковић,
Остојићево, Бродац Горњи, Бродац Доњи, Велино Село
и Балатун. Код ушћа ријеке Дрине у ријеку Саву, граница
се ломи према југу и даље наставља лијевом обалом
ријеке Дрине, пратећи од сјевера ка југу источне границе
катастарских општина: Балатун, Међаши, Дворови, Попови,
Амајлије, Јања 3, Батар - Јоховац и Главичице. Ту граница
скреће у правцу запада и даље наставља пратећи од истока
ка западу јужне границе катастарских општина: Главичице,
Бјелошевац, Кацевац и Бањивца. Код к.о. Бањица, граница
обухвата Просторног плана скреће у правцу сјевера и даље
наставља у том правцу пратећи, од југа ка сјеверу, западне
границе катастарских општина: Бањица, Кацевац, Ченгић,
Модран, Сухо Поље, Загони, Горња Чађавица, Буковица
Горња, те јужном границом к.о. Пиперци. Ту опет скреће у
правцу сјевера и наставља даље пратећи западне границе
катастарских општина: Пиперци, Буковица Доња, сјеверном
границом к.о. Магнојевић Доњи до западне границе к.о.
Вршани коју прати у правцу сјевера до ријеке Саве гдје се и
завршава.
2) Просторни план Града Бијељине граничи са
територијом Брчко дистрикта БиХ на сјеверозападу,
подручјима Општина Лопаре и Угљевик на југоистоку
и подручјем Града Зворника на југу, као и са територијом
Републиком Србије на истоку (ријека Дрина) и територијом
Републике Хрватске на сјеверу (ријека Сава).
3) Подручје Града Бијељина састоји се од 67
насељених мјеста, распоређених у оквиру 53 катастарске
општине, односно 68 мјесних заједница.
4) Површина обухвата Просторног плана Града
Бијељине износи око 734 км2.
Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је до
2038. године.
Члан 4.
1) Смјернице за израду Просторног плана
Града Бијељине: План је неопходно израдити у свему
према одредбама Закона о уређењу простора 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, снабдјевање
енергијом, снабдјевање водом, телекомуникације, заштиту
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
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вриједности, културних добара и сл.).
2) Носилац израде дужан је обезбиједити
усаглашеност Просторног плана са одговарајућим планом
вишег реда.
Члан 5.
Рок за израду Просторног плана Града Бијељина је
180 дана од дана потписивања уговора са носиоцем израде
овог просторно-планског документа.
Члан 6.
Просторни план Града Бијељина мора садржати све
елементе прописане чланом 31. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и елементе
прописане чланом 98. и 99. Правилника о начину израде,
садржају и формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13).
Члан 7.
1) Скупштина града Бијељине, на приједлог
носиоца припреме, утврђује нацрт Просторног плана града
Бијељина, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
2) Нацрт Просторног плана Града Бијељина, биће
стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
3) 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.
4) Нацрт Просторног плана, излаже се на јавни увид
у складу са одредбама члана 47. Закона о уређењу простора
и грађењу.
5) 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.
6) 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.
7) 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
8) 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.
9) Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта
документа, носилац припреме дужан је да организује
поново јавни увид.
10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са
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чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Просторног плана Града Бијељина, који
се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.
Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду
Просторног плана Града Бијељине, обезбјеђују се из буџета
Града Бијељина.
Члан 9.
Носилац израде Просторног плана Града Бијељине,
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.
Члан 10.
Носилац припреме Просторног плана Града
Бијељине је Одјељење за просторно уређење Градске управе
Бијељина.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о приступању изради Просторног плана Града
Бијељине („Службени гласник Града Бијељина“, број: 12/16).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-41/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

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, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка
2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка
2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој
18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког
плана Града Бијељина.
Члан 2.
1) Граница обухвата Урбанистичког плана Града
Бијељине на сјеверу од запада према истоку прати границу
утицаја обилазнице улазећи у к.о. Љељенча и к.о. Велика
Обарска до канала Дашница, односно до моста на каналу
на који излази њивски пут означен као к.ч. број 1371.
Даље граница плана обухвата сљедеће парцеле пратећи
њихове западне катастарске границе (а то је и граница
према к.о. Велика Обарска) и то к.ч. број 667, к.ч. број 665,
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сјеверозападну међу к.ч. број 664, 663, 648, 647, 646, 645,
644/2 и 644/1, излази и пресијеца локални пут ЦрњеловоБијељина, код парцела к.ч. број 644/1 са југозападне стране
пута и к.ч. број 641 са сјевероисточне стране пута. Даље
наставља у правцу истока обухватајући сљедеће парцеле,
а пратећи њихове сјеверне међе к.ч. број 640, 638, 636/3,
636/2, 636/1, 635/1, 634/2, 634/1, 633 и 632 код које излази
на локални пут Бијељина – ЛП – Батковић. У правцу југа,
а поменутим путем, граница се спушта до парцеле к.ч. број
501, одакле наставља у правцу истока њивским путем к.ч.
број 1362 обухватајући сљедеће парцеле, а пратећи њхове
сјеверозападне међе к.ч. број 501, 505, 506, 507, 508, 509,
510 и 511 прелази њивски пут к.ч. број 1360 и наставља
обухватајући парцеле к.ч. број 512, 513, 514, 515, 516, 518,
519 и 520, њивски пут к.ч. број 1358 и даље обухвата к.ч.
број 521 на чијој сјвероисточној међи излази на њивски пут
к.ч. број 1356. Овим путем (пратећи га) наставља у правцу
сјевера до границе са к.о. Батковић, а обухватајући парцелу
к.ч. број 441 (Узунући). На сјвероисточној међи ове парцеле
излази на њивски пут и наставља у правцу сјевера пратећи
њивске путеве и обухватајући парцеле к.ч. број 434/1 и
419 њивским путем и западним међама к.ч. број 138, 137,
136 и 135. На сјеверној међи парцеле к.ч. број 135 скреће
на исток пратећи њивски пут и сјеверну међу к.ч. број 135
све до пута означеног као к.ч. број 1330, а који је наставак
улице Семберских ратара. Мало према сјеверу прати овај
пут до сјеверне међе к.ч. број 139, одакле скреће према
истоку пратећи сјеверне међе и обухватајући парцеле к.ч.
број 139, 146, 143, 144, 142, 145, 147, 149, 141/2 и 141/1 до
западне међе парцеле к.ч. к.ч. број 101 (Гојсовац). Пење се у
правцу сјевера западном међом ове парцеле све до њивског
пута к.ч. број 1333. Пратећи овај њивски пут наставља у
правцу истока обухватајући парцеле њихове сјеверне међе
к.ч. број 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 1334, 92/1, 91/1,
90, 89, 88, 87, 83, 81, 80, 76, 75, 70/1, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63,
62, 61, 60, 59, 58 гдје долази до границе са к.о. Дворови. Са
источне стране, граница плана, од сјевера ка југу, полази од
сјеверне међе к.ч. број 58, обухвата парцелу к.ч. број 252,
прелази пругу Бијељина-Шид, наставља путем к.ч. број 1348
на југ до магистралног пута Бијељина-Београд, прелази га
и наставља сјевероисточном међом парцеле к.ч. број 273
(граница са к.о. Дворови) до њивског пута к.ч. број 1349.
Наставља пратећи овај пут и обухватајући парцеле к.ч. број
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
и 287 гдје излази и пресијеца пут за Павловића мост. Даље
граница иде у правцу југа пресијецајући парцеле к.ч. број
1322/157, 1322/169, 1322/168, 1322/167, 1322/166 и 1322/156
излази на југоисточну међу к.ч. број 1322/155 и 1322/156
пресијеца њивски пут к.ч. број 1322/173 и дијагонално
сијече парцелу к.ч. број 1322/1 према граници са К.О.
Бијељина Село. У правцу југа спушта се паралелно са овом
границом на растојању од 135,0 м на исток од границе к.о.
све до насеља “5 језера”. Ту се граница ломи на исток идући
паралелно са путем Бијељина-Ново Село на удаљености од
150 м од ивице путног појаса, а до парцеле к.ч. број 1324.
Ту скреће према југоистоку, прелази преко пута Бијељина –
Ново Село, те се враћа на југозапад, паралелно са путем, а на
размаку од 190 м у том правцу иде у дужини од 500м, а потом
се спушта на југ паралелно са границом к.о. Бијељина Село,
а на удаљености од 560 м источно од поменуте границе.
Граница плана на југ иде до пута Бијељина-Попови, скреће
овим путем у правцу југозапада до пута Бијељина-Амајлије.
Овај пут на југоисток прати до парцеле к.ч. број 1269. Даље
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граница плана обухвата парцеле к.ч. број 1288, 1271 и 1283,
наставља југоисточним међама к.ч. број 1272, 1274, 1276,
1277, 4102/6 и 4103 (све прати границу к.о. са Бијељина Село
– Зубишта), к.ч. број 4117/1, 4117/2, 4120, 4121, 4123 и 4124,
излази на њивски пут к.ч. број 5191 и прати га на запад до
к.ч. број 4142. Даље прати сјевероисточну међу ове парцеле
до њивског пута к.ч. број 1236, а онда иде на југ источном
међом к.ч. број 4819, 4820/2, 4821/2, 4822/3, 4822/1, 4822/2
и 4823/1. Скреће на југозапад југоисточном међом к.ч. број
4823/1 до к.ч. број 1221/2 чијом се југоисточном међом
спушта до улице Краља Твртка, прелази је и наставља
источном међом к.ч. број 1209, до њивског пута к.ч. број
1208 и њивског пута к.ч. број 1401 обухвата парцелу к.ч. број
1202 и 1187, те парцеле к.ч. број 1185, 1183, 1173, 1170/12,
1170/13, 1169, 1168/1, 1167 и 1166. Јужни дио границе на
истоку полази од парцеле к.ч. број 1166 прати њену јужну
међу, односно границу са к.о. Патковача. Пратећи границу
к.о. према западу иде до парцеле к.ч. број 1060, одакле се на
југ спушта паралелно са путем за Зворник у дужини од 400
м и на удаљености од 200 м источно од пута. Одатле скреће
на запад и иде паралелно са планираном трасом обилазног
пута на растојању од 350 м од те трасе, а до парцеле к.ч. број
1006. Даље прати југоисточне међе к.ч. број 1006, 1002, 1001,
1000, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 967 и 968, обухвата к.ч.
број 966 и наставља југозападним међама парцела (Барице)
к.ч. број 965, 964, 963, 962, 961, а потом југоисточном међом
парцеле к.ч. број 1230 до мјеста гдје се спајају канал Глоговац
и канал Дашница (Буковача– к.о. Пучиле). Одатле граница
прати канал Дашницу у правцу југозапада све до канала
(Мајевички ободни канал). Прелази овај канал и наставља
југоисточним међама к.ч. број 1510, 1511 и 1512. На западној
страни граница плана, од југа креће од парцеле к.ч. број
1512, прати њену југозападну међу (граница са к.о. Пухаре
– Пучиле), те југозападну међу парцеле к.ч. број 1501,
југоисточном и западном међом к.ч. број 1498/1 одакле на
сјевер иде границом к.о. и западним међама к.ч. број 1497/1,
1496/1, 1491/1, к.ч. број 1483, 1484 и 1481 и сјеврозападном
међом к.ч. број 1472 излази на Мајевички канал. Даље у
правцу сјевера прати Мајевички канал према магистралном
путу Тузла-Београд. На 160м југоисточно од пута скреће
према југоистоку пресијецајући паралелно са путем парцеле
к.ч. број 1471 и 1469, западном међом парцеле к.ч. број
1469 излази на магистрални пут (МП18), обухвата циглану
“Дрина” са коповима, те поново излази на Мајевички канал.
Одавде граница прати Мајевички канал и то од к.ч. број 1465
и фабрике “Дрина” циглана на југу до к.ч. број 1450/03 на
сјеверу. Одавде граница наставља југозападном међом к.ч.
број 1444 сијече парцеле к.ч. број 1441 и 1438, затим прати
сјеверозападну међу к.ч. број 1437, 1433 и 1429 (пратећи
истовремено Љељеначки канал) и излази на парцели к.ч.
број 1427 на магистрални пут Бијељина – Брчко. Прелази
овај пут и на сјевер иде до планиране трасе обилазног пута
(к.о. Љељенча).
2) Обухват Урбанистичког плана Града Бијељине
има укупну површину од 3110 ха.
Члан 3.
Плански параметри се утврђују на период до краја
2038. године.
Члан 4.
1) Смјернице за израду Урбанистичког плана
Града Бијељине: План је неопходно израдити у свему
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према одредбама Закона о уређењу простора 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, снабдјевање
енергијом, снабдјевање водом, телекомуникације, заштиту
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и сл.).
2) Носилац израде дужан је обезбиједити
усаглашеност Урбанистичког плана са одговарајућим
планом вишег реда.
Члан 5.
Рок за израду планског документа је 180 дана од дана
потписивања уговора са носиоцем израде Урбанистичког
плана Града Бијељине.
Члан 6.
Урбанистички план Града Бијељине мора садржати
све елементе прописане чланом 33. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број: 40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и елементе
прописане чланом 113. и 114. Правилника о начину израде,
садржају и формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 69/13).
Члан 7.
1) Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана Града
Бијељине, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
2) Нацрт Урбанистичког плана Града Бијељине,
биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
3) 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.
4) Нацрт Урбанистичког плана, излаже се на јавни
увид у складу са одредбама члана 47. Закона о уређењу
простора и грађењу.
5) 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.
6) 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.
7) 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
8) Носилац припреме објављује позив за јавну
расправу, у најмање једном дневном листу доступном
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на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан
одржавања расправе.
9) Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни
увид.
10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Урбанистичког плана Града Бијељине,
који се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.
Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду
Урбанистичког плана Града Бијељине, обезбјеђују се из
буџета Града Бијељина.
Члан 9.
Носилац израде Урбанистичког плана Града
Бијељине, 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.
Члан 10.
Носилац припреме Урбанистичког плана Града
Бијељине, биће Одјељење за просторно уређење Градске
управе Бијељина.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Града
Бијељина („Службени гласник града Бијељина“, број: 12/16).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-42/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

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, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2.
тачка 2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став
2. тачка 2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града
Бијељина на својој 18. сједници одржаној дана 24. маја
2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„ЦЕНТАР ГРАДА“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Регулационог
плана „Центар града“ у Бијељини.
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Члан 2.
1) Граница обухвата Регулационог плана „Центар
града“ у Бијељини полази од Улице незнаних јунака и моста
на каналу Дашница, одакле у правцу сјевероистока иде
југоисточном обалом канала Дашница до моста и Улице
мајора Драгутина Гавриловића одакле се пратећи и даље
југоисточну страну канала благо повија ка сјеверу све до
мјеста гдје се обала канала Дашница додирује са Улицом
Милоша Обилића. На овом мјесту граница у правцу истока
пресијеца Улицу Милоша Обилића у правцу југоистока,
овом се улицом спушта до раскршћа са Мајевичком улицом
(у дужини од око 95м). Од наведеног раскршћа Улица
Милоша Обилића и Мајевичке граница обухвата скреће у
правцу истока и иде Мајевичком улицом све до раскршћа са
Улицом Арсенија Чарнојевића. На овој раскрсници граница
обухвата скреће у правцу сјевера и иде Улицом Арсенија
Чарнојевића у дужини од око 110м, а потом скреће у правцу
југоистока и наставља сјевероисточним границама парцела
означених као к.ч. број 2633, 2629/1 и 2628 к.о. Бијељина 2.
На парцели к.ч. број 2628 к.о. Бијељина 2 граница обухвата
скреће у правцу југа пратећи југоисточну границу наведене
парцеле у дужини од око 35м, а потом скреће у правцу
истока и наставља сјеверним међама парцела означених као
к.ч. број 2625, 2623, 2620/2 и 2617 к.о. Бијељина 2, пресијеца
Улицу краља Милутина и наставља сјеверним међама
парцела означених као к.ч. број 2572, 2568, 2562 и 2560 све
к.о. Бијељина 2, гдје се ломи и спушта у правцу југа пратећи
сјевероисточне међе парцела к.ч. број 2560 и 2559 к.о.
Бијељина 2 у дужини од око 25м. Овдје се граница поново
ломи, пресијеца Улицу Вука Караџића и наставља у правцу
сјевероистока идући сјеверозападним међама парцела
означених као к.ч. број 2549 и 2550 к.о. Бијељина 2, пресијеца
постојећи приступни пут означен као к.ч. број 2526 к.о.
Бијељина 2 и наставља сјеверозападном међом парцеле к.ч.
број 2524 к.о. Бијељина 2 до југозападне међе парцеле к.ч.
број 2523 к.о. Бијељина 2. На овом мјесту се граница ломи и
наставља у правцу сјевера југозападном међом парцеле к.ч.
број 2523 к.о. Бијељина 2 у дужини од око 21,5м гдје скреће
у правцу сјевероистока идући сјеверозападном међом
парцеле к.ч. број 2523 к.о. Бијељина 2 до њеног краја, па се
спушта у правцу југоистока идући сјевероисточном међом
наведене парцеле у дужини од око 20м. На овом мјесту
граница обухвата скреће у правцу сјевероистока и наставља
сјеверозападним међама парцела означених као к.ч. број
2521, 2520, 2519, 2518/1, 2446, 2447 и 2448 к.о. Бијељина 2 где
скреће у правцу сјеверозапада идући југозападним међама
парцела к.ч. број 2451/1 и 2451/2 к.о. Бијељина 2, скреће у
правцу сјевероистока идући сјеверозападном међом парцеле
к.ч. број 2451/2 к.о. Бијељина 2 до њеног краја, гдје се спушта у
правцу југоистока сјевероисточном међом наведене парцеле
у дужини од око 16м, а потом скреће у правцу сјевероистока
и наставља сјеверозападним међама парцела означених
као к.ч. број 2456 и 2458/1 к.о. Бијељина 2, пресијеца Улицу
Слободана Јовановића и спушта се у правцу југоистока
идући сјевероисточном страном наведене улице, те долази до
Улице Меше Селимовића. На овом мјесту граница обухвата
скреће у правцу сјевероистока идући сјеверозападном
страном коловоза Улице Меше Селимовића све до кружне
раскрснице Рачанске улице, улица Меше Селимовића,
Српске добровољачке гарде и Нове улице. Граница
обухвата обухвата поменуту кружну раскрсницу и у правцу
сјевероистока наставља сјеверозападном страном коловоза
Улице српске добровољачке гарде у дужини од око 84м.
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На овом мјесту почиње сјевероисточна и источна граница
обухвата регулационог плана, односно иста се спушта у
правцу југа, пресијеца Улицу српске добровољачке гарде,
а потом наставља источном међом парцеле к.ч. број 2068/2
к.о. Бијељина 2, скреће у правцу запада идући делом јужне
границе наведене парцеле у дужини од око 27м, а потом се
ломи и скреће у правцу југа пресијецајући парцелу к.ч. број
2068/6 Бијељина 2 у дужини од око 156м. На овом мјесту
се граница ломи и скреће у правцу истока идући сјеверном
међом парцеле к.ч. број 2068/3 к.о. Бијељина 2 у дужини од
око 100м, гдје се ломи у правцу југа и наставља источном
међом наведене парцеле у дужини од око 98м, односно
до средине Улице Кнез Иво од Семберије. На овом мјесту
граница обухвата ломи се и наставља у правцу сјеверозапада
идући средином Улице Кнез Иво од Семберије у дужини од
око 112м, гдје се ломи у правцу југа и улази у Улицу Розе
Папо. Даље граница обухвата наставља средином ове улице,
пресијеца Тиршову улицу и наставља у правцу југа идући
сјевероисточном међом парцеле к.ч. број 3831 к.о. Бијељина
2. На овом мјесту граница обухвата скреће у правцу
југозапада пратећи југоисточне међе парцела к.ч. број 3831
и 3830 к.о. Бијељина 2, пресијеца приступну улицу означену
као к.ч. број 3823 к.о. Бијељина 2, а потом и парцелу к.ч. број
3822/1 к.о. Бијељина 2 до Милешевске улице којом наставља
у правцу југозапада у дужини од око 74м. На овом мјесту
граница скреће у правцу југоистока пратећи сјевероисточне
међе парцела означених као к.ч. број 4257, 4255, 4254, 4253,
4252, 4251, 4250 и 4249 к.о. Бијељина 2 гдје долази до Улице
Светозара Милетића. Ту граница скреће у правцу југозапада
идући сјеверозападном страном Улице Светозара Милитећа
све до средине Улице Галац. На овом мјесту граница обухвата
скреће у правцу сјеверозапада идући средином Улице Галац
све до раскршћа са Улицом потпоручника Смајића. Даље
граница наставља југоисточном страном коловоза Улице
потпоручника Смајића у дужини од око 270м односно до
приступне улице означене као к.ч. број 4296 к.о. Бијељина
2, гдје идући овом улицом скреће у правцу југоистока и
излази на Улицу Богдана Жерајића. Овдје граница обухвата
Улицом Богдана Жерајића скреће у правцу југозапада и
наставља до Улице српске војске којом скреће у правцу
југоистока и иде у дужини од око 45м, а потом скреће
у правцу југозапада и улази у Улицу Ђуре Даничића.
Средином ове улице граница обухвата наставља у правцу
југозапада све до Козарачке улице у којој скреће у правцу
сјеверозапада. Од Улице Ђуре Даничића граница обухвата
наставља у правцу сјеверозапада идући Козарачком улицом
све до Улице 27. марта. Овде скреће у правцу југозапада
идући средином Улице 27. марта у дужини од око 200м.
Након тога граница обухвата скреће у правцу сјеверозапада
и иде југозападним међама парцела означених као к.ч.
број 2915/2, 2914, 2912, 2910, 2909, 2908, 2901, 2766/2,
2766/3, 2766/1, 2765 и 2764 к.о. Бијељина 1, гдје излази на
Улицу Филипа Вишњића код раскрснице „Диздаревић“.
Југоисточном страном коловоза Улице Филипа Вишњића
граница обухвата наставља у правцу југозапада у дужини
од око 130м, а потом скреће у правцу сјеверозапада и улази
у Јерменску улицу. Даље у правцу сјеверозапада граница
обухвата наставља југозападном страном Јерменске улице
све до раскршћа са Улицом Ивана Мажуранића, гдје се ломи
и наставља у правцу сјевера идући западном страном Улице
Ивана Мажуранића у дужини од око 60м, а потом скреће у
правцу сјеверозапада и иде југозападним и јужним међама
парцела означених као к.ч. број 2008, 2009, 2011, 2015 и
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2016 к.о. Бијељина 1, а потом скреће у правцу сјевера и иде
западном међом парцеле к.ч. број 2016 к.о. Бијељина 1 све до
Улице незнаних јунака, односно моста на каналу Дашница и
мјеста одакле је започео опис границе обухвата.
2) Обухват Регулационог плана „Центар града“ у
Бијељини има укупну површину од 94,74 Ха (деведесетчетири
хектараиседамдесетчетири ара).
Члан 3.
Период за који се утврђују плански параметри је до
2028. године.
Члан 4.
1) Смјернице за израду Регулационог плана „Центар
града“ у Бијељини: План је неопходно израдити у свему
према одредбама Закона о уређењу простора 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
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и сл.).
2) Носилац израде дужан је обезбиједити
усаглашеност Регулационог плана „Центар града“ у
Бијељини са одговарајућим планом вишег реда.
Члан 5.
Рок за израду планског документа је 90 дана од дана
потписивања уговора са носиоцем израде Регулационог
плана „Центар града“ у Бијељини.
Члан 6.
Регулациони план „Центар града“ у Бијељини,
треба да садржи 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 елементе прописане чланом 152. и 153.
Правилника о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“, број: 69/13).
Члан 7.
1) Скупштина града Бијељине, на приједлог носиоца
припреме, утврђује нацрт плана, као и мјесто, вријеме и
начин излагања нацрта на јaвни увид.
2) Нацрт Регулационог плана „Центар града“ у
Бијељини, биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
3) 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 и 15
дана од почетка излагања нацрта плана на јавни увид.
4) Нацрт Регулационог плана „Центар града” у
Бијељини, излаже се на јавни увид у складу са одредбама
члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу.
5) 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
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достави носиоцу припреме плана и лицима која су
доставила приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт.
6) 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.
7) 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
8) 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.
9) Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих
у току јавног увида, значајно разликује од нацрта
документа, носилац припреме дужан је да организује
поново јавни увид.
10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Регулационог плана „Центар града“ у
Бијељини, који се доставља Скупштини града Бијељина на
усвајање.
Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду
Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини, обезбјеђују
се из буџета Града Бијељина.
Члан 9.
Носилац израде Регулационог плана „Центар града“
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.
Члан 10.
Носилац припреме Регулационог плана „Центар
града“ у Бијељини, биће Одјељење за просторно уређење
Градске управе Града Бијељина.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-43/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

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, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка
2. и 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка
2. и 6. Статута Града Бијељина (,,Службени гласник Града
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на својој
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18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
„ЈАЊА“ У БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког
плана „Јања“ у Бијељини.
Члан 2.
1) Граница обухвата Урбанистичког плана Јања
почиње од границе са к.о. Којчиновац, односно границе к.ч.
број 471 к.о. Којчиновац и к.ч. број 4120, 1057/1 к.о. Јања 2
иде јужно лијевом страном магистралног пута БијељинаЗворник означеним као к.ч. број 4121 к.о. Јања 2, долази до
к.ч. број 1131 к.о. Јања 2 гдје скреће западно под углом од 90
степени лијевом страном макадамског пута за Којчиновац
означеним као к.ч. број 1345 к.о. Којчиновац, долази до
раскршћа са каналом гдје скреће јужно под углом од 90
степени и иде лијевом страном поменутог канала означеним
као к.ч. број 4027 к.о. Јања 2, долази до границе са к.ч. број
1207 и 1218 к.о. Јања 2, гдје скреће источно под углом од 90
степени и иде између граница к.ч. број 1207 и 1208 и к.ч.
број 1218, 1217, 1216/1, 1215, 1211, 1210 и 1209 к.о. Јања 2
долази до тромеђе између к.ч. број 1167, 1166, и 1209 све к.о.
Јања 2, гдје скреће јужно источним катастарским међама
к.ч. број 1209, 1211,1213, 1214, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233,
1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1242 , 1243, 1244,
1245, 1246 и 1247 к.о. Јања 2 гдје скреће југозападно
југоисточном стараном к.ч. број 1247, пресијеца канал
означен као к.ч. број 429 к.о. Јања 2 гдје скреће сјеверозападно
долази до макадамског пута к.ч. број 3356 к.о. Јања 2, долази
до границе њивског пута к.ч. број 4150 гдје скреће југоисточно лијевом страном поменутог пута, долази до краја
кч. број 1248, иде јужном катастарском међом поменуте к.ч.,
долази до к.ч. број 1254 к.о. Јања 2 гдје граница продужава
југо-западном јужном границом к.ч. број 1254, 1255, 1256,
1257, 1258, 1263, 1262 и 1735, долази до к.ч. број 1736 к.о.
Јања 2, гдје скреће југоисточном катастарском међом к.ч.
број 1736 и 1737 к.о. Јања 2 гдје граница скреће југозападно
међом к.ч. број 1737 и 1738 гдје долази до к.ч. број 1739 к.о.
Јања 2 гдје скреће југоисточном катастарском међом, долази
до асфалтног пута за Модран к.ч. број 4152 к.о. Јања 2
пресијеца пут под 90 степени, продужава југоисточном
међом к.ч. број 1909, 1914 и 1915 долази до к.ч. број 1916 к.о.
Јања 2 гдје скреће источносјеверном катастарском међом
поменуте к.ч., долази до краја поменуте парцеле гдје скреће
југоистичном међом к.ч. број 1916, 1917, 1918, 1919 и 1920
к.о. Јања 2 гдје граница скреће југоистичном границом к.ч.
број 1057 и 1058/2 к.о. Јања 1 долази до ријеке Јање пресијеца
ријеку Јању к.ч. број 4239 и продужава источно десном
страном ријеке Јање долази до улице кч. број 3414 к.о. Јања 1
гдје скреће југоисточно страном, долази до к.ч. број 3415,
гдје скреће сјеверозападном међом к.ч. број 3415 и 3416
долази до краја к.ч. број 3416 гдје скреће југозападном
катастарском међом к.ч. број 3416, 3421, 3425 к.о. Јања 1,
долази до к.ч. број 3455/1 гдје скреће сјеверозападном
катастарском међом к.ч. број 3455/1 и продужава даље
југозападном катастарском међом поменуте парцеле, долази
до границе са к.ч. број 3653, иде сјеверозападном међом
поменуте парцеле долази до к.ч. број 3668/1 и иде
сјеверозападним катастарским међама к.ч. број 3669/1,
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пресијеца поменути пут и иде источно до к.ч. број 3691 к.о.
Јања 1 гдје скреће јужно западним катастарским међама к.ч.
број 3694, 3695, 3696 и 3697 к.о. Јања 1, гдје се одваја од
макадамског пута источно и иде јужним међама кч. број
3697, 3698 и 3699/2 долази до к.ч. број 3699/1 гдје граница
скреће југоисточно југозападним међама к.ч. број 3699/1,
3868 и 3858 долази до к.ч. број 3857 к.о. Јања 1 гдје скреће
источно и иде сјеверном међом к.ч. број 3857 долази до
улице к.ч. број 4259 скреће југозападно десном страном
поменуте улице гдје продужава све до границе к.ч. број 3892
гдје граница скреће југоисточно пресијеца поменути пут и
долази до границе са к.ч. број 3897 к.о. Јања 1 гдје продужава
јужном катастарском међом поменуте парцеле и даље
наставља лијевом страном макадамског пута, односно
југозападним катастарским међама к.ч. број 3905/1, 3906/1 и
3907/1 продужава до половине парцеле број 3908, скреће
југозападно и пресијеца макадамски пут гдје граница
продужава југоисточно десном страном поменутог пута и
долази до магистралног пута Бијељина-Зворник к.ч. број
4268 к.о. Јања 1. Даље граница пресијеца поменути
магистрални пут прелази на његову десну страну и иде
сјевероисточно десном страном поменутог пута све до
границе са к.ч. број 4134 гдје скреће јужно и иде западним
катастарским међама к.ч. број 4134, 4135 и 4136 излази на
макадамски пут к.ч. број 4276 к.о. Јања 1 гдје продужава
десном страном поменутог пута све до к.ч. број 4199 к.о.
Јања 1 гдје граница скреће југоисточно пресијеца поменути
пут под 90 степени и продужава јужним катастарским
међама к.ч. број 4199, 4201, 4202 и 4203 затим границама
парцела к.ч. број 4205/2, 4233, 4234 те обилази границом
парцеле к.ч. број 4237 гдје долази до макадамског пута к.ч.
број 4277 к.о. Јања 1 пресијеца поменути пут и продужава
сјевероисточно његовом десном страном све до границе са
к.ч. број 4223 гдје граница даље продужава источном
катастарском међом поменуте к.ч. и к.ч. број 4222 к.о. Јања 1
гдје излази на макадамски пут к.ч. број 4275 к.о. Јања 1
продужава сјеверно његовом десном страном долази до
границе са к.ч. број 4089 к.о. Јања 1 гдје се граница одваја од
поменутог пута и продужава сјеверноисточном границом
к.ч. број 4089, 4088, 4087 и 4091 пресијеца макадамски пут
к.ч. број 4092 продужава сјеверно под углом од 90 степени
источном катастарском међом к.ч. број 4085, 4084 и 4081 и
излази на пут к.ч. број 4274 к.о. Јања 1 продужава сјеверном
страном долази до к.ч. број 4061/1 скреће југозападно
пресијеца поменути пут и иде сјеверозападним међама к.ч.
број 4061/1 и 4061/3 гдје долази до макадамског пута к.ч.
број 4273 гдје граница скреће под углом од 90 степени
десном страном поменутог пута и долази до потока означен
као к.ч. број 4240 к.о. Јања 1 гдје граница скреће
сјевероисточно десном страном поменутог потока (СтарачаЈања) долази до улива поменуте Стараче у ријеку Јању к.ч.
број 4230 к.о. Јања 1 продужава десном страном ријеке Јање
продужава све до са границом са к.ч. број 2427 гдје граница
скреће сјеверозападно пресијеца ријеку Јању и даље
продужава сјевероисточном страном к.ч. број 2427 к.о. Јања
1 долази до краја поменуте парцеле гдје граница скреће
западно одоко 90 степени и иде сјеверним катастарским
међама парцела к.ч. број 2427, 2426, 2425, 2419, 1910 и 1909
гдје долази до Стараче-Јање к.ч. број 4238/5 гдје скреће
сјевероисточно под оштрим углом и иде десном страном
Стараче к.ч. број 4238/5 долази до границе са к.ч. број 146
к.о Јања 1 гдје граница пресијеца Старачу Јању продужава
сјеверно источном границом к.ч. број 146 долази до краја
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поменуте парцеле гдје скреће западно и продужава
сјеверном границом к.ч. број 143 и 142 пресијеца пут к.ч.
број 4243 к.о. Јања 1 под углом од 180 степени гдје граница
даље продужава западно сјеверним границама парцела к.ч.
број 141, 135, 134, 133, 132, 131/3, 131/2, 131/1, 130, 129, 125 и
123 гдје граница скреће југозападном међом к.ч. број 123,
109 и 108 долази до к.ч. број 107 пресијеца пут к.ч. број 4242
к.о. Јања 1 скреће западно под углом од 90 степени пресјеца
поменути пут и продужава сјеверозападним границама
парцеле к.ч. број 107 и иде до половине парцеле број 106 гдје
граница скреће јужно по углом око 90 степени и долази до
међе између к.ч. број 104 и 102/1. Даље граница продужава
југозападно сјеверним границама парцела к.ч. број 102/1,
102/2, 94/1, 90, 89, 88, 85/1, 80/1, 80/2, 77, 76/1, 67/1, 59, 57, 47,
50, 51 и 52 к.о. Јања 1 продужава под углом од 180 степени и
иде сјевероисточном међом к.ч. број 925 гдје граница долази
до канала к.ч. број 4026 к.о. Јања 2 скреће југозападно под
углом од 90 степени и иде лијевом страном канала к.ч. број
4026 к.о. Јања 2 долази до пута к.ч. број 4241 к.о. Јања 2
пресијеца поменути пут долази до к.ч. број 29/4 к.о. Јања 1
иде југоисточном страном парцеле гдје долази до к.ч. број 21
к.о. Јања 1. Даље граница скреће сјеверозападно под углом
од 90 степени југозападним границама парцела к.ч. број
29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 28 и 26 гдје долази до тромеђе са к.ч.
број 26 и 27 к.о. Јања 1 и к.ч. број 1150 к.о. Јања 2. Даље
граница продужава путем к.ч. број 4122/1 к.о. Јања 2 гдје
долази до међе између к.ч. број 1122 и к.ч. број 1134/7 гдје
скреће сјеверозападном страном парцеле к.ч. број 1122
долази до парцеле к.ч. број 1102 к.о Јања 2 гдје продужава
сјевероисточном међом к.ч. број 1102 гдје граница излази на
макадамски пут к.ч. број 4115 к.о. Јања 2. Даље граница иде
источно поменутим путем све до раскрснице са њивским
путем к.ч. број 4116 к.о. Јања 2 гдје скреће сјеверно под
углом од 90 степени, долази до раскршћа са њивским путем
к.ч. број 4120 к.о. Јања 2 гдје скреће западно до границе са
магистралним путем Бијељина-Зворник односно до почетка
парцеле к.ч. број 1057/1 гдје се и заврава граница урбаног
реона Јање.
2) Површина обухвата Урбанистичког плана „Јања“
у Бијељини има укупну површину од 486,95ха.
Члан 3.
Плански параметри се утврђују на период до краја
2038. године.
Члан 4.
1) Смјернице за израду Урбанистичког плана
„Јања“ у Бијељини: План је неопходно израдити у свему
према одредбама Закона о уређењу простора 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, снабдјевање
енергијом, снабдјевање водом, телекомуникације, заштиту
од природних непогода, заштиту природе, заштиту воде,
ваздуха, пољопривредног и шумског земљишта, природних
вриједности, културних добара и сл.).
2) Носилац израде дужан је обезбиједити
усаглашеност Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини са
одговарајућим планом вишег реда.
Члан 5.
Рок за израду планског документа је 180 дана од дана
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потписивања уговора са носиоцем израде Урбанистичког
плана „Јања“ у Бијељини.
Члан 6.
Урбанистички план „Јања“ у Бијељини мора
садржати све елементе прописане чланом 33. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), другим законима, као и и
елементе прописане чланом 113. и 114. Правилника о начину
израде, садржају и формирању докумената просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“, број:
69/13).
Члан 7.
1) Скупштина града Бијељине на приједлог носиоца
припреме утврђује нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељини, као и мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јaвни увид.
2) Нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини,
биће стављен на јавни увид у трајању од 30 дана.
3) 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.
4) Нацрт Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини,
излаже се на јавни увид у складу са одредбама члана 47.
Закона о уређењу простора и грађењу.
5) 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.
6) 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.
7) 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.
8) 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.
9) Уколико се приједлог планског документа, на
основу прихваћених примедаба и мишљења, пристиглих у
току јавног увида, значајно разликује од нацрта документа,
носилац припреме дужан је да организује поново јавни
увид.
10) Поновни јавни увид спровешће се у складу са
чланом 49. Закона о уређењу простора и грађењу.
11) Након одржане јавне расправе из члана 48. став
4. Закона о уређењу простора и грађењу, носилац припреме
утврђује приједлог Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини,
који се доставља Скупштини града Бијељина на усвајање.
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Члан 8.
Финансијска средства потребна за израду
Урбанистичког плана „Јања“ у Бијељини обезбјеђују се из
буџета Града Бијељина.
Члан 9.
Носилац израде Урбанистичког плана „Јања“ 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.
Члан 10.
Носилац припреме Урбанистичког плана „Јања“ у
Бијељини је Одјељење за просторно уређење Градске управе
Бијељина.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-44/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Ha основу члана 39. став 2. тачка 37. а у вези са
чланом 145. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана
39. став 2. тачка 20. a y вези са чланом 135. став 1. и 2. и
чланом 141. Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 9/17), Скупштина града Бијељина на
18. сједници одржаној дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
СА ГРАДОМ АЗОВ - РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
I
Прихвата се приједлог Градоначелника Града
Бијељина за успостављање сарадње Града Бијељина са
Градом Азов - Руска Федерација.
Сарадња Града Бијељина са Градом Азов треба,
између осталог, да допринесе успостављању и учвршћивању
пријатељских односа, развијању партнерства и сарадње међу
овим градовима у корист њихових становника на принципу
јаднакости, узајамне користи и повјерења и у границама закона,
те размјене добрих пракси и искустава, размјене информација
и успостављања ближег контакта и сарадње међу градовима у
области привредног развоја, економије, образовања, културе и
другима областима друштвеног живота.
II
Сарадња између Града Бијељина и Града Азова, у
складу са тачком I ове Одлуке, успоставиће се закључивањем
Споразума о сарадњи којим ће се детаљније уредити облици
сарадње и друга питања, у складу са законом.
III
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина г.
Мићо Мићић да у име Града Бијељина потпише Споразум
из тачке II ове Одлуке.
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IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 01-022-46/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 5. Статута
Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној
дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РЕВИЗИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА
2014 – 2023. ГОДИНЕ
I
Приступа се ревизији Стратегије развоја Града
Бијељина 2014 – 2023. која је усвојена на сједници Скупштине
Града Бијељина 27. децембра 2013. године (у даљем тексту:
Стратегија развоја).
II
Ревизија Стратегије развоја засниваће се на
принципима реалног постављања и остваривања циљева
одрживог локалног развоја као и социјалне укључености,
у складу са “МиПРО” - методологијом интегрисаног
планирања локалног развоја.
III
За вођење процеса ревизије Стратегије развоја
Градоначелник ће образовати посебан развојни тим као
оперативно, извршно и координационо тијело и комуникацијску
везу са другим учесницима у процесу планирања локалног
развоја, односно ревизије Стратегије развоја.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”
Број: 01-022-45/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 23. став 2. члана 53. став 1. и 2.
члана 348. став 4. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 18/16), члана 39. члана став (2) алинеја 13) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 39. став (2) алинеја 14) Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној
дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДА

28. мај 2018.

БИЈЕЉИНА И
А.Д. „ КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Града Бијељина као правног сљедника општине
Бијељина, с једне стране, и А.Д. „ Комуналац“ Бијељина, с
друге стране.
Град Бијељина даје А.Д. „ Комуналац“ Бијељина у
замјену своју непокретност означену као:
- к.п. број 818/6, у нарави њива 4. класе површине
15.072 м2 и њива 5. класе површине 2.143 м2, што укупно
износи 17.215 м2, уписана у лист непокретности број 2711,
к.о. Бијељина Село, у ком је као корисник уписана Општина
Бијељина са дијелом 1/1, а којој одговара непокретност
означена као к.п. број 818/6, у нарави њива 4. класе
површине 15072 м2 и њива 5. класе површине 2.143 м2,
што укупно износи 17.215 м2, уписана у зк.ул. број 2420,
к.о. Бијељина 1, у ком је општина Бијељина уписана са
правом својине са дијелом 1/1.
А.Д. „ Комуналац“ Бијељина даје Граду Бијељина у
замјену своју непокретност означену као:
- к.п. број 3833/4, зв. Расадник, у нарави њива 1.
класе, површине 9.179 м2, уписана у лист непокретности
број 794, к.о. Бијељина 2, у ком је као корисник уписан А.Д.
„ Комуналац“ Бијељина са дијелом 1/1, а којој одговара
непокретност означена као к.п. број 3833/4 зв. Расадник, у
нарави њива 1. класе, површине 9.179 м2, уписана у зк.ул.
број 770, к.о. Бијељина 2, у ком је уписан А.Д. „ Комуналац“
Бијељина са правом својине са дијелом 1/1.
Члан 2.
Према налазу ЈП „Дирекција за развој и изградњу
града“ д.о.о. Бијељина, број И-267/18 од 21.05.2018. године
парцела к.п. 3833/2 (од које је настала к.п. 3833/4) налази
се у другој стамбено-пословној зони источно од градског
стадиона. По РП Галац на истој је у већем дијелу
планирана ботаничка башта и у површини од око 1.278
м2 саобраћајница. У поступку доношења просторног и
урбанистичког плана на истом су у површини од око
9.179 м2 планиране спортско-рекреативне површине, а на
остатку предметне парцеле тренутна намјена је расадник
и ботаничка башта. На површини парцеле од 9.179 м2
не постоје објекти ни већи стални засади, односно
тај простор А.Д. „Комуналац“ Бијељина не користи за
производњу. Имајући у виду да је у непосредној близини
Град Бијељина 2017. године купио парцелу означену као
к.п. 4247, к.о. Бијељина 2 по цијени од 15, 00 КМ/м2, као
и чињеницу да се предметно земљиште може користити
искључиво за спортско-рекреативне површине, односно
расадник и ботаничку башту, реална вриједност
земљишта износи 15,00 КМ/м2, тако да вриједност к.п.
3833/4 површине 9.179 м2 износи 137.685,00 КМ.
Парцела означена као к.п. 818/6, к.о. Бијељина Село налази
се у шестој стамбено-пословној зони између западног
дијела обилазнице и канала МОК, тј. уз локални пут
за Бријесницу који излази на обилазницу. По важећем
урбанистичком плану Града Бијељина намјена предметне
парцеле је пољопривредно земљиште, док је у поступку
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доношења просторног и урбанистичког плана на истом
планирана радна зона, мала привреда и лака индустрија.
Према важећем урбанистичком плану и одлуци Града
Бијељина вриједност пољопривредног земљишта у шестој
стамбено-пословној зони износи 2,80 КМ/м2. Усвајањем
планских докумената и промјеном намјене у радну зону,
малу привреду и лаку индустрију, предметно земљиште
се може процјенити као грађевинско-индустријско и на
основу постигнутих цијена у Индустријској зони 2 и 3
које износе 10,00 КМ/м2, а имајући у виду да је земљиште
непосредно уз западни крак обилазнице и које је читавом
дужином наслоњено на локални пут за Бријесницу и има
директан излаз на исту, земљиште се процјењује на 8,00
КМ /м2, тако да вриједност к.п. 818/6 површине 17.215,00
КМ износи 137.720,00 КМ.

1/18 и 7/18), у Тарифи комуналних такси које се плаћају
на подручју Града Бијељина, у Тарифном броју 1. тачка љ)
мијења се и гласи:
„За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I
Карађорђевића у Граду Бијељина, на подручју насељеног
мјеста Јања и на другим јавним површинама, ради
постављања покретних тезги за новогодишње празнике
за период од 15.12. текуће године до 15.01. наредне године
плаћа се .................................................................................300КМ.
За заузимање јавне површине на Тргу Краља
Петра I Карађорђевића у граду Бијељина, на подручју
насељеног мјеста Јања и на другим јавним површинама,
ради постављања покретних тезги за божићне празнике (за
продају пшенице, бадњака и сличних божићних украса) за
период од 01.01. до 06.01. плаћа се ................................. 100КМ.

Вриједност к.п. 3833/4 износи 137.685,00 КМ, а
вриједност к.п. 818/6, је 137.720,00 КМ.

НАПОМЕНА уз тачку љ):
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења
којим се отврђује таксена обавеза у укупном износу за
одобрени период.“

Члан 3.
О замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке
сачиниће се посебан уговор. Трошкове нотарске обраде
уговора сноси Град Бијељина.
Члан 4.
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 5.
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 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-38/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 10) Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’,број: 97/16), члана 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 18. сједници одржаној дана 24. маја 2018.
године, донијела је
О

ОДЛУКУ
ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

О

Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’, број: 6/12, 13/13, 27/13, 5/14, 5/15, 8/15 –
пречишћен текст , 7/16, 12/16 ,30/16, 5/17, 9/17, 14/17, 27/17,

Члан 2.
У Тарифном броју 1. тачка м) мијења се и гласи:
„За заузимање јавне површине на Тргу Краља Петра I
Карађорђевића у граду Бијељина, на подручју насељеног
мјеста Јања и на другим јавним површинама, ради
постављања покретних тезги за осмомартовске празнике за
период од 05.03. до 09.03. плаћа се ..................................150КМ.
НАПОМЕНА уз тачку м):
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења
којим се отврђује таксена обавеза у укупном износу за
одобрени период.“
Члан 3.
У Тарифном броју 1. додаје се тачка р) и гласи:
„За заузимање јавне површине за одржавање спортских
манифестација, промоције спорта, спортских такмичења уз
рекламирање спонзора плаћа се мјесечно:
- до 100m2 ………………………................ 500,00KM
- од 101m2 до 300m2 ……………….............. 700,00KM
- од 301m2 до 500m2 …................................ 900,00KM
- од 501m2 до 1000m2 ……………....…… 1.000,00KM
- преко 1000m2 ………........….……… 1.500,00KM.“
За заузимање јавне површине за одржавање
спортских манифестација, промоције спорта, спортских
такмичења уз рекламирање спонзора плаћа се дневнп по m2
................................................................................................. 1,00КМ
За заузимање јавне површине за одржавање
спортских манифестација, промоције спорта, спортских
такмичења без рекламирање спонзора се не наплаћује.
НАПОМЕНА 1: За постављање барова за точење и
продају пића у склопу спортских манифестација комунална
такса се наплаћује у складу са тачком г) Тарифног броја 1, а
која се односи на постављање самосталних барова.“
Члан 4.
У Тарифном броју 1. додаје се тачка с) и гласи:
„За заузеће јавне површине постављањем шатора мјесечно
се плаћа по m2:
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- прва зона .......................................................... 7,00КМ
- друга зона......................................................... 5,00КМ
- трећа зона........................................................ 2,00КМ.“

кп.бр. 721/72 звн.“Ковиљуше“ њива 4. класе површине
8.039 м2,
__________________

Члан 5.
У Тарифном броју 2. у тачки з) ријечи „укупне
нето површине објекта (корисне површине)“ замјењују се
ријечима „укупне корисне површине објекта“.

укупно 29.059 м2

Члан 6.
Овлашћује се Комисија за прописе да у року од
30 дана сачини пречишћен текст Одлуке о комуналним
таксама.

а све уписано у Лист непокретности број: 2803 к.о.
Бијељина Село и у зк.ул.бр. 2507 к.о. Бијељина Село на име
Општине Бијељина као посједника и носиоца права својине
са дијелом 1/1.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.

У складу са Регулационим планом „Индустријска
зона 2“ („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/17)
земљиште означено као кч.бр. 721/72 к.о. Бијељина Село
намјењено је за изградњу објеката пословно-производне
зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и
средњи производни погони и индустријски погони).

Број: 01-022-51/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

Земљиште
је
опремљено
основном
инфраструктуром,
саобраћајницом,
водоводном
и
електродистрибутивном мрежом.

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), 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 6., а у вези са ставом
(3) члана 12. Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12), члана 13. став (3) Одлуке
о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 11/14, 19/14, 21/14, 3/16 и
2/17), члана 10. Одлуке о начину и условима јавне продаје
градског грађевинског земљишта у својини Града Бијељина
у обухвату Регулационог плана „Индустријска зона 2“
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/16) и члана
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града
Бијељина на 18. сједници одржаној дана 24. маја 2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком,
а након двије безуспјешне лицитације одржане дана
05.01.2017. године и 30.03.2017. године, спровешће се
продаја непосредном погодбом градског грађевинског
земљишта у својини Града Бијељина, опремљеног основном
инфраструктуром, и то:
подзона 3
кп.бр. 721/72 звн.“Ковиљуше“ њива 2. класе површине
46 м2,
кп.бр. 721/72 звн.“Ковиљуше“ њива 3. класе површине 20.974 м2,

Члан 2.
Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке
износи
10,00 КМ/м2 (десетконвертибилнихмарака),
односно 290.059,00КМ (словима: двијестадеведесетхиљада
педесетдеветконвертибилнихмарака), по којој је предметна
парцела продавана на двије безуспјешне лицитације
одржане дана 05.01. и 30.03.2017. године, а испод које
предметна непокретност у поступку непосредне погодбе не
може бити продата.
Члан 3.
За учешће у поступку непосредне погодбе учесници
су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене
грађевинске парцеле и то за:
Кп.бр. 721/72 .............................................................. 29.059,00КМ
Члан 4.
Продајну цијену грађевинске парцеле учесник
непосредне погодбе са којим ће се закључити Уговор,
може платити једнократно, с тим да се купопродана цијена
умањује за 10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле учесник
непосредне погодбе са којим ће се закључити Уговор може
уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата
прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења
Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у
посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се
сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.
Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у
мјесецу, за текући мјесец.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац до
15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан
је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец
продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца
купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до
исплате рате.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде

28. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина

каснио са уплатом двије узастопне рате, да је у том случају
дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан
износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене
из Уговора.
Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења
продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне
цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани
уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања
на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка
купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси
и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче
услове за упис својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.
Члан 5.
Поступак продаје непосредном погодбом градског
грађевинског земљишта спровешће градска Комисија
за спровођење јавног конкурса за продају, односно
оптерећење правом грађења, непокретности у својини Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр.18/16),
ОТВАРАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА.
Објава Огласа за продају земљишта непосредном
погодбом извршиће се у „Семберским новинама“, дневним
независним новинама „НИГД ДНН“ ДОО Бања Лука
(Независне новине), Огласној плочи Градске управе Града
Бијељина и веб страници Града Бијељина.
Члан 6.
Купац је у обавези да у року од једне године
од дана закључењ акупопродајно гуговора, односно
нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу
градње планираног објекта, а у року од двије године од
дана закључења купопродајног уговора започне градњу
предвиђеногобјекта.
Уколико купац у крајњем року од двије године не
испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји
грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о
раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије
обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће
путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина
извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је
започета градња објекта.
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парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу
нотарске исправе и већ уписаног терета.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове
предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и
накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште, сноси купац.
Трошкове уписа права својине
евиденцијама непокретности сноси купац.

у

јавним

Члан 8.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да по
окончању поступка непосредне погодбе са најповољнијим
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са
сједиштем у Бијељини.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 01-022-50/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 6. став 1. Закона о комуналним
дјелатностима (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 124/11 и 100/17) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број:
9/17), Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној
дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ
И ДЕПОНОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 1.
У Одлуци о прикупљању, одвожењу и депоновању
комуналног отпада (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,
број: 5/13, 22/13, 5/14,19/15 и 16/17), у члану 5. став 3,
брише се.

У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза
из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60
мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене
купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60%
уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана
од дана раскидаУговора.

Досадашњи ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. постају
ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12.

У случају да продавац у наведеном року не врати
купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев
купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а
ради непосредног принудног извршења без одлагања на
цјелокупној имовини продавца.

Број: 01-022-47/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град
враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број 12 - Страна 112

Службени гласник Града Бијељина

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 18. сједници одржаној
дана 24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЗИВИМА ТРГОВА
И УЛИЦА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА ЈАЊА И ДВОРОВИ
Члан 1.
У Одлуци о називима тргова и улица у Граду
Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 5/15, 19/15, 22/15, 7/16) члан
3. тачка 117. мијења се и гласи:
„117. УЛИЦА ДУШАНА РАДОВИЋА

28. мај 2018.

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 4 Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’,13/17; 2/18 ),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ ( I )
I
Врши се измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2018. годину.

- почиње од улице Стефана Дечанског, а завршава
се на крају насеља Ковиљуше које је обиљежено улицама
Душана Радовића од I до VIII обухватајући лијеву и десну
страну.“

II
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни за
реализовање измјена и допуна Годишњег плана јавних
набавки Града Бијељина за 2018. годину, у складу са
дјелокругом рада сваке организационе јединице.

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

III
Измјена и допуна Годишњег плана јавних набавки
Града Бијељина у 2018. години је саставни дио ове Одлуке.

Број: 01-022-49/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 6. Закона о гробљима и погребној
дјелатности (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број:
31/13 и 6/14) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17),
Скупштина Града Бијељина на 18. сједници одржаној дана
24. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности
на подручју Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 11/15), у члану 22. у ставу 4. ријечи:
‘’Градоначелник Града Бијељина’’, замјењују се ријечима:
‘’Скупштина Града Бијељина’’.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
Број: 01-022-48/18
Бијељина,
Датум, 24. мај 2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.

Број: 02-404-5/18
Бијељина
Датум: 16.05.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Славиша Марковић,с.р.
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ


























ɂɁɆȳȿɇȺ,

ȽɈȾɂɒȵɂɉɅȺɇ
ȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂɁȺȽɈȾɂɇɍ














Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ



ɊɈȻȺ





ɂɡɪɚɞɚɢɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɚɧɬɢɡɚɫɦɟʄɟɭɭɠɟɦ
ɰɟɧɬɪɭɝɪɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɢɢɫɩɨɪɭɤɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɫɜɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢɢɥɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨʁɟɫɭɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ
ɝɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ













ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ

ɧɟ


Ȼɭʇɟɬ







ɧɟ








Ȼɭʇɟɬ
Ƚɨɞɢɧɟ





ɧɟ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

Ȼɭʇɟɬ
Ƚɨɞɢɧɟ





ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ
ɞɚ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɂɁɆȳȿɇȿɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɲɢɫɟɢɡɦʁɟɧɚɉɥɚɧɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭɤɚɤɨɫɥɢʁɟɞɢ


ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ



Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɊȺȾɈȼɂ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ɋɄɉ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɒɢɮɪɚȳɇ

ɈɁɉ

28. мај 2018.
Службени гласник Града Бијељина
Број 12 - Страна 114

ȼɟɫɧɚɊɚɞɢɤɢʄȾɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡɨɪɝɚɧʁɟɞ
ɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ





ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɜɨɡɢɥɚɡɚɝɚɲɟʃɟ
ɩɨɠɚɪɚ






ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɧɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ



ɍɋɅɍȽȿ



ɂɡɪɚɞɚɢɧɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɞɢɡɚʁɧɢ
ɲɬɚɦɩɚ 



ɄȺȻɂɇȿɌȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ




Ⱦɢɪɟɤɬɚɧɩɪɟɧɨɫ
ɫɜɟɱɚɧɢɯɫʁɟɞɧɢɰɚɢ
ɟɦɢɬɨɜɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɜɨɞɨɦɋɥɚɜɟɢȾɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺ









ɄȽɇ

Ɍȼȳ
ɋȽ
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ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ




Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɋɭɮɢɧɚɫɢɪɚɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɅȿɊɚɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ

Ɋɚɱɭɧɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ
Äɉɪɢɥɢɤɚɩɥɭɫ³


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨ
ɉȾȼɚ


ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ȳɚɫɦɢɧɤɚȼɚɫɢʂɟɜɢʄ

ȺɧɤɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɢʄɂɜɚɧɚ
ȳɨɜɨɜɢʄ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ
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ɋɚɧɚɰɢʁɚ
ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɫɚ
ɭɱɟɲʄɟɦɝɪɚɻɚɧɚ

ɈɁɉ

ɋɄɉ










ɉɈɋɌɍɉȺɄȾɈȾȳȿɅȿɍȽɈȼɈɊȺɂɁȺɇȿɄɋȺ,,ȾɂɈ
ȻɁȳɇ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɧɟ


ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ


.0
Ƚɪɚɻɚɧɢ
.0


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɋɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ

ɧɟ

ȾȺ

ɝɪɚɻɚɧɭɧɨɜɰɭɢɥɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ




ɉɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɚ
ɪɭɱɤɚɜɟɱɟɪɟɢ
ɩɪɟɧɨʄɢɲɬɚɢɡɮɨɧɞɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚ
ɝɨɫɬɟɡɜɚɧɢɱɧɢɤɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
ɩɨɜɨɞɨɦɫɥɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɞɚɧɚɝɪɚɞɚ 
ɢɞɪɭɝɢɦɥɢɰɢɦɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɤɚɡɭʁɟ
ɝɨɫɬɨɩɪɢɦɫɬɜɨɭ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɅɈȼȺ







Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ












Ɍɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ



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








Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢɯɜɨɡɢɥɚɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɚɧɚɢɫɬɢɦ



















ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ

ɅɈɌ
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ





Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɋȺ


ɞɚ

ɧɟ

ɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋȺ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ
Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ



ɈɁɉ
ɈɁɉ ɅɈɌȺ 
Ɍȼȳ
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ɄɈɇɄɍɊȿɇɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɏɟɛɪɭɚɪɝɨɞɢɧɟ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ


Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ



ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ



ɊȺȾɈȼɂ

ȾȺ
ɋɐ
ɋȿɐɁɋ

ɋɐ
ɋȿɐɁɋ



ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɭ
ɆɁɑɚɪɞɚɱɢɧɟȽɪɚɞ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚɭɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɦɡɚ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟɢɪɚɫɟʂɟɧɚ
ɥɢɰɚȻɢɏ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɩɭɬɟɜɚɢ
ɭɥɢɰɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɭ
ɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɦɡɚ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟɢɪɚɫɟʂɟɧɚ
ɅɢɰɚȻɢɏ

ɍɝɪɚɞʃɚɫɟɦɚɮɨɪɫɤɨɝ
ɭɪɟɻɚʁɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ
 ɭɥɦɚʁɚ±Ⱦ
Ȼɚɪɚʃɢɧɚ 

ɋɄɉ

ɋɄɉ ɰɅɨɬɨɜɚ 

ɋɄɉ















ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȺ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ









ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɨʁɚɧ
ȳɨɜɨɜɢʄ

ȼɟɫɧɚɊɚɞɢɤɢʄȾɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɬɨʁɚɧ
ȳɨɜɨɜɢʄ


Ȼɭʇɟɬ




Ɇɢɧɢɫɬɪɚɫɬɜɨɡɚ
ʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ
Ɏɨɧɞɡɚ
ɩɨɜɪɚɬɚɤ 



Ȼɭʇɟɬ




Ɇɢɧɢɫɬɪɚɫɬɜɨɡɚ
ʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ
Ɏɨɧɞɡɚ
ɩɨɜɪɚɬɚɤ 



ɧɟ



Ȼɭʇɟɬ



ȾȺɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ Ɏɨɧɞɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤ 

ȾȺɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ Ɏɨɧɞɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤ 
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ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɨɛʁɟɤɬɚ
ɲɬɚɥɟɡɚɤɪɚɜɟɫɚ
ɢɡɦɭɡɢɲɬɟɦɢ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ,,
ɮɚɡɚ ɝɪɭɛɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɚɞɨɜɢ
ɛɟɬɨɧɫɤɢɢȺȻ
ɚɪɦɢɪɚɱɤɢɡɢɞɚɪɫɤɢ
ɢɢɡɨɥɚɬɟɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢ
ɧɚɨɛʁɟɤɬɭɮɚɪɦɟ 

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧɚ
ɝɪɚɞɫɤɨɦɫɬɚɞɢɨɧɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟ
ɢɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɚ




ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ


ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ



ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ɋɚɧɚɰɢʁɚȾɨɦɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɫɟɨɫɤɢɦ
ɦʁɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ







ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɉɊȿȽɈȼȺɊȺɑɄɂɉɈɋɌɍɉȺɄȻȿɁɈȻȳȺȼȿɈȻȺȼȳȿɒɌȿȵȺ
ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɩɨɞɛ Ɂɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚ 

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ













ȾȾ

ȾȾ
ɧɚɫɬɚɜɚɤɩɪɨʁɟɤɬɚȾȾ 
ȾȾ
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ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ


ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ


ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ







ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ



ɂɡɝɪɚɞʃɚɐɟɧɬɪɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɫɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦɡɚ
ɞʁɟɰɭɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚȼɚʃɫɤɨ
ɭɪɟɻɟʃɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚ
ɩɪɨɡɨɪɚɡɚɡɝɪɚɞɟɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɈȼȺ







Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɩɥɚɬɨɚ
ɢɫɩɪɟɞɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝ
ɞɨɦɚɭȳɚʃɢ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟɡɚɛɨɪɚɜɚɤ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɚɰɚɢɡɚ
ɫɦʁɟɲɬɚʁɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚɢɨɩɪɟɦɟ













ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺȻɂȳȿȴɂɇȺ







Ɍȼȳ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ


ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ




ȾȾ
ɈɁɉ
Ɍȼȳ
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ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ




Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

Ɇɢɥɟɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ

ȴɭɛɢɲɚɌɚɧɚɰɤɨɜɢʄ



ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿɉɈɇɍȾȿ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȳɭɧɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ




Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɇȿ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ



ɧɟ

ɧɟ

Ⱦɪɚɝɚɧɉɟɬɪɨɜɢʄ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄɢ
ɁɨɪɚɧɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ



Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ



ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ȾɈɉɍɇȺɉɅȺɇȺȳȺȼɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ



ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ

ȼɪɲɢɫɟɞɨɩɭɧɚɩɥɚɧɚɡɚɧɚɛɚɜɤɟɤɨʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɭɉɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ


Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɊɈȻȿ



ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɚɪɯɢɜɫɤɟɝɪɚɻɟ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɈȼȺ



ɍɋɅɍȽȿ



ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚ
ɫɥɭɠɛɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚɭ
ɝɨɞɢɧɢ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ





ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

ɒɢɮɪɚȳɇ



ɈɁɉ
ɉȴ

Број 12 - Страна 121
Службени гласник Града Бијељина
28. мај 2018.





Ɉɛʁɚɜɚɨɝɥɚɫɚɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɩɭɬɟɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯɦɟɞɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚɢɞɟʁɧɨɝ
ɪʁɟɲɟʃɚɡɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɢʁɟɜɚʃɟ
ʁɭɠɧɨɝɞɢʁɟɥɚ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ


















ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɨɛʁɟɤɬɚɫɩɨɪɬɫɤɟɫɚɥɟ
ɭɊɚɱɚɧɫɤɨʁɭɥɢɰɢɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɢ,ɮɚɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɤɪɨɜɚ 

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɩɟɬɨɪɚɡɪɟɞɧɟ
ɩɨɞɪɭɱɧɟɲɤɨɥɟɢ
ɨɛʁɟɤɬɚɜɪɬɢʄɚɭ
ɧɚɫɟʂɭɅɟɞɢɧɰɢ;
ɮɚɡɚɡɚɧɚɬɫɤɢɪɚɞɨɜɢ

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɨɛʁɟɤɬɚ
ɲɬɚɥɟɡɚɤɪɚɜɟɫɚ
ɢɡɦɭɡɢɲɬɟɦɢ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ,,,
ɮɚɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚɤɪɨɜɚ 
ȾȾ


















ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ





ɊȺȾɈȼɂ

ɋɄɉ
ȾȾ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɋɄɉ
ȾȾ
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ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ



Ȼɭʇɟɬ





Ȼɭʇɟɬ





ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ȼɟɫɧɚɊɚɞɢɤɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ȼɟɫɧɚɊɚɞɢɤɢʄ
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɨɞɪɭɱɧɨɝ
ɨɞʁɟʂɟʃɚɈɒ
Äɋɬɟɜɚɧɇɟɦɚʃɚ³
ȽɨɪʃɢȾɪɚɝɚʂɟɜɚɰɭ
ȽɨɪʃɟɦɆɚɝɧɨʁɟɜɢʄɭ

ɂɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɨɛʁɟɤɬɚɋɨɤɨɥɫɤɢɞɨɦ
ɭȻɢʁɟʂɢɧɢ,ɮɚɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɞɢʁɟɥɚɤɪɨɜɚ
ɩɪɟɤɪɢɜɟɧɨɝ
ɰɪɢʁɟɩɨɦ 
ȾȾ







ɅɈɌ
ɍɪɟɻɟʃɟɨɝɪɚɞɟɨɤɨ
ɩɨɪɬɟɏɪɚɦɚɋȼ
Ⱥɩɨɫɬɨɥɚɉɟɬɪɚɢ
ɉɚɜɥɚ

ɅɈɌ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɰɪɤɜɟɭɫɟɥɭ
ɉɚɬɤɨɜɚɱɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɜʁɟɪɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɅɈɌ
ɂɡɪɚɞɚɮɚɫɚɞɟɧɚ
ɏɪɚɦɭɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟɭ
Ȼɚɬɤɨɜɢʄɭɢ
ɩɨɦɨʄɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭ
ɫɤɥɨɩɭɢɫɬɨɝ

ȾȾ



ȾȾ ɅɈɌȺ 












ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ


ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ


ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ


ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ


ɧɟ

ɧɟ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚ
ʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ
Ɏɨɧɞɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤ
Ȼɢɏ

Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


Ȼɭʇɟɬ

ɟɤɤɨɞ


ɞɚ


ɧɟ

ɧɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ

ȴɭɛɢɰɚɆɥɚɻɟɧɨɜɢʄ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ







ɂɡɝɪɚɞʃɚɞʁɟɱɢʁɟɝ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚɭȳɚʃɢ













Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɞɢʁɟɥɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɭ
ɭɥɢɰɢȼɨʁɜɨɞɟɉɟɬɪɚ
Ȼɨʁɨɜɢʄɚɢɭɭɥɢɰɢ
ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɝɪɚɞɟɨɤɨ
ɞʁɟɱɢʁɟɝɢɝɪɚɥɢɲɬɚɭ
ɆɁÄɅɟɞɢɧɰɢ³ɭ
ɧɚɫɟʂɭÄɉɟɬʁɟɡɟɪɚ³





ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɪɭɠɧɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɧɚ
ɭɤɪɲɬɚʃɭɭɥɢɰɚ
ɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ
ɋɪɟɦɫɤɚɊɚʁɟ
Ȼɚʃɢɱɢʄɚɢɀɢɜɨʁɢɧɚ
Ɇɢɲɢʄɚ ɤɪɭɠɧɚ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ
Äɀɟʂɟɡɧɢɱɤɚ
ɫɬɚɧɢɰɚ³ 

ɋɄɉ

ɋɄɉ















ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ


Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚ
ʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɢ
ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɟȻɢɏ
Ɏɨɧɞɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤ
Ȼɢɏ

ɧɟ

ɧɟ

ɞɚ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ȾɪɚɝɢɲɚɆɚɤɫɢɦɨɜɢʄ


ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ


ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ


ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ


ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ȼɭʇɟɬ



Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ


ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɧɟ


ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ȾȾ
ɋɄɉ
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ɇɚɫɬɚɜɚɤɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɩʁɟɲɚɱɤɨ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɱɤɟɫɬɚɡɟɭ
ɧɚɫɟʂɭɉɟɬʁɟɡɟɪɚ

ɂɁȽɊȺȾȵȺɂ
ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȺ
ɉɍɌɇȿ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɅɈɌ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟ
ȾɢɦɢɬɪɢʁɚɌɭɰɨɜɢʄɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɟɩʁɟɲɚɱɤɨ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɱɤɟɫɬɚɡɟɭ
ɆɁÄɉɨɩɨɜɢ³

ɋɄɉ

ɋɄɉ

ɋɄɉ ɅɈɌȺ 










ɅɈɌ
Ɋɟɤɨɧɫɬɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟ
ɊɚʁɟȻɚʃɢɱɢʄɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɭ
ɨɤɜɢɪɭɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ
ɡɨɧɟ,,

ɋɄɉ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ






ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
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ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɚ
ɩɭɬɟɜɚɢɫɬɚɡɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɚɧɚɰɢʁɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭ
ɭɥɢɰɢȾɢɦɢɬɪɢʁɚ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɪɨɬɨɚɪɚɭɭɥɢɰɢȼɭɤɚ
Ʉɚɪɚʇɢʄɚ





ɉɨɩɥɨɱɚɜɚʃɟɞɢʁɟɥɚ
ɌɪɝɚɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ

ɋɄɉ

ɋɄɉ

ɋɄɉ

ɋɄɉ




















ɂɡɪɚɞɚɢɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɥɭɩɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ






ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ







ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ
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ɋɚɧɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɟɢ
ɤɪɨɜɚɧɚɨɛʁɟɤɬɭ
Ⱦɨɦɚɜɨʁɫɤɟ





ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ɈȾɋȳȿɄɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏɉɈɋɈȼȺ


















ɈɁɉ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



ɧɟ

Ɇɢɬɚɪɒɤɨɪɢʄɢ
ɈɛɪɟɧȻɨɠɢʄ
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ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɉɊɧ

ɒɢɮɪɚȳɇ





ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ





ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ

ɧɟ

ɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ





ɧɟ

ɧɟ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɋɪɟɬɟɧȼɭɱɤɨɜɢʄ

ȼɚʃɚɋɬɭɩɚɪ

Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ





ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɇȺȻȺȼɄȿɉɈɄɊȿɇɍɌȿɉɈɋȿȻɇɈɆɈȾɅɍɄɈɆ

Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ


ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɍɋɅɍȽȿ



ɇɚɛɚɜɤɚɭɫɥɭɝɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟɢɡ
ɫɮɟɪɟɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ


ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍ

ɇ



ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟɩɭɬɟɦ
ɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼȿȾɍ

ɇ


ɉȴɧ



Ⱥɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ


Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ



ɂɁȽɊȺȾȵȺ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɂɁ
ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏ
ɇȺɄɇȺȾȺɉɈ
ɉɊɈȽɊȺɆɍ

ɅɈɌ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɦɨɫɬɚɭɆɁÄɋɭɜɨ
ɉɨʂɟ³
ɅɈɌ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɦɨɫɬɚɭ
ɆɁÄȻʁɟɥɨɲɟɜɚɰ³

ɅɈɌ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɩɨɬɩɨɪɧɨɝɡɢɞɚɭ
ɆɁÄȳɨɯɨɜɚɰ³







Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ


ɂɞɨɧɚɰɢʁɚ
ȳɚɩɚɧɫɤɟȼɥɚɞɟ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ


ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ


ɄɆ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ



Ⱦɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ


ɊȺȾɈȼɂ




ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɇ

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɨɛʁɟɤɬɚ
ɈɒÄɄɧɟɡɂɜɨɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ³



ɈɌȼɈɊȿɇɂɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɇɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥɝɨɞɢɧɟ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺɋɌȺɆȻȿɇɈɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɂɁȺɒɌɂɌɍɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɇ



Ɇɚɪɬ
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾɧ
ɋɄɉɧ ɅɈɌȺ 
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ɧɟ

ɞɚ

Ɍɨɦɢɰɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ɋɬɨʁɚɧȳɨɜɨɜɢʄ


ȴɭɛɢɰɚɆɥɚɻɟɧɨɜɢʄ




2ȾɍɋɌȺɇȺɄɈȾɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏɇȺȻȺȼɄɂ


ɋɐɋȿɐ
Ⱦɋ

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
maxɇȿɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇɭɄɆ



ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ȼɪɫɬɚɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟȳɇ

Ɇɚʁɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȳɭɧ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɜɢɪɧɢɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚɍȽɈȼɈɊȺ
ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɧɟ

Ȼɭʇɟɬ
ɝɨɞɢɧɟ

ɟɤɤɨɞ



ɂɡɜɨɪɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɄɈȾ

ɧɟ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɆɢɥɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɨɪɞɚɧɚȺɧɬɢʄ
ȾɚɥɢɛɨɪɌɨɞɨɪɨɜɢʄ


Ɉɫɨɛɚɨɫɨɛɟɢɡ
ɨɪɝɚɧʁɟɞɪɟɫɨɪɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɟɡɚȳɇ

2ɞɭɫɬɚʁɟɫɟɨɞʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɤɨʁɚʁɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɚɩɥɚɧɢɪɚɧɚɭȽɨɞɢɲʃɟɦɩɥɚɧɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɡɚɝɨɞɢɧɭ


Ɋɟɞ
ɛɪ
ȳɇ



ɍɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɪɚɞɢɨ
ɧɚɛɚɜɰɢɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɧɚɜɟɫɬɢ
ɪɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɊȺȾɈȼɂ







ɂɡɝɪɚɞʃɚȾɨɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭ
ȾɨʃɢɦɁɚɝɨɧɢɦɚ

ɈȾȳȿȴȿȵȿɁȺȾɊɍɒɌȼȿɇȿȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɒɢɮɪɚȳɊȳɇ



ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚɨɤɜɢɪɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ȳɭɥ
ɝɨɞɢɧɟ

ɒɢɮɪɚȳɇ

ȾȾ

28. мај 2018.
Службени гласник Града Бијељина
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Службени гласник Града Бијељина

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

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-03/18

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ПЉ-03/18

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Одјељења за пољопривреду, вршиће се
јавна набавка следећих услуга:
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА У 2018. ГОДИНИ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 59.829,06 КМ (без ПДВ-а) односно
70.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена из буџета
за 2018. годину са буџетске ставке „Хигијеничарска служба“,
потрошачка јединица 0005150; економски код 412 200.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка
уз провођење е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Уговора до 31.12.2018.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-104/18
Бијељина
Датум: 23.05.2018. год.
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набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник града
Бијељина’’, број: 13/17 и број 02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
РОБА ШИФРА:ОЗП-09-п1/18
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци роба под
шифром: ОЗП-09-п1/18
II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих роба:
НАБАВКА РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА
ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 28.205,13 КМ (без ПДВ)
односно 33.000,00КМ (са ПДВ). Средства су обезбијеђена
из буџета за 2018. годину са буџетске ставке “Набавка
опреме за Градску управу и Скупштину“ економски код 511
300, потрошачка јединица 0005240 .
IV
Набавка ће се спровести путем Конкутентског
захтјева за достављање понуда уз провођење поступка
‘’Е-аукције’’.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке
роба има се обавити у року од 30 (тридесет) дана од дана
потписивања 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: 02-404-102/18
Бијељина
Датум: 21.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 ) и
члана 18. и члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. Правилника о јавним

На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:
97/16 ) и члана 18. и члана 88. 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 и број
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02/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ:02-404-96/18 од
14.05.2018.године ШИФРА: OЗП-13(2 ЛОТА)/18
I
На основу дописа односно Измјене Налога за
покретање јавне набавке Одсјека за заједничке послове
број: 02/10-404-2-164/18 од дана 21.05.2018.године, врши се
измјена члана III и члана IV Одлуке о приступању поступку
јавне набавке услуга број:02-404-96/18 од 14.05.2018.
године која се односи на : ’’ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И
ЛИЦА И ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ
АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ТОКОМ 2018. И 2019. ГОДИНЕ: ЛОТ 1: ОСИГУРАЊЕ
ИМОВИНЕ И ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА и ЛОТ 2: ОСИГУРАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА
СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ‘’ и умјесто постојећег у члановима III и IV
стојаће следеће:
III
„Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 50.641,03 КМ (без ПДВ). За Лот
1 предвиђена су средств у износу од 25.000,00 КМ (без ПДВ)
и за Лот 2 средствa у износу од 25.641,03 КМ (без ПДВ).
Средства су обезбијеђена са буџетске ставке “Трошкови
осигурања имовине колективно осигурање, трошкови
одржавања лиценци“ економски код 412700; потрошачка
јединица 0005240 и то:
- за Лот 1 средства у износу од 11.000,00 КМ (без
ПДВ) су обезбијеђена из буџета за 2018. годину и средства у
износу од 14.000,00 КМ (без ПДВ) ће бити обезбијеђена из
буџета за 2019. годину.
- за Лот 2 средства у износу од 6.837,61 КМ (без
ПДВ) су обезбијеђена из буџета за 2018. годину и средства
у износу од 18.803,42 КМ (без ПДВ) ће бити обезбијеђена из
буџета за 2019.годину.’’
IV
Набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка.“
II
Остале одредбе Одлуке Одлуке о приступању
поступку јавне набавке број: 02-404-96 /18 од 14.05.2018.
године остају непромијењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-96/18
Бијељина
Датум: 22.05.2018. год.

28. мај 2018.

набавци, предмет јавне набавке – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ
И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ - IX ФАЗА
ЗАНАТСКИ РАДОВИ објављеног на веб страници Града
Бијељина 13.04.2018. године , Градоначелник доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољније гпонуђача у поступку јавне
набавке: ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17)
Најповољнији понуђач за јавну набавку –
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ
ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ
ЛЕДИНЦИ - IX ФАЗА ЗАНАТСКИ РАДОВИ , објављеног
на веб страници Града Бијељина 13.04.2018. године,
шифра: ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17) је Д.О.О.
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина са понуђеном цијеном у износу:
256.208,11 (без ПДВ-а).
Образложење
Дана 13.04.2018. године, објавом на веб страници
града Бијељина, покренут је поступак набавке – ДД05/18 (наставак пројекта ДД-07/17). Основ за вођење
преговарачког поступка је прописан чланом 24. став (1)
тачка б) Закона о јавним набавкама: ‘’ За нове радове који
представљају понављање сличних радова повјерених
добављачу којем је уговорни орган додијелио ранији уговор,
уз услов да су такви радови у складу са основним пројектом
за који је био додијељен основни уговор, након спроведеног
отвореног или ограниченог поступка. Уговорни орган
дужан је да укаже на могућност спровођења овог поступка
приликом спровођења отвореног или ограниченог поступка
за основни уговор, а укупне процијењене трошкове нових
радова уговорни орган узима у разматрање приликом
процјењивања вриједности јавне набавке. Овај поступак
може се примијенити само у периоду од три године од дана
закључивања основног уговора.’’
У фази претквалификације понуђач д.о.о.
‘’ПРИЗМА’’ Бијељина, као једини учесник у поступку, дана
14.05.2018. године доставио је захтјев за учешће у складу са
позивом на преговарање.
Одлуком о резултатима претквалификације
број: 02-404-78/18 од 14.05.2018.године утврђено је да је
понуђач Д.О.О. ‘’ПРИЗМА’’ Бијељина испунио услове
претквалификације прописане тендерском документацијом.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од
10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује
Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука,
путем уговорног органа.
Број: 02-404-78/18
Бијељина
Датум: 22.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о

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),
члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) ) члана
71. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
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Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
Града Бијељина’’,број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ТВЈ-03/18
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.04.2018.
године и у Сл.гласнику Бих бр.27/18 од 27.04.2018.године,
а која се односи на набавку роба: “Набавка интервенцијске
опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач,
шљем и друго) “, понуду је доставио следећи понуђач:
1. ДОО „MIPEX AUTO“ Бања Лука
II
Након разматрања приспјеле понуде установљено
је да је иста у потпуности испунила услове предвиђене
тендерском документацијо, те је на основу наведеног
критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:
ДОО „MIPEX AUTO“Бања Лука, са понуђеном цијеном у
износу од: 124.500,00 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.
Уколико понуђач у горе наведеном року не достави
тражену документацију уговорни орган у складу са
чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 82/18 од
22.05.2018.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 наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-82/18
Бијељина,
Датум: 24.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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), члана 70. и члана 8. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:
39/14) ) члана 71. Статута Града Бијељина (‘’Службени
гласник Града Бијељина’’, број:08/013;27/13) и члана 48.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник Града Бијељина’’,број:13/17,2/18),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке ДД-01/18
I
У поступку јавне набавке путем конкурентског
захтјева за достављање понуда , објављеном на Порталу
јавних набавки дана 19.04.2018.године, а која се односи
на набавку роба: “ Набавка oпреме за бебе поводом
манифестације „Конференција беба 2018““, понуду је
доставио следећи понуђач:
1. ДОО „ТОП СПОРТ“ Бијељина
II
Након
разматрања
приспјеле
понуде
установљено је да је иста у потпуности испунила услове
предвиђене тендерском документацијо, те је на основу
наведеног критеријума- најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији
понуђач:
ДОО „ТОП СПОРТ“Бијељина, са понуђеном цијеном у
износу од: 2.564,10 КМ (без ПДВ-а)
III
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 достављене изјаве из члана 45. Закона о
јавним набавкама.
Уколико понуђач у горе наведеном року не
достави тражену документацију уговорни орган у
складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама
(Сл.гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне
набавке.
IV
Записник о оцјени понуда број: 02-404- 85/18 од
23.05.2018.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 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
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другим странкама у поступку.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број:02-404-85/18
Бијељина
Датум: 24.05.2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 2. Став 2. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
(„Службени гласник Републик Српске“ бр.63/11), члана 3.
став 2. Одлуке о паркирању у граду Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина број: 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) и члана
71. став 1. тачка 25. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“ број: 9/17) Градоначелник д о н о с и

28. мај 2018.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне
Правилника о јавним паркиралиштима у граду Бијељина
(„Службени гласник општине Бијељина“ број: 24/07 и
„Службени гласник Града Бијељина“ број: 17/15 и 21/17).
Члан 2.
Члан 5. Правилника о јавним паркиралиштима у
граду Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“
број: 24/07 и „Службени гласник Града Бијељина“ број: 17/15
и 21/17) мијења се и гласи:
“Наплата паркирања врши се на општим и посебним
паркиралиштима која су подијељена на двије зоне, црвену и
плаву. Наплата ће се вршити у сљедећим улицама Бијељине:


,ɡɨɧɚɰɪɜɟɧɚɡɨɧɚ
ɇɚɡɢɜɭɥɢɰɟ
ɇɚɱɢɧɩɚɪɤɢɪɚʃɚ
ɇɚɨɛɨɞɭɩɚɪɤɚɩɪɟɤɨɩɭɬɚɌɪɝɚɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ ɩɨɞɭɝɥɨɦɧɚɬɪɨɬɨɚɪɭ
ɇɚɨɛɨɞɭɌɪɝɚɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚɭɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ ɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁɬɪɚɰɢɩɨɞɭɝɥɨɦ
ɭɥɢɰɢ
ɍɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ ɡɝɪɚɞɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɫɚ
ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ

ɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚɨɞɭɥȺɬɢɧɫɤɟɞɨɚɭɬɨɛɭɫɤɟ
ɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ
Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɚȵɟɝɨɲɟɜɟɢ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦɟɪɭ
ɄɧɟɝɢʃɟɆɢɥɢɰɟ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ 
ɩɨɞɭɝɥɨɦ

Ɇɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚɢɡɦɟɻɭɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟɢ ɫɚɥɟɜɟɫɬɪɚɧɟɭɫɦʁɟɪɭɤɪɟɬɚʃɚ
ɭɥɢɰɟȵɟɝɨɲɟɜɟ
±ɩɨɞɭɠɧɨ
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ɄɧɟɝɢʃɟɆɢɥɢɰɟɞɨɭɥɢɰɟɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟ

ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟ±ɤɨɞɩɢʁɚɰɟ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ɭ
ɧɢɲɢɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɩɨɞɭɠɧɨ
ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟɨɞɭɥɢɰɟɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚɞɨ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ɭ
ɭɥɢɰɟɦɚɪɬɚ
ɧɢɲɢɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟ±ɩɨɞɭɝɥɨɦ
ɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟɨɞɭɥɢɰɟɀɪɬɚɜɚɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɭ
ɬɟɪɨɪɚɞɨɭɥɢɰɟɋɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ
Ɂɦɚʁȳɨɜɢɧɚɩɪɟɤɨɩɭɬɚɪɨɛɧɟɤɭʄɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ
Äȿɦɩɨɪɢʁɭɦ³
ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ±ɭɩɪɚɜɧɨ
Ɇɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ±ɤɨɞɩɢʁɚɰɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚɚʁɧɢʁ ɬɪɚɰɢ ±
ɩɨɞɭɠɧɨ
Ɇɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ±ɨɞɇɭɲɢʄɟɜɟɭɥɢɰɟɞɨ
ɫɚɥɢʁɟɜɟɫɬɪɚɧɟɧɚɩɥɚɬɨɭ±ɩɨɞ
ɡɝɪɚɞɟɈȳȾɉÄȽɪɚɞ³
ɭɝɥɨɦ
ȽɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɁɦɚʁ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɨɞ
ȳɨɜɢɧɨɦɞɨɍɥɢɰɟȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ±ɩɨɞɭɝɥɨɦ
ȽɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚɨɞɭɥɢɰɟȾɨɫɢɬɟʁɚ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦɟɪɭ ɨɞ
ɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟÄȾɢɡɞɚɪɟɜɢʄ³
ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ɭ ɧɢɲɢ ɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ±ɩɨɞɭɝɥɨɦ
Ƚɚɜɪɢɥɚɉɪɢɧɰɢɩɚɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɚ
ÄȾɢɡɞɚɪɟɜɢʄ³ɞɨɇɭɲɢʄɟɜɟɭɥɢɰɟ
ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɭ ɫɚɨɛɪɬɪɚɰɢ±
ɩɨɞɭɠɧɨ
ȵɟɝɨɲɟɜɚɰɢʁɟɥɨɦɫɜɨʁɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚɉɚɜɥɚɰɢʁɟɥɨɦɫɜɨʁɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ ± ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɢ
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɍɥɢɰɚɩɨɪɟɞɦɭɡɢɱɤɟɲɤɨɥɟɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɚ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɆɟɲɟɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚɢɄɚɪɚʄɨɪɻɟɜɟ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ 
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɋɜɟɬɨɝɋɚɜɟɨɞɭɥɢɰɟȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɚʄɚɞɨ ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɭ ɢ ɩɚɧɨɭ ɡɚ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟÄȾɢɡɞɚɪɟɜɢʄ³
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ

ȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚɩɚɪɤɢɧɝɢɡɦɟɻɭɫɨɥɢɬɟɪɚ ɨɛɢʂɟɠɟɧɚɩɚɪɤɢɧɝɦʁɟɫɬɚ


,,ɡɨɧɚɩɥɚɜɚɡɨɧɚ

ɇɚɡɢɜɭɥɢɰɟ
ɇɚɱɢɧɩɚɪɤɢɪɚʃɚ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ ɨɞ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɞɨ ɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɭɥɢɰɨɦȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟ

Ⱥɬɢɧɫɤɚɰɢʁɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ

ɤɪɟɬɚʃɚ±ɩɨɞɭɠɧɨ
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ɀɪɬɚɜɚɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝɬɟɪɨɪɚɰɢʁɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ ɫɚɥɢʁɟɜɟɢɞɟɫɧɟɫɬɪɚɧɟɭɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ ±
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚɋɦɚʁɢʄɚɰɢʁɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ
ɩɨɞɭɠɧɨ

ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ʉɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ ɞɨ ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɭɥɢɰɟɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚ
ɤɪɟɬɚʃɚɩɨɞɭɠɧɨ

ȻɪɚʄɟȽɚɜɪɢʄɰɢʁɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚɩɨɞɭɠɧɨ
ȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟɰɢʁɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɤɪɟɬɚʃɚɩɨɞɭɠɧɨ
Ɇɢɥɨɲɚ
Ɉɛɢɥɢʄɚ
ɨɞ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɫɚɞɟɫɧɟɫɬɪɚɧɟɭɫɦʁɟɪɭɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɭɥɢɰɨɦɋɜɟɬɨɝ ɭɬɪɟʄɨʁɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ
ɋɚɜɟ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ ɞɨ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ
ɰɢʁɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɩɨɞɭɠɧɨ

Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ ɨɞ Ɇɚʁɟɜɢɱɤɟ ɭɥɢɰɟ ɞɨ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɭɥɢɰɨɦȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɬɪɚɰɢ
ɩɨɞɭɠɧɨ

Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɞɢʁɟɥɨɦ ɫɚ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɨɦɭɥɢɰɨɦɞɨɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟ
ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ
ɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁɬɪɚɰɢɩɨɞɭɠɧɨ

ɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ±ɤɨɞɩɢʁɚɰɟ
ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ

ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢʁ ɬɪɚɰɢ ±
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɚɆɢɥɨɲɚ
ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɦʁɟɪɭ
ɐɪʃɚɧɫɤɨɝɢɇɭɲɢʄɟɜɟ
ɤɪɟɬɚʃɚɩɨɞɭɝɥɨɦ
ɇɭɲɢʄɟɜɚ ɭɥɢɰɚ ɭ ɫɦʁɟɪɭ ɤɪɟɬɚʃɚ ɨɞ ɭɥ ɫɚ ɥɢʁɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɭ
ɆɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝɞɨɭɥɋɚɜɟɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ
ɩɨɞɭɠɧɨ
ɇɭɲɢʄɟɜɚɭɥɢɰɚɨɞɭɥɆɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝɞɨ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɚɨɛɪ ɬɪɚɰɢ
ɭɥɆɚɪɬɚ
ɩɨɞɭɠɧɨ

ɇɚɩɥɚɬɚɫɟɜɪɲɢɢɧɚ ɫʂɟɞɟʄɢɦɩɨɫɟɛɧɢɦɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɢɦɚ ɭ,ɡɨɧɢ ɰɪɜɟɧɚ
ɡɨɧɚ 
 ɩɚɪɤɢɧɝɢɡɚɪɨɛɧɟɤɭʄɟÄȿɦɩɨɪɢʁɭɦ³ɢ
 ɩɚɪɤɢɧɝɭɍɥɢɰɢɆɢɥɨɲɚɐɪʃɚɧɫɤɨɝ ɢɡɚɫɬɚɪɨɝɧɟɛɨɞɟɪɚ 

ɍ ,, ɡɨɧɢ ɩɥɚɜɚ ɡɨɧɚ  ɧɚɩɥɚɬɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɭ ɧɚ Ɍɪɝɭ ɻɟɧɟɪɚɥɚ
ȾɪɚɠɟɆɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ ɤɨɞÄȿɥɟɤɬɪɨɧɚ³ 
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ɑɥɚɧ

ɑɥɚɧɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɦɢʁɟʃɚɫɟɢɝɥɚɫɢ
Ä ɇɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɧɟ ɩɥɚʄɚʁɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫʁɟɞɭʁɭ ɡɧɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɡɧɚɤ ɢɧɜɚɥɢɞɚ  ɢ ɬɨ ɧɚ ɦʁɟɫɬɢɦɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɦ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɢɦɚɤɨʁɚɫɭɨɞɪɟɻɟɧɚɡɚɨɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɥɢɰɚ³

ɑɥɚɧ

ɑɥɚɧɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɦɢʁɟʃɚɫɟɢɝɥɚɫɢ
ÄɁɧɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɡɧɚɤ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɛɢʂɟɠɚɜɚ
ɜɨɡɢɥɨɤɨʁɢɦɭɩɪɚɜʂɚɥɢɰɟɫɚɨɲɬɟʄɟɧɢɦɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚɢɥɢɤɨʁɢɦɫɟɩɪɟɜɨɡɢɥɢɰɟ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ  ɢɥɢ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɪɟɜɨɡɟ ɱɥɚɧɨɜɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɥɢɰɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ³
ɑɥɚɧ

ɑɥɚɧɋɬɚɜɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɦɢʁɟʃɚɫɟɢɝɥɚɫɢ

ÄɁɧɚɤɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɫɟɤɨɪɢɫɬɢɭɫɥɭɱɚʁɭ
 ɤɚɞɚɜɨɡɢɥɨɦɭɩɪɚɜʂɚɥɢɰɟɫɚɨɲɬɟʄɟɧɢɦɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ
 ɤɚɞɫɟɜɨɡɢɥɨɦɩɪɟɜɜɨɡɢɥɢɰɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
 ɤɚɞ ɫɟ ɜɨɡɢɥɨɦ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɪɟɜɨɡɢ ɥɢɰɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ   ɱɥɚɧ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ³

ɑɥɚɧ


ɑɥɚɧɉɪɚɜɢɥɧɢɤɦɢʁɟʃɚɫɟɢɝɥɚɫɢ


ÄɁɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɡɧɚɤɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ
ɩɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɨɪɝɚɧɭ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɭ ɢɥɢ ɛɨɪɚɜɢɲɬɭ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɡɧɚɤɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɟɦɚ ɫʁɟɞɢɲɬɭ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɥɢɰɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ³
ɑɥɚɧ


ɑɥɚɧɉɪɚɜɢɥɧɢɤɦɢʁɟʃɚɫɟɢɝɥɚɫɢ


ÄɁɧɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɧɚ ɜɢɞɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ɭ ɞɨʃɟɦ ɞɟɫɧɨɦ ɭɝɥɭ
ɩɪɟɞʃɟɝɜʁɟɬɪɨɛɪɚɧɫɤɨɝɫɬɚɤɥɚɜɨɡɢɥɚ³

ɑɥɚɧ

Ɉɜɚʁ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ
ÄɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭȽɪɚɞɚȻɢʁɟʂɢɧɚ³


Ȼɪɨʁ 



ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
Ⱦɚɬɭɦɝɨɞɢɧɟɝɨɞɢɧɟ 
ɆɢʄɨɆɢʄɢʄɫɪ
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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:09/17), Градоначелник Града
Бијељина д о н о с и:
О

П Р А В И Л Н И К
ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

Члан 1.
У Правилнику о расподјели средстава за спорт и
физичку културу („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 5/18) члан 13. мијења се и гласи:
„Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“ “.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-842/18
Б и ј е љ и н а,
Датум, 23. мај 2018. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-19/18 од 16.05.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 196 упис пререгистрације
Заједнице етажних власника „СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА
САРАЈЛИЈЕ 3-5“ улица Симе Милутиновића Сарајлије бр.
3-5 Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ 3-5“ улица Симе
Милутиновића Сарајлије бр. 3-5 Бијељина, Регистарски
лист број: 196.
Оснивачи: 31 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.20 – изнајмљивање и пословање
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у
закуп. Заједница у правном промету иступа самостално у
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступник: Блашко Ивковић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-19/18
Бијељина,
Датум, 16.05.2018. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, с.р.

28. мај 2018.
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина
на основу рјешења број 02/3-372-20/18 од 16.05.2018.
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина,
у регистарском листу број: 195 упис регистрације Заједнице
етажних власника „РАЧАНСКА 39“ улица Рачанска бр. 39
Бијељина, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
„РАЧАНСКА 39“ улица Рачанска бр. 39 Бијељина,
Регистарски лист број: 195.
Оснивачи: 19 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: Саша Мирић, предсједник Управног
одбора заједнице етажних власника, заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Број: 02/3-372-20/18
Бијељина,
Датум, 16.05.2018. год

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

28. мај 2018.

Службени гласник Града Бијељина
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА – РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА
2018. ГОДИНУ

1

2.

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
131
НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА: ПЉ-03/18

3.

ОДЛУКА О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: ОЗП131
09-п1/18

4.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БРОЈ: 02404-96/18 ОД 14.05.2018. ГОДИНЕ ШИФРА: ОЗП131
13 (2 ЛОТА)/18

5.

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
132
ДД-05/18 (НАСТАВАК ПРОЈЕКТА ДД-07/17)

2.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ
99
БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
99
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

4.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 101

5.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР ГРАДА“ У 103
БИЈЕЉИНИ

6.

6.

ОДЛУКА
О
ПРИСТУПАЊУ
ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА
„ЈАЊА“
У
105
БИЈЕЉИНИ

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
132
ТВЈ-03/18

7.

7.

ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
ГРАДА БИЈЕЉИНА СА ГРАДОМ АЗОВ – РУСКА
107
ФЕДЕРАЦИЈА

ОДЛУКА
О
ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
133
ДД-01/18

8.

8.

ОДЛУКА О РЕВИЗИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
108
ГРАДА БИЈЕЉИНА 2014 – 2023. ГОДИНЕ

ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЈЕНАМА
И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈАВНИМ
134
ПАРКИРАЛИШТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

9.

9.

ОДЛУКА О ЗАМЈЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗМЕЂУ
ГРАДА
БИЈЕЉИНА
И
АД
108
„КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ И
138
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

10. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
109
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
11. ОДЛУКА
О
НАЧИНУ
И
УСЛОВИМА
ПРОДАЈЕ
НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА У ОБУХВАТУ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ИНДУСТРИЈСКА
110
ЗОНА 2“
12. ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНИ
ОДЛУКЕ
О
ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И ДЕПОНОВАЊУ
111
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
13. ОДЛУКА
О
ИЗМЈЕНАМА
ОДЛУКЕ
О
НАЗИВИМА ТРГОВА И УЛИЦА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА И НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЈАЊА
111
И ДВОРОВИ
14. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА
И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ
112
ГРАДА БИЈЕЉИНА
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ (I)
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
112
ЗА 2018. ГОДИНУ (ИЗМЈЕНА I)

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
1.

ОГЛАС О ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА
„СИМЕ
МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ 3-5“ УЛИЦА
СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ БР. 3-5
138
БИЈЕЉИНА

2.

ОГЛАС
О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „РАЧАНСКА 39“ УЛИЦА
138
РАЧАНСКА БР. 39 БИЈЕЉИНА

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

