Службени гласник
Града Бијељина
Година LI

09. фебруар 2015. године

БРОЈ 2 / 2015

На основу члана 16. Упутства о додјели и престанку
мандата (“Службени гласник Републике Српске”, број:
39/14) и члана 10. Пословника Скупштине Града Бијељина
(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 13/13, 2/14 и 5/14),
а на приједлог Верификационе комисије Скупштина Града
Бијељина на својој 30. сједници одржаној дана 06. фебруара
2015. године, усвојила је

својој 30. сједници одржаној дана 06.фебруара 2014.године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
У Одлуци о приступању изради измјене дијела
Урбанистичког плана Града Бијељине (,,Службени гласник
Града Бијељина”, број: 11/2014) , члан 2. мијења се и гласи:
“Измјена дијела Урбанистичког плана Града
Бијељина односи се на:
- простор на коме се налази ватрогасни дом, у
постојећим границама катастарске парцеле к.ч.3144 Бијељина
2, површине око 1.636м2 (хиљадушестотридесетшест метара
квадратних);
- простор оивичен: са југа улицом Кнез Иво од
Семберије, са запада западним међама к.ч.3884, 3887/2,
3886, 3888/2, 3888/1, са сјевера сјеверним међама к.ч.3888/1,
3893/3, 3893/1, 3895, 3900, 3901/3, 3902/4, 3902/2, 3902/1, и
са истока источном међом к.ч.3902/1, све к.о.Бијељина 2,
површине око 22.651м2 (двадесетдвијехиљадешестопедесет
један метар квадратни);
- дио к.ч.1319/8, к.о.Бијељина Село, површине
око 30.698м2 (тридесетхиљадашестодеведесетосам метара
квадратних);
- простор дефинисан као дио просторног плана
општине Бијељина на локацији “Ново градско гробље”
Хасе-Бријесница, који се налази и у обухвату Урбанистичког
плана Града Бијељине, који је оивичен са севера северним
међама к.ч.1490 и 1489/1, са запада к.о.Хасе-Бријесница и
к.о.Пухаре-Пучиле, са југа к.о.Пухаре-Пучиле и са истока
Мајевичким каналом, површине око 157.208м2 (стопедесетс
едамхиљададвестаосам метара квадратних).
- спајањем магистралног пута Бијељина-Зворник и
планиране брзе саобраћајнице на Дринском насипу,
- увођење нове градске саобраћајнице уз источну
границу Урбанистичког плана која би повезала путни правац
Амајлије (Попови) са претходно наведеном планираном
саобраћајницом која ће бити веза са трасом брзог пута на
Дринском насипу. ”

Члан 1.
Верификују се мандати одборника у Скупштини
Града Бијељина:
1. КОВАЧЕВИЋ TOMЕ са Листе политичког субјекта
СДС – Српска демократска странка.
- Мандат одборника почиње тећи дан након
потписивања Изјаве о прихватању мандата, односно 13. januara 2015. године
2. МАКСИМОВИЋ ЈОВАНКЕ са Листе политичког
субјекта Демократски народни савез.
- Мандат одборника почиње тећи дан након
потписивања Изјаве о прихватању мандата, односно 23.
јануара 2015. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 33. Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 40/13), а у вези са главом IV,
поглављем 1.3. Правилника о садржају, начину израде и
доношења документа просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 69/13), члана 38. став 2.
тачка д) Статута Града Бијељине (,,Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
“Период за који се утврђују плански параметри је
до 2025.године.”.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-3/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум: 06.фебруар 2015. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 7. Закона
о локалној самoуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13), а у вези са чланом 144. Правилника о
садржају, начину израде и доношења документа просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13),
члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељине(,,Службени
гласник града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној дана 06.
фебруара 2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА МЗ ,,ДАШНИЦА” У
БИЈЕЉИНИ
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог
плана МЗ „Дашница“ у Бијељини, урађен од стране носиоца
израде планског документа, ЈП”Дирекција за изградњу и
развој града” Д.О.О. Бијељина, јануара 2015.године.
Члан 2.
Утврђени Нацрт измјене дијела Регулационог плана
МЗ „Дашница“ у Бијељини садржи текстуални и графички
дио.
I) Текстуални дио нацрта измјене дијела
Регулационог плана МЗ „Дашница“ у Бијељини састоји се од
сљедећих поглавља:
a. Уводни дио;
b. Стање организације, уређења и коришћења
простора;
c. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора;
d. План организације, уређења и коришћења
простора-пројекција изградње и уређења простора;
e. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
II) Графички дио нацрта измјене дијела плана
састоји се од сљедећих графичких прилога:
1. Копија катастарског плана-постојеће стање
Р=1:1000;
2. Извод из ревизије и измјене Урбанистичког плана
града Бијељине Р=1:1000;
3. Инжењерско-геолошка карта Р=1:1000;
4. Постојеће стање-валоризација грађевинског
фонда Р=1:1000;
5. Постојеће стање-намјена грађевинског фонда
Р=1:1000;
6. Извод из Регулационог плана МЗ “Дашница”
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(,,Службени гласник општине Бијељина”, број: 10/06)-план
просторне организације Р=1:1000;
7. План просторне организације Р=1:1000;
8. План саобраћаја Р=1:1000;
9. План парцелације Р=1:1000;
10. План грађевинских и регулационих линија
Р=1:1000;
11. Енергетска инфраструктура и ПТТ Р=1:1000;
12. Хидротехничка инфраструктура Р=1:1000;
13. Вањско уређење Р=1:1000.
Члан 3.
Утврђени нацрт измјене дијела Регулационог
плана МЗ „Дашница“ у Бијељини биће, након усвајања ове
Одлуке, изложен на јавни увид у просторијама Одјељења
за просторно уређење ГУГ Бијељине и у просторијама
ЈП”Дирекција за изградњу и развој града” Д.О.О. Бијељина
у трајању од 30 дана.
Члан 4.
Носилац припреме измјене дијела Регулационог
плана, Одјељење за просторно уређење ГУГ Бијељине,
обавјестиће јавност о мјесту, времену и начину излагања
утврђеног Нацрта измјене дијела Регулационог плана МЗ
“Дашница“ у Бијељини, путем огласа који ће се објавити у
два средства јавног информисања, најмање два пута, с тим
да прво обавјештење објави 8 дана прије почетка јавног
увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта документа
просторног уређења на јавни увид.
Члан 5.
Оглас из претходног члана ће садржати мјесто,
датум, почетак и трајање јавног увида, мјесто и датум
једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме
пружања појашњења предложених планских рјешења
заинтересованим лицима од представника ЈП”Дирекција
за изградњу и развој града” Д.О.О. Бијељина и Одјељења
за просторно уређење ГУГ Бијељине, те рок до када се
могу послати приједлози, примједбе и мишљења на нацрт
документа.
Члан 6.
Одјељење за просторно уређење ГУГ Бијељине
обавезно је да на сваком мјесту на којем је изложен Нацрт
измјене дијела Регулационог плана МЗ “Дашница” у
Бијељини обавјести јавност да се детаљније информације,
објашњења и помоћ у формулисању примједби могу добити
код Одјељења за просторно уређење ГУГ Бијељине и
ЈП”Дирекција за изградњу и развој града” Д.О.О.Бијељина.
Члан 7.
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени
Нацрт измјене дијела Регулационог плана МЗ „Дашница“ у
Бијељини, уписују се у свеску са нумерисаним странама, која
ће се налазити у просторији у којој ће утврђени Нацрт бити
изложен, или се у писаној форми могу достављати Одјељењу
за просторно уређење ГУГ Бијељине, које је обавезно да
их прослиједи ЈП”Дирекција за изградњу и развој града”
Д.О.О.Бијељине.
Члан 8.
Став ЈП ,,Дирекција за изградњу и развој града”
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Д.О.О. Бијељина о примједбама, приједлозима и мишљењима
у писаној форми се доставља Одјељењу за просторно
уређење ГУГ Бијељине и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења. Приједлог измјене дијела
Регулационог плана МЗ “Дашница” утврдиће се на основу
нацрта који је био објављен и става према примједбама,
приједлозима и мишљењима на тај нацрт. У приједлогу
измјене дијела Регулационог плана МЗ “Дашница” не могу
се мијењати рјешења из нацрта, осим оних на која је била
стављена основана примједба, приједлог или мишљење.
Став ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” Д.О.О.
Бијељина према примједбама, приједлозима и мишљењима
разматраће се на стручној расправи, која ће се организовати
у року од 30 дана од дана затварања јавног увида, на коју
ће се позвати представници Одјељења за просторно уређње
ГУГ Бијељине, ЈП “Дирекција за изградњу и развој града”
Д.О.О. Бијељина и организација из члана 42. став 3. Закона
о уређењу простора и грађењу, те чланови Савјета плана.
Члан 9.
Одјељење за просторно уређење ГУГ Бијељине
објавиће јавни позив за стручну расправу у најмање
једном дневном листу доступном на територији цијеле
Републике, три дана прије и на дан одржавања расправе,
на којој могу да присуствују сва заинтересована лица. Ако
јавној расправи не присуствују уредно позвани овлашћени
стручни представници органа и правних лица из члана 42.
став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, сматраће се да
су прихватили приједлог измјене дијела Регулационог плана
МЗ “Дашница”.
Члан 10.
Ако се приједлог измјене дијела Регулационог
плана МЗ „Дашница“ у Бијељини на основу прихваћених
приједлога, примједби и мишљења достављених у току
јавног увида значајно разликује од нацрта измјене дијела
Регулационог плана МЗ “Дашница”, Одјељење за просторно
уређење ГУГ Бијељине дужно је да организује поново јавни
увид.
Трајање поновног јавног увида не може бити краће
од 8 дана.
Поновни јавни увид се може спроводити највише
два пута, након чега се доноси нова одлука о изради измјене
дијела Регулационог плана МЗ “Дашница”.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-4/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум: 06.фебруар 2015. године

На основу члана 30 Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13 ), члана 2. Закона о финансирању
политичких странака из буџета Републике, града и општине
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 65/08) и члана
38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина (‘’ Службени
гласник Града Бијељина’’, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
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Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној дана 06.
фебруар 2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ФИНАСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
КОЈЕ ПАРТИЦИПИРАЈУ У СКУПШТИНИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Утврђује се финансирање политичких странака
које партиципирају у Скупштини Града Бијељина
Члан 2.
Буџетом Града Бијељина се обезбјеђују финансијска
средства за финансирање политичких странака у износу
0,5% од укупних буџетских прихода буџета из претходне
године.
Члан 3.
Планирана средства из члана 2, а у складу са
Законом о финансирању политичких странака из буџета
Републике, града и општине (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 65/08), расподјељују се на следећи начин:
а) 20% распоређују се у једнаким износима
политичким странкама које имају одборнике у Скупштини
Града Бијељина и
б) 80% распоређују се сразмјерно броју освојених
мандата које политичка странка има у Скупштини Града
Бијељина.
Члан 4.
Уколико одборник у току трајања мандата, напусти
политичку странку, финансијска средства задржава
политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 5.
Расподјелу и исплату средстава из члана 3. ове
Одлуке вршиће Одјељење за финансије до 10-ог дана у
мјесецу за претходни мјесец.
Члан 6.
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи
Одлука о финансирању политичких странака (‘’Службени
гласник општине Бијељина’’, број: 9/00).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина’’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-6/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

На основу члана 30.алинеја 35. Закона о локалној
самоуправи ( “Службени гласник Републике Српске”, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 53б. став 1. Изборног
закона Републике Српске (“Службени гласник Републике
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Српске”, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), члана 9.
Закона о Граду Бијељина ( “Службени гласник Републике
Српске”, број: 70/12 ) и члана 113 став 1. Статута Града
Бијељина ( “Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13
и 27/13 ), Скупштина Града Бијељина на својој 30. сједници
одржаној дана 06. фебруара 2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Скупштина Града Бијељина расписује изборе
за чланове Савјета мјесних заједница на подручју Града
Бијељина, и то за мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница “Центар” - бира се седам
чланова савјета
2. Мјесна заједница “Стари Град” - бира се седам
чланова савјета
3. Мјесна заједница “Дашница”- бира се седам
чланова савјета
4. Мјесна заједница “Дашница I” - бира се седам
чланова савјета
5. Мјесна заједница “Вељко Лукић” - бира се девет
чланова савјета
6. Мјесна заједница “15. Мајевичка” - бира се седам
чланова савјета
7. Мјесна заједница “Филип Вишњић” - бира се
седам чланова савјета
8. Мјесна зајденица “Богдановић” - бира се седам
чланова савјета
9. Мјесна заједница “Вук Караџић” - бира се седам
чланова савјета
10. Мјесна заједница “Галац” - бира се седам чланова
савјета
11. Мјесна заједница “Соколски дом” - бира се седам
чланова савјета
12. Мјесна заједница “Лединци” - бира се девет
чланова савјета
13. Мјесна заједница Ново Насеље - бира се пет
чланова савјета
14. Мјесна заједница Амајлије - бира се седам
чланова савјета
15. Мјесна заједница Бањица - бира се пет чланова
савјета
16. Мјесна заједница Балатун - бира се седам
чланова савјета
17. Мјесна заједница Батковић - бира се седам
чланова савјета
18. Мјесна заједница Батар - бира се пет чланова
савјета
19. Мјесна заједница Бродац - бира се седам чланова
савјета
20. Мјесна заједница Бјелошевац - бира се пет
чланова савјета
21. Мјесна заједница Бријесница - бира се пет
чланова савјета
22. Мјесна заједница Буковица Доња - бира се пет
чланова савјета
23. Мјесна заједница Буковица Горња - бира се пет
чланова савјета
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24. Мјесна заједница Велика Обарска - бира се седам
чланова савјета
25. Мјесна заједница Велино Село - бира се пет
чланова савјета
26. Мјесна заједница Вршани - бира се пет чланова
савјета
27. Мјесна заједница Главичице - бира се седам
чланова савјета
28. Мјесна заједница Глоговац - бира се пет чланова
савјета
29. Мјесна заједница Голо Брдо - бира се пет чланова
савјета
30. Мјесна заједница Градац-Ступањ - бира се пет
чланова савјета
31. Мјесна заједница Даздарево - бира се пет
чланова савјета
32. Мјесна заједница Драгаљевац Доњи - бира се
пет чланова савјета
33. Мјесна заједница Драгаљевац Средњи - бира се
пет чланова савјета
34. Мјесна заједница Драгаљевац Горњи - бира се
пет чланова савјета
35. Мјесна заједница Загони - бира се пет чланова
савјета
36. Мјесна заједница Загони Доњи - бира се пет
чланова савјета
37. Мјесна заједница Јања - бира се девет чланова
савјета
38. Мјесна заједница Јоховац - бира се пет чланова
савјета
39. Мјесна заједница Којчиновац - бира се седам
чланова савјета
40. Мјесна заједница Крива Бара - бира се пет
чланова савјета
41. Мјесна заједница Ковачићи - бира се пет чланова
савјета
42. Мјесна заједница Љељенча - бира се пет чланова
савјета
43. Мјесна заједница Љесковац - бира се пет чланова
савјета
44. Мјесна заједница Магнојевић Доњи - бира се пет
чланова савјета
45. Мјесна заједница Магнојевић Средњи - бира се
пет чланова савјета
46. Мјесна заједница Магнојевић Горњи - бира се
пет чланова савјета
47. Мјесна заједница Мала Обарска - бира се пет
чланова савјета
48. Мјесна заједница Међаши - бира се пет чланова
савјета
49. Мјесна заједница Модран - бира се пет чланова
савјета
50. Мјесна заједница Нови - бира се пет чланова
савјета
51. Мјесна заједница Обријеж - бира се пет чланова
савјета
52. Мјесна заједница Остојићево - бира се пет
чланова савјета
53. Мјесна заједница Патковача - бира се седам
чланова савјета
54. Мјесна заједница Пучиле - бира се седам чланова
савјета
55. Мјесна заједница Пиперци - бира се пет чланова
савјета
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56. Мјесна заједница Попови - бира се седам чланова
савјета
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57. Мјесна заједница Рухотина - бира се пет чланова
савјета
58. Мјесна заједница Суво Поље - бира се седам
чланова савјета
59. Мјесна заједница Трњаци - бира се седам чланова
савјета
60. Мјесна заједница Хасе - бира се пет чланова
савјета
61. Мјесна заједница Чађавица Доња - бира се пет
чланова савјета
62. Мјесна заједница Чађавица Средња - бира се пет
чланова савјета
63. Мјесна заједница Чађавица Горња - бира се пет
чланова савјета
64. Мјесна заједница Чардачине - бира се пет
чланова савјета
65. Мјесна заједница Ченгић - бира се пет чланова
савјета
66. Мјесна заједница Црњелово Горње - бира се
седам чланова савјета
67. Мјесна заједница Црњелово Доње - бира се
седам чланова савјета.
Члан 2.
Избори за чланове Савјета мјесних заједница из
члана 1. ове Одлуке ће се одржати 29. марта 2015. године, а
гласање ће се обавити на зборовима грађана у свакој мјесној
заједници у времену од 08,00 до 16,00 часова, у складу са
изборним прописима.
Члан 3.
Ова Одлука доставља се Градској изборној комисији
Бијељина и мјесним заједницама из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о расписивању избора за чланове Савјета
мјесних заједница на подручју Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 19/14).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”. Ова
Одлука ће бити објављења и на огласним таблама мјесних
заједница, на огласним таблама Градске управе Града
Бијељина, у листу “Семберске новине” и на web страници
Града Бијељина www.gradbijeljina.org.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-5/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 12. Закона
о локалној самоуправи (,, Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 38. став
2. подтачка к) Статута Града Бијељина (“Службени гласник
Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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 општине Бијељина”, број: 8/89, 3/92, 4/92, 6/92, 5/94,
2/04, 23/10, 8/13 и 5/14 )
а) Подручје града Бијељина:
У члану 2. врше се сљедеће измјене које гласе:
Тачка 65. исправка штампарске грешке у називу улице
умјесто “Душана Барањина”, треба да стоји “Душана
Баранина”,
Иза тачке 208. додају се нове тачке:
,, 209. ул. “Мученика Романових”
- почиње од улице “Комитска” и завршава се на путу
Бијељина-Амајлије, обухватајући лијеву и десну страну.
210. ул. “Подрињска”
- почиње од улице “Бањанска” иде полукружно у
смјеру казаљке на сату и завршава се код улице “Бањанска”
обухватајући лијеву и десну страну.
211. ул. “Јована Дучића”
- почиње од раскрснице кружног тока улица
“Рачанска”, “Српске Добровољачке гарде” и “Меше
Селимовића”, а завршава се код улице “Кнез Иво од
Семберије” обухватајући лијеву и десну страну.
212. ул. “Крушевачка”
- почиње од улице “Сремска” и завршава се код
улице “Душана Радовића” обухватајући лијеву и десну
страну.
213. ул. “Кумановска”
- почиње од лијеве стране улице “Душана Радовића”
и завршава се на крају саобраћајнице, обухватајући лијеву и
десну страну.
214 ул. “Војвођанска”
- почиње од улице “Кумановска” и завршава се у
улици “Кумановска”, обухватајући лијеву и десну страну.
215 ул. “Брчанска”
- почиње од лијеве стране улице “Душана Радовића”
и у облику потковице завршава се у улици “Душана
Радовића”, обухватајући лијеву и десну страну.
216. ул. “Посавска”
- почиње од улице “Јасеновачких Мученика” и
завршава се у улици “Брчанска”, обухватајући лијеву и десну
страну.
217. ул. “Индустријска зона 3”
- обухвата простор одређен Регулационим планом
“Индустријска зона 3”.
218. ул. “Индустријска зона 4”
- обухвата простор одређен Регулационим планом
“Индустријска зона 4”.
219. “Парк пријатељства Бијељина Лангенханген”.
- обухвата простор зелене јавне површине раскршћа
улица Српске Добровољачке гарде и улице Подрињска.”
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Члан 2.
б) Подручје насељеног мјеста Јања:
У члану 3. Одлуке врше се измјене које гласе:
,, У тачки 1. умјесто назива “Карађорђева” ставља
се назив “Бијељинска”,
У тачки 26. умјесто назива “Краља Петра
Карађорђевића” ставља се назив “Вука Караџића”,
У тачки 2. умјесто назива “Косовска” ставља се
назив “Др Хамдије Ћемерлића”,
У тачки 8. умјесто назива “Војводе Степе” ставља
се назив “Салке Бајрића”,
У тачки 4. и тачки 18. умјесто назива “Ђорђа
Васића” и ,,Цара Душана” ставља се назив “Брзава”,
У тачки 9. умјесто назива “Кнеза Милоша” ставља
се назив “Шарампов”,
У тачки 12. умјесто назива “Вук Караџић” ставља
се назив “Шор”,
У тачки 32. и тачки 33. умјесто назива “Змај
Јовина” и “Српске војске” ставља се назив “Џемала
Биједића”,
У тачки 36. умјесто назива “Марка Краљевића”
ставља се назив “Мехмедалије Мака Диздара”,
У тачки 3. умјесто назива “Церска” ставља се
назив “Хусе Скокића”,
У тачки 27. умјесто назива “Московска” ставља се
назив “Бобаровача”,
У тачки 25. умјесто назива “Вељко Лукић Курјак”
ставља се назив “Илинданска”,
У тачки 13. умјесто назива “Колубарска” ставља
се назив “Мула Алијe Садиковићa”,
У тачки 22. умјесто назива “Цетињска” ставља се
назив “Хусеина Ћемерлића”,
У тачки 37. умјесто назива “Солунска” ставља се
назив “Дервиша Сушића”,
У тачки 28. умјесто назива “Илинданска” ставља
се назив “Алије Исаковића”,
У тачки 20. умјесто назива “Милоша Црњанског”
ставља се назив “Влагија”,
У тачки 10. и тачки 23. умјесто назива “Његошева”
и “Дринска” ставља се назив “Дринска”, - спаја се улица
“Његошева” са улицом “Дринска”,
У тачки 17. умјесто назива “27.март” ставља се
назив “Зекеријаха Џезића”,
У тачки 35. умјесто назива “Мајевичка” ставља се
назив “Хусеин капетана Градашчевића”,
У тачки 30. умјесто назива “Војвођанска” ставља
се назив “Мусе Ћазима Ћатића”,
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Пречишћени текст Одлуке о називима тргова и улица у
граду Бијељина и насељеним мјестима Јања и Дворови.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-9/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 38. Статута
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града на својој 30.
сједници одржаној дана 06. фебруара 2015. године
донијела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о програму кориштења средстава за
подстицај пољопривредне производње у 2014. години(
„ Сл.гласник Града Бијељина“,бр:07/14, 15/14), члан 2.
мјења се и гласи:
„Члан 2.
Расположива средства :
Укупан
износ
расположивих
средстава
предвиђен Буџетом Града Бијељина који се усмјерава
за подстицај пољопривредне производње је 900.000,00
КМ.“
Члан 2.
Члан 3. Мјења се и гласи:
„Члан 3.
План утрошка :
Наведени износ средстава усмјерит ће се на следећи
начин:

Иза тачке 40. додају се нове тачке:
41. ул. “Стара цеста”
- почиње од улице “Браће Лазић” и завршава се на
крају саобраћајнице, обухватајући лијеву и десну страну,
42. ул. “Савића бара”
- почиње од улице “Браће Лазић” и завршава се на
крају саобраћајнице, обухватајући лијеву и десну страну,
43. ул. “Насихе Капиџић Хаџић”
- почиње од улице “Илинданска” и завршава се
на раскршћу улица “Бобаровача” и “Алије Исаковића”,
обухватајући лијеву и десну страну.”
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе да сачини

Подстицај производњи, доходку и руралном
развоју:
1. Подршка организованом откупу поврћа
,воћа, (дувана из 2013. године) и организованом откупу
меркантилне пшенице род 2014.године .......... 288 000,00 КМ
2. Подршка сточарству ........................ 251 100,00 КМ
3. Подршка воћарству ............................... 3 400,00 КМ
4. Подршка пластеничкој производњи и
наводњавању ............................................................ 85 000,00 КМ
5. Афирмација домаће пољопривредне производње
................................................................................................ 0,00 КМ
6. Подршка изградњи инфраструктуре .......................
.................................................................................... 140 000,00 КМ
7. Средства за вандредне и непредвиђене ситуације
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(елементарне непогоде и др.) ................................. 24 600,00 КМ
8. Помоћ удружењима, .......................... 28 000,00 КМ
9. Подршка едукацији, презентацији пројеката
и посјета сајмовима и подршка увођењу сертификоване
производње 23 900,00 КМ
10. Регрес камата за прољетну сјетву и задруге које
врше организовани откуп поврћа и воћа ........... 56 000,00 КМ
УКУПНО ................................................ 900 000,00 КМ“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-2/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године
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к.о. Бријесница – Хасе
1.Б - У складу са Планом парцелације Први
дио Прве фазе - земљиште са изграђеним објектима :
једна капела у оквиру централног церемонијалног трга,
приступне саобраћајнице у унутрашњем дијелу гробља са
паркинг простором и кишном канализацијом , стабилна
и мобилна ограда, електроенергетски објекти са јавном
расвјетом, уређени средишњи гробни трг гробља,
1.Ц - Наплаћени приходи А.Д. Комуналац
Бијељина по основу управљања и одржавања гробља до
момента потписивања споразума између А.Д. ,, Комуналац
” Бијељина и ЈКП ,, Градско гробље ” д.о.о. Бијељина након
ступања на снагу ове Одлуке.
2. Градско гробље Пучиле
2 .А -Земљиште означено као :
-к.п. број 5633/1, 5633/3, 5634/1, 5636, 5637, 5638,
5639, 5641, 5642, 5646/1, 5646/3, 5646/4, све к.о. Пучиле.

На основу члана 3. став (1) Закона о гробљима
и погребној дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/13 ), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13), члана 38. став 2.
тачка ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13) и члана 6. став 2 Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа „Градско гробље“
д.о.о. Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
19/14 ), Скупштина Града Бијељина на својој 30. сједници
одржаној дана 06. фебруара 2015. године, донијела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“
Д.О.О.БИЈЕЉИНА НА УПРАВЉАЊЕ , КОРИШТЕЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА, КОМУНАЛНИХ
ОБЈЕКАТА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ВЛАСНИШТВО ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
ЈКП „Градско гробље“д.о.о. Бијељина, чији је
оснивач Град Бијељина , дају се на управљање, кориштење
и одржавање земљиште, комунални објекти и комунална
инфраструктура у власништву Града Бијељина , који у
нарави представљају гробљe, ради обављања погребне и
других дјелатности у складу са Законом о комуналној
дјелатности и Одлуком о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина и то :
1. Ново Градско Гробље на локалитету Хасе –
Бријесница
1.А - Земљиште означено као :
-к.п. број 1498/2 , 1499/1, 1491/1, 1491/2, 1491/3,
1491/4, 1491/5, 1492/1, 1498/1, 1497/1, 1497/2, 1496/1, 1496/2,
1495/1, 1500/1,1501,1502,1503, 1522,
све к.о. Бијељина Село
-к.п. број 146/1, 146/2, 159/8, све к.о. Пучиле,
- к.п. број 817,818,822,823, 824, 825, 826,828, 829,
830, 831, 832, 840, 841 и 842,дио к.п. 834 и дио к.п. 843, све

2.Б - Наплаћени
приходи
А.Д. Комуналац
Бијељина по основу управљања и одржавања гробља до
момента потписивања споразума између А.Д. ,,Комуналац
” Бијељина и ЈКП ,, Градско гробље ” д.о.о. Бијељина након
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина
да формира Комисију од представника оснивача, А.Д.
„Комуналац” Бијељина и ЈКП „Градско гробље“ д.о.о.
Бијељина чији задатак је :
- да идентификује имовину (ствари, права,
потраживања и новац) и обавезе А.Д. ,,Комуналац”
Бијељина, која се односи на дјелатност управљања
гробљем, као и запослене и њихов статус,
- да сачини Извјештај о утврђеном стању у вези
са предајом гробља из члана 1. ове одлуке, регулисањем
међусобних односа у погледу примопредаје финансија,
запослених и документације,
- да на основу утврђеног стања
предложи
Споразум о уређењу међусобних односа, односно
уступању имовине и запослених који ће закључити А.Д.
„Комуналац” Бијељина и ЈКП „Градско гробље“ д.о.о.
Бијељина
- да извјештај са приједлогом начина регулисања
односа достави Градоначелнику и А.Д. „Комуналац”
Бијељина и ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина
Комисију из става 1. овог члана Градоначелник
ће формирати у року од седам дана од дана ступања на
снагу одлуке, а Комисија је дужна у року од 30 дана од
дана формирања сачинити и доставити градоначелнику
Извјештај .
На основу Извјештаја из става 2. овог члана
и одлука органа ових привредних друштава ,А.Д.
„Комуналац” Бијељина и ЈКП „Градско гробље“ д.о.о.
Бијељина закључиће Споразум о уређењу међусобних
односа.
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Члан 3.
ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина управљаће
гробљима која му се овом одлуком дају на управљање,
кориштење и одржавање и овлаштено је да врши продају
гробних мјеста, уређење, одржавање и реконструкцију
гробља, промјену намјене површине у складу са
планском документацијом и сл. , при чему је дужно да
води рачуна о заштити животне средине, а нарочито о
пејзажним и естетским вриједностима.
ЈКП „Градско гробље“ д.о.о. Бијељина је дужно
да Скупштини Града Бијељина
најмање једном
годишње подноси Извјештај о управљању, кориштењу
и одржавању гробља из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
У циљу обезбјеђења комуналног опремања
Новог градског гробља на локалитету Хасе- Бријесница
, у складу са законом и другим прописима, Град Бијељина
ће финансирати изградњу објеката неопходних за
обављање ове дјелатности (мртвачница и др.)
Члан 5.
Обавезује се ЈКП „Градско гробље“ д.о.о.
Бијељина да у року од шест мјесеци од доношења ове
Одлуке сачини План преузимања гробља по насељеним
мјестима на подручју Града Бијељина и исти достави
Градоначелнику.
План из става 1. овог члана усваја Скупштина
Града Бијељина.
Члан 6.
На некретнинама из члана 1. ове Одлуке,
које се дају на управљање , кориштење и одржавање,
неће се вршити упис права у јавним евиденцијама
непокретности у корист ЈКП „Градско гробље“ д.о.о.
Бијељина .
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
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Бијељина на својој 30.сједници одржаној дана 06.фебруара
2015. године донијела је
ОДЛУКУ
О УСТУПАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА
ПРИКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 1.
Уступа се, без накнаде, на управљање, коришћење
и одржавање привредном друштву АД ’’Комуналац’’
Бијељина, ул.Милоша Црњанског, ЈИБ:44003005650008,
сљедећа опрема за прикупљање комуналног отпада и то:
- лимени контејнери за комунални отпад,
запремине 1,1м3 - комада 87,
- скип контејнер за комунални отпад, запремине
7м3 - комада 3 и
- скип контејнер за комунални отпад, запремине
5м3 - комада 3.
Набавна вриједност опреме из става 1.овог члана
је 51.014,80 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
АД ’’Комуналац’’ Бијељина ће уступљену опрему
из члана 1. ове Одлуке намјенски користити у сврху и
на начин који ће осигурати повећање квалитета услуга
прикупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада
на подручју Града Бијељина.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да
закључи Уговор са АД ’’Комуналац’’ Бијељина, у складу са
прописима и овом Одлуком.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику Града Бијељина ‘’.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-8/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06.фебруар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број : 01-022-7/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина,
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06.фебруар 2015. године

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике Српске’’,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. став 4. Закона
о комуналним дјелатностима ( ,,Службени гласник
Републике Српске’’, број:124/11 ), члана 38. став 2. тачка
ј) Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13 ) и члана 8.став 2. Одлуке
о овлашћењима за прибављање и располагање имовином
општине Бијељина ( ,,Службени гласник општине
Бијељина’’, број: 31/07, 4/10 и 12/10 ), Скупштина Града

На основу члана 30. став 1. алинеја 2., а у вези са
чланом 22. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
112/05, 118/5 и 98/13) и члана 38. став 2. тачка б), а у вези
са чланом 20. став 1. тачка и) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13),
Скупштина Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној
дана 06.фебруара 2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА
ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ
ЉУБИМАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДA БИЈЕЉИНА
Члан 1.
У Одлуци о условима за држање домаћих животиња
и кућних љубимаца на подручју Града Бијељина („Службени
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гласник Града Бијељина“, број: 27/13) у члану 12. став 8. иза
ријечи „заоравање“ додаје се текст „или редукована обрада“.
Члан 2.
У члану 12. став 8. на крају текста брише се тачка и
додаје текст „изузев на површинама које су засијане.
Члан 3.
Послије члана 12. додаје се нови члан 12а. који
гласи:
„Члан 12а.
Одредбе ове одлуке које се односе на подручје
забране држања домаћих животиња не примјењују се на
Пољопривредну и медицинску школу.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШTИНA ГРАДА БИЈЕЉИНА
Брoj: 01-022-10/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Биjeљинa,
Драган Ћурђевић, с.р.
Дaтум, 06. фебруар 2015. гoдинe
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На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 38. став
2. тачка аж) Статута Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), а у складу са Одлуком
о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса
удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 22/14) Скупштина Града
Бијељина на својој 30. сједници одржаној дана 06. фебруара
2015. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
И ПРЕСТАНАК СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за додјелу и престанак статуса удружења
од општег интереса за Град Бијељина именује се:
- ДАРКО МИТРИЋ
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

На основу члана 4. став 1. Правилника о оцјени
рада службеника јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 37/05), члана 30. став
1. алинеја 35. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 38. став 2. тачка аж) Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
Скупштина Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној
дана 06.фебруара 2015. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ РАДА
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за оцјену рада Секретара Скупштине
Града Бијељина у 2014. години
именују се:
1. ЈОВАН ГАЈИЋ
2. МИЛЕНКО МИТРОВИЋ
3. МИЋО ТОДОРОВИЋ
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-9/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

Број: 01-111-10/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 38.
став 2. тачка аж) Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13), а у складу са
Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима
грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 22/14) Скупштина Града Бијељина на
својој 30. сједници одржаној дана 06. фебруара 2015. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
У Комисију за додјелу средстава удружењима
грађана на подручју Града Бијељина именује се :
- МИЛЕНКО МИТРОВИЋ
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-111-11/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(,, Службени гласник Републике Српске ”, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број:
124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина
Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној дана
06.фебруара 2015. године, донијела је:
ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Заједничка комунална потрошња је дјелатност
од посебног јавног интереса која је законом стављена у
надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније
планирале и спроводиле активности у области заједничке
комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима
регулисано је да се сваке године доноси програм обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Законом о комуналним дјелатностима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 124/11 утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин
обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
обухватају услуге:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
3. одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина,
4. ЗОО хигијена.
Средства за обављање комуналних дјелатности,
заједничке кломуналне потрошње обезбијеђују се из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса,
- дијела прихода од пореза непокретности и
- дијела накнаде за дате концесије.
Утврђивање висине средстава из претходног
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина
јединице локалне самоуправе.Програм садржи обим
одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње,
висину потребних средстава за реализацију програма
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по
намјенама.
Овим Програмом
активности-услуге:

су

предвиђене

слиједеће

1. Јавна градска хигијена,
- чишћење јавних површина у прољетном, љетном
и јесењем периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту
Јања,
- чишћење јавних површина у зимском периодузимска служба,
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- прање јавних површина,
- одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”.
2. одржавање јавних зелених површина,
3. одвођење атмосферских вода и чишћење
колектора кишне канализације
4. одржавање јавних површина у мјесним
заједницама, око домова културе, школских објеката и
спомен обиљежја,
5. уређење излазно-улазних путних праваца,
кошење обале канала Дашница и чишћење дна канала
Дашница,
6. уништавање амброзије,
7. чишћење дивљих депонија,
8. радови ван програма,
9. Зоохигијена.
1. ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА
1.1. Чишћење јавних површина (љетни период)
у правилу траје од 01. 03. до 01.12.текуће године и
подразумијева ручно и машинско чишћење јавних површина
а то су градски тротоари, риголи 0.5м од ивичњака у граду
Бијељина и насељеном мјесту Јања.
Површине из овог програма чисте се машински или
ручно, а чишћење се састоји од сакупљања:
- уобичајног уличног смећа (ситни папирићи,
опушци и др.),
- атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина
настала кретањем теретних моторних возила превозом
расутих материјала),
- сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина,
гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпадци јављају
у јесењем и зимском периоду,
- одржавање градских фонтана (чишћење),
- одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак,
бојење и сл.).
Површине су раздвојене у пет приоритета у граду
Бијељина и два приоритета у насељеном мјесту Јања, из
чега произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле
водило се рачуна о густини насељености града, распореду
пословних стамбених зграда, саобраћајне оптерећености
(пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања.
У току је поступак јавне набавке и избора
најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења јавних
површина.
Програм
одржавања
приоритетима у граду Бијељина

јавне

хигијене

по

Први приоритет улице које се чисте шест пута у
седмици
ɍɥɢɰɚ
Ɍɪɝ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ
Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
Ɂɦɚʁ ȳɨɜɟ ȳɨɜɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ
Ɇɢɥɨɲɚ ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ
ɇɭɲɢʄɟɜɚ
ɋɚɜɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɪɭɱ. ɱɢɲ. ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
4660
1485
1065
3420
300
429
2276
2062
780
716
17.193 ɦ²

ɪɭɱ. ɱɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
628
495
355
634
100
143
612
156
260
179
3562 ɦ²
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Тротоари
6 дана х 17193 м²х 4 седмице = 412632 м²
412632 х 0,017008 км = 7.018,05км
риголи
6 дана х 3562 м²х 4 седмице= 85488 м²
85488 х0,038034 км = 3.251,45км
Други приоритет улице које се чисте три пута у
седмици
ɍɥɢɰɚ
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɉɚɜɥɚ
ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ
ɋɪɩɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ
ɇɟɡɧɚɧɢɯ ʁɭɧɚɤɚ
Ʉɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ
ɍɤɭɩɧɨ

ɪɭɱ. ɱɢɲ. ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
570
1470
4470
2973
1035
10518ɦ²

ɪɭɱ. ɱɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
190
490
1490
991
345
3506ɦ²

ʁ
ɂɜɚɧɚ Ƚɨɪɚɧɚ Ʉɨɜɚɱɢʄɚ
ȶɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ
ɉɟɪɟ ɋɬɚɧɢʄɚ
Ⱦɭɲɚɧɚ Ȼɚɪɚɧɢɧɚ
Ɇɚʁɨɪɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɚɤɚʁɥɢʄɚ
Ʌɚɡɟ Ʉɨɫɬɢʄɚ
ɋɨɥɭɧɫɤɚ
ɐɚɪɚ ɍɪɨɲɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ
Ʉɭɥɢɧɚ Ȼɚɧɚ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ
ɇɢɤɨɥɟ ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄɚ
Ƚɚɥɚɰ
Ʌɨɡɧɢɱɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ
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678
1248
420
943
415
630
1000
765
2055
6000
1716
1110
852
3733
577
55.068 ɦ²

Тротоари
55068 м² х 4 седмице = 220272 м²
22272 м²х 0,017008км = 3.746,40км

Тротоари
3 дана х 10518 м²х 4 седмице =126216 м²
126216х 0,017008 км = 2.146,68км

Риголи
19485 м²х 4 седмице = 77940 м²
77940 м² х 0,038034км = 2.964,37км

риголи
3 дана х 3506 м² х 4 седмице= 42072 м²
42072х0,038034км = 1.600,16км

мјесецу

Пети приоритет улице које се чисте једном у

Трећи приоритет улице које се чисте два пута у
седмици
ɍɥɢɰɚ
ȵɟɝɨɲɟɜɚ
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ
Ɏɢɥɢɩɚ ȼɢɲʃɢʄɚ
Ʉɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ
Ɋɚɱɚɧɫɤɚ
Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ
ȼɨʁɜɨɞɟ ɋɬɟɩɟ
Ⱥɬɢɧɫɤɚ
Ɍɪɝ ȭɟɧɟɪɚɥɚ Ⱦɪɚɠɟ
Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɪɭɱ. ɱɢɲ. ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
723
1995
3597
780
5100
1455
435
660
540
15285ɦ²

225
416
140
629
217
210
500
255
685
1650
1144
370
284
911
385
19.485 ɦ²

ɪɭɱ. ɱɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
241
665
1199
260
1744
485
145
220
180
5139ɦ²

ɍɥɢɰɚ
ɪɭɱ. ɱɢɲ. ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
Ʉɨɦɢɬɫɤɚ
4200
Ʌɨɡɧɢɱɤɚ ɨɞ ɭɥ.Ⱦɪɢɧɫɤɟ
400
Ʉɪɭɠɧɢ ɬɨɤ ɭ ȼ.Ɉɛɚɪɫɤɨʁ
1200
ɇɨɜɨɩɪɨɫʁɟɱɟɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ.
ɩɨɪɟɞ Ɇɚɧɚɫɬɢɪɚ ɋɜɟɬɟ
ɉɟɬɤɟ
1100
ɍɤɭɩɧɨ
6900ɦ²

ɪɭɱ. ɱɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
1400
400
300
1100
3200ɦ²

Тротоари
6900х 0,017008км = 117,36км
Риголи
3200х 0,038034 км = 121,71км
Програм
одржавања
јавне
приоритетима у насељеном мјесту Јања

Тротоари
2 дана х 15285 м²х 4 седмице =122280 м²
122280х 0,017008км = 2.079,74км

ɍɥɢɰɚ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ

Четврти приоритет улице које се чисте један пута у
седмици
ɪɭɱ. ɱɢɲ. ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
1500
2145
1965
1320
924
3345
4695
1005
970
3636
900
480

по

Први приоритет улице које се чисте три пута у
седмици

Риголи
2 дана х 5139 м² х 4 седмице= 41112 м²
41112х0,038034 км = 1.563,65км

ɍɥɢɰɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ
ɀɢɜɨʁɢɧɚ Ɇɢɲɢʄɚ
Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ ɫɟɦɛɟɪɢʁɟ
ɇɨɜɚ Ɋɚɱɚɧɫɤɚ
ɋɬɟɮɚɧɚ Ⱦɟɱɚɧɫɤɨɝ
Ɋɚʁɟ Ȼɚɧɢɱɢʄɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ
Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ
ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚ ɋɦɚʁɢʄɚ
27 Ɇɚɪɬ
ɒɚɛɚɱɤɢɯ ȭɚɤɚ
1. Ɇɚʁɚ
ɀɪɬɚɜɚ ɮɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝ
Ɍɟɪɨɪɚ
ɋɪɩɫɤɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ
ɝɚɪɞɟ
Ȼɪɚʄɟ Ƚɚɜɪɢʄ
ɋɟɪɝɟʁɚ ȳɟɫɟʃɢɧɚ
ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɟɬɪɚ Ȼɨʁɨɜɢʄɚ
ȭɭɪɟ Ⱦɚɧɢɱɢʄɚ
Ȼɚʁɟ ɋɬɚɧɢɲɢʄɚ

хигијене

ɪɭɱ. ɱɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
500
715
1010
547
308
1115
1565
335
323
1212
600
160

1105

335

4545
660
135
2673
1398
525

915
220
90
891
466
157

ɪɭɱ. ɑɢɲ. Ɍɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
4800
900
5700 ɦ²

ɪɭɱ. ɑɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
1600
450
2050 ɦ²

Тротоари
3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68.400 м²
68400 м²х 0,0170085 = 1.163,38км
Риголи
3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24.600 м²
24.600 м²х0,038034км = 935,64км
Други приоритет улице које се чисте сваке друге
седмице један пута
ɍɥɢɰɚ
Ʉɨɫɨɜɫɤɚ
Ɇɢɥɨɲɚ ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ
Ȼɪɚʄɟ Ʌɚɡɢʄ
Ʉɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ
ȭɨɪɻɚ ȼɚɫɢʄɚ
ȵɟɝɨɲɟɜɚ
Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ
ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ
Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɪɭɱ. ɱɢɲ. ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɦ²
1000
600
2200
1000
400
1000
400
2080
1000
9680 ɦ²

ɪɭɱ. ɱɢɲ.ɪɢɝɨɥɚ ɦ²
500
300
1160
500
200
500
200
750
500
4610 ɦ²
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Тротоари
9680 м²х 2 седмице =19360 м²
19360м²х 0,0170085км = 329,28км

ɉɟɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɬɪɨɬɨɚɪɢ:
- ɪɢɝɨɥɢ:

Риголи
4610м² х 2 седмице= 9220 м²
9220 х 0,038034 = 350.67км

1

2

3

4

5
8
9
10

Ɉɩɢɫ ɭɫɥɭɝɚ

ɉɪɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɬɪɨɬɨɚɪɢ:
- ɪɢɝɨɥɢ:

ȳɟɞɢɧɢɰ
ɚ ɦʁɟɪɟ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧ
ɚ ɰɢʁɟɧɚ
ɄɆ

ɂɡɧɨɫ
ɄɆ

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɬɪɨɬɨɚɪɢ:
- ɪɢɝɨɥɢ:

2

3

1.700,85

7,00

14.700,00

50,00

500,00

68,37

13.674,00

299,15

2.393,20

299,15

2.393,20

9,80

2.940,00

117,00

11.700,00
50.001,25

ɦ²

25.000

0,034017

850,43

ɧ/ɱ

500

7,20

3.600,00

65,00

1.300,00
5.750,43

ɬɭɪɚ

Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɬɪɨɬɨɚɪɢ:
- ɪɢɝɨɥɢ:
Ɍɪɟʄɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɬɪɨɬɨɚɪɢ:
- ɪɢɝɨɥɢ:

68400ɦ²ɯ 0,0170085 = 1163,38ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
24600 ɦ²ɯ0,038034ɤɦ = 935,64ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
ɍɤɭɩɧɨ:

=
=

10.470,42 ɄɆ
8.420,76 ɄɆ
18.891,18 ɄɆ

20440ɦ²ɯ 0,0170085 = 347,64ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
9580 ɦ²ɯ 0,038034 = 364,37ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
ɍɤɭɩɧɨ:

=
=

3.128,76 ɄɆ
3.279,33 ɄɆ
6.408,09 ɄɆ
5.750,43 ɄɆ

ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ 1.1.
Ƚɪɚɞ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ: 92.425,50 ɄɆ + 33.721,56 ɄɆ + 32.790,51 ɄɆ +
+ 60.396,80 ɄɆ+ 2.151,58 ɄɆ + 50.001,25 ɄɆ
=
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦʁɟɫɬɨ ȳɚʃɚ: 18.891,18 ɄɆ + 6.408,09 ɄɆ+5.750,43 ɄɆ =
ɋȼȿ ɍɄɍɉɇɈ:

20
ɍɄɍɉɇɈ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Програма одржавања јавних површина
по приоритетима у граду Бијељина
ɉɪɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
-ɬɪɨɬɨɚɪɢ:
-ɪɢɝɨɥɢ:

1.056,20 ɄɆ
1.095,38 ɄɆ
2.151,58 ɄɆ
50.001,25 ɄɆ

ȳɚʃɚ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɥɨɜɢ
0,3407

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

1

=
=

ɉɪɨɝɪɚɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ʁɚɜɧɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ȳɚʃɚ

Ɋɭɱɧɨ ɫɬɪɭɝɚʃɟ ɪɢɝɨɥɚ
- ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɚɞɧɢɰɢ ɪɭɱɧɨ
ɥɨɩɚɬɚɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɨɪɭɻɢɦɚ ɡɚ ɪɚɞ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɨɬɚɩɚʃɚ ɫɧɢʁɟɝɚ ɭ
ɬɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɜɟʄɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɢʁɟɫɤɚ, ɡɟɦʂɟ ɢ ɲʂɭɧɤɚ.
ɇɚɤɨɧ
ɫɬɪɭɝɚʃɚ
ɢ
ɱɢɲʄɟʃɚ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞɦɚɯ ɨɞɜɭʄɢ.
ɦ²
50.000
ɉɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɪɢɝɨɥɚ
- ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɚɞɧɢɰɢ ɪɭɱɧɨ
ɤɭɩʂɟʃɟɦ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ (ɫɦɟʄɟ ɤɨʁɟ
ɫɟ ɞɧɟɜɧɨ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɫɦɟʄɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɭɫɥɟɞ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ).
ɋɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɦɟʄɟ ɫɟ ɤɭɩɢ ɢ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ
ɫʃɟɠɧɢɯ ɢ ɤɢɲɧɢɯ ɩɚɞɚɜɢɧɚ.
ɋɤɭɩʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞɦɚɯ ɨɞɜɭʄɢ
ɧ/ɱ
2.100
Ɋɚɞ ɩɚɭɤɚ
- ɩɨɫɚɨ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɤɭʄɢɰɚ, ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɡɝɢ,
10
ɫɚɬ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɠɚɪɞɢʃɟɪɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ
Ɋɚɞ ɬɟɪɟɬɧɨɝ ɦɨɬɨɪɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ 2 ɬɨɧɟ ɫɚ
ɪɭɱɧɢɦ
ɭɬɨɜɚɪɨɦ
ɫɦɟʄɚ
ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ȿɄɈ ɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɬɭɪɚ
200
Ɋɚɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɡ
ɫɦɟʄɚ ɫɚ ɪɭɱɧɢɦ ɭɬɨɜɚɪɨɦ (ɫɦɟʄɚɪ) ɭ
ɝɪɚɞɭ
ɬɭɪɚ
8
Ɋɚɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɡ
ɫɦɟʄɚ ɫɚ ɪɭɱɧɢɦ ɭɬɨɜɚɪɨɦ (ɫɦɟʄɚɪ)
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɬɭɪɚ
8
Ɋɚɞ
Ʉȼ
ɛɪɚɜɚɪɚ
ɧɚ
ɪɚɡɧɢɦ
ɛɪɚɜɚɪɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɧ/ɱ
300
Ɋɚɞ
ɚɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱɚ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ³
ɬɭɪɚ
100
ɋɜɟɭɤɭɩɧɨ :(ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ) :

Ɋɭɱɧɨ ɫɬɪɭɝɚʃɟ ɪɢɝɨɥɚ
- ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɚɞɧɢɰɢ ɪɭɱɧɨ
ɥɨɩɚɬɚɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɨɪɭɻɢɦɚ ɡɚ ɪɚɞ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɨɬɚɩɚʃɚ ɫɧɢʁɟɝɚ ɭ
ɬɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɜɟʄɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɢʁɟɫɤɚ, ɡɟɦʂɟ ɢ ɲʂɭɧɤɚ.
ɇɚɤɨɧ
ɫɬɪɭɝɚʃɚ
ɢ
ɱɢɲʄɟʃɚ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞɦɚɯ ɨɞɜɭʄɢ.
ɉɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɪɢɝɨɥɚ
- ɩɨɫɚɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɪɚɞɧɢɰɢ ɪɭɱɧɨ
ɤɭɩʂɟʃɟɦ ɭɥɢɱɧɨɝ ɫɦɟʄɚ (ɫɦɟʄɟ ɤɨʁɟ
ɫɟ ɞɧɟɜɧɨ ɫɬɜɨɪɢ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɫɦɟʄɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɭɫɥɟɞ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ).
ɋɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɦɟʄɟ ɫɟ ɤɭɩɢ ɢ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ
ɫʃɟɠɧɢɯ ɢ ɤɢɲɧɢɯ ɩɚɞɚɜɢɧɚ.
ɋɤɭɩʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞɦɚɯ ɨɞɜɭʄɢ
Ɋɚɞ ɬɟɪɟɬɧɨɝ ɦɨɬɨɪɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ 2 ɬɨɧɟ ɫɚ
ɪɭɱɧɢɦ
ɭɬɨɜɚɪɨɦ
ɫɦɟʄɚ
ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ȿɄɈ ɞɟɩɨɧɢʁɭ

6900ɦ² ɯ 0,017008 ɤɦ = 117,36ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
3200ɦ² ɯ 0,038034 ɤɦ = 121,71ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
ɍɤɭɩɧɨ:

Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɥɨɜɢ

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Ɋ/Ȼ
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412632 ɦ² ɯ 0,017008= 7018,05ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
85488 ɦ² ɯ 0,038034 = 3251,45ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
ɍɤɭɩɧɨ:

=
=

63.162,45 ɄɆ
29.263,05 ɄɆ
92.425,50 ɄɆ

126216 ɦ² ɯ 0,017008= 2146,68ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
42072 ɦ² ɯ 0,038034 = 1600,16ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
ɍɤɭɩɧɨ:

=
=

19.320,12 ɄɆ
14.401,44 ɄɆ
33.721,56 ɄɆ

122280 ɦ² ɯ 0,017008= 2079,74ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
41112 ɦ² ɯ 0,038034 = 1563,65ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ
ɍɤɭɩɧɨ:

=
=

18.717,66 ɄɆ
14.072,85 ɄɆ
32.790,51 ɄɆ

ɑɟɬɜɪɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
- ɬɪɨɬɨɚɪɢ: 220272ɦ² ɯ 0,017008 ɤɦ = 3746,40ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ =
- ɪɢɝɨɥɢ:
77940 ɦ² ɯ 0,038034 ɤɦ = 2964,37ɤɦ ɯ 9 ɦʁɟɫɟɰɢ =
ɍɤɭɩɧɨ:

33.717,47 ɄɆ
26.679,33 ɄɆ
60.396,80 ɄɆ

271.487,20 ɄɆ
31.049,70 ɄɆ
302.536,90 ɄɆ

Цијене услуга које су приказане у програму су
узете из Уговора претходне године.
1.2. Чишћење површина у зимском периоду
подразумијева активности које се врше током цијелог
зимског периода, на начин да се тргови, тротоари,
прилази јавним установама и друге јавне површине које
се користе за саобраћај у сваком моменту проходни, без
било какве опасности за безбједно одвијање пјешачког
саобраћаја.
Програмом утврђени радови на чишћењу снијега
и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.04.2014.
године и даље у случају снијежних падавина.
У овом периоду ће се обављати слиједећи послови:
1. комбиновано машинско и ручно чишћење
снијега са тротоара, тргова, прилаза јавним установама,
степеништа и других јавних површина неопходних за
саобраћај, континуирано док трају снијежне падавине,
2. посипање свих површина које се користе за
комуникацију индустријском соли,
3. по престанку падавина вршити скупљање и
одвоз снијега по приоритетима,
4. чишћење сливника, шахтова и решетки,
5. скидање снијега и уклањање поломљених грана
са насада и дрвећа на дијеловима путног земљишта,
тротоарима и парковима,
6. раскопавање леда и уклањање истог,
7. скупљање амразивног материјала са утоваром
и одвозом са свих јавних површина по престанку зимске
службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже
потреба.
8. прочишћавање тротора и других јавних
површина које подразумијева сакупљање разбацаних
папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и
лимених канти намијењених за ситни комунални отпад.
Овај програм не предвиђа чишћење површина
испред стамбено-пословних објеката и пословних
простора. Ове просторе на основу одредби Одлуке о
комуналном реду дужни су чистити власници, односно
непосредни корисници објеката и простора.
Чишћење површина у зимском периоду биће
повјерено предузећу након проведеног поступка јавне
набавке у склопу објављене јавне набавке за јавну градску
хигијену.
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Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара,
посипање соли по потреби, као и чишћење сливних
решетки обавиће се у следећим улицама по приоритетима
и то:
Први приоритет:
- Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука
Караџића, Николе Тесле, Српске Војске, Карађорђева,
Његошева, Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића,
Светог Саве, Милоша Црњанског, Саве Ковачевића,
Патријарха Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја
Обрадовића, Нушићева, Кнеза Милоша,
Рад специјалних машина са челним ножем на
разгртању снијега 140 сати х 24,57 КМ = 3.439,80 КМ
Рад радника на утовару снијега ,чишћење
пјешачких прелаза, тротоара ,сливних решетки и слично
400 сати х 7.25 КМ = 2.900,00 КМ.
Укупно: Први приоритет 6.339,80 КМ
Други приоритет:
-Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске
Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића,
27.Март, Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника
Смајића, Жртава Фашистичког терора.
Рад специјалних машина са челним ножем на
разгртању снијега 140 сати х 24,57 КМ = 3.439,80 КМ
Рад радника на утовару снијега, чишћење
пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично
400 сати х 7,25 КМ = 2.900,00 КМ
Укупно: Други приоритет 6.339,80 КМ
Трећи приоритет:
- Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара,
посипање соли, као и чишћење сливних решетки обавиће
се у свим осталим улицама које имају тротоаре и сливне
решетке.
- Сакупљање снијега ради уклањања односно
одвоза врши се у гомиле на јавним површинама погодним
за одвоз и на мјестима гдје не сметају одвијању моторног
и пјешачког саобраћаја, по потреби и налогу надзорног
органа.
600м³ х 11,12 КМ = 6.672,00 КМ
Укупно: Трећи приоритет 6.672,00 КМ
По програму планиран је утрошак соли од 30000
кг. х 0,24 км = 7.371,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2.
6.339,80 КМ + 6.339,80 КМ + 6.672,00 КМ + 7.371,00
КМ = 26.722,60 КМ
Цијене услуга које су приказане у програму су
узете из Уговора претходне године.
1.3. Прање јавних површина обављаће се
машински ауто цистерном под притиском помоћу
млазнице којом манипулишу помоћни радници и након
завршетка прања очистиће евентуално наталожени
отпад и материјал са сливних решетки. Прање јавних
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саобраћајних и пјешачких површина се врши у периоду од
01.04. до 30.09. текуће године. Уколико се укаже потреба
могућа су и ванредна прања улица што се дефинише
посебним налогом за рад. Избор даваоца услуга прања
јавних површина извршиће се након проведеног поступка
јавне набавке.
- Преглед површина које се перу
Програм прања улица за понедељак (перу се
сваки други понедељак)
ɪ ɪ
ɪ
ɭ
( ɪɭ
ɪɭ
Ɋ.ɛ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɟɪɟ ɦ²
1.
Ɍɪɝ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ
4196
2.
ɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ
7344
3.
Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉ ɪɢɧɰɢɩɚ
11200
4.
Ɂɦɚʁ ȳɨɜɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ
858
5.
ȵɟɝɨɲɟɜɚ
1325
6.
Ʉɧɟɝɢʃɟ Ɇɢɥɢɰɟ
2070
7.
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
2970
8.
ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ
5505
9.
Ɇɟɲɟ ɋɟɥɢɦɨɜɢʄɚ
2130
ɍɤɭɩɧɨ
37598
Програм прања улица за уторак (перу се једном
мјесечно)
ɪ ɪ
ɪ
ɭ
ɭ ɪ ( ɪɭ ʁ
ʁ
Ɋ.ɛ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɟɪɟ ɦ²
1.
Ɇɚʁɟɜɢɱɤɚ
4320
2.
Ɏɢɥɢɩɚ ȼɢɲʃɢʄɚ
7194
3.
Ʉɭɥɢɧɚ Ȼɚɧɚ
6864
4.
ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ
2940
5.
Ⱦɨɫɢɬɟʁɚ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
600
6.
ɇɟɡɧɚɧɢɯ ȳɭɧɚɤɚ
5946
7.
Ʌɚɡɟ Ʉɨɫɬɢʄɚ
2500
ɍɤɭɩɧɨ
31364
Програм прања улица за среда (перу се једном
мјесечно)
ɪ ɪ
ɪ
ɭ
ɪ
( ɪɭ ʁ
ʁ
)
Ɋ.ɛ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɟɪɟ ɦ²
1.
Ʉɧɟɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ
1560
2.
ɋɪɩɫɤɟ ȼɨʁɫɤɟ
8940
3.
Ƚɚɥɚɰ
5466
4.
ɇɢɤɨɥɟ ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄɚ
1704
5.
ɋɟɪɝɟʁɚ ȳɟɫɟʃɢɧɚ
495
6.
ɀɪɬɚɜɚ Ɏɚɲɢɫɬɢɱɤɨɝ ɬɟɪɨɪɚ
2010
7.
ɉɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚ ɋɦɚʁɢʄɚ
1938
8.
Ⱥɬɢɧɫɤɚ
1320
9.
Ɇɢɥɨɲɚ ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ
2998
10.
ɋɚɜɟ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ
895
11.
ɉɚɬɪɢʁɚɪɯɚ ɉɚɜɥɚ
1140
ɍɤɭɩɧɨ
28466
Програм прања улица за четвртак (перу се једном
мјесечно)
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ɪ ɪ
ɪ
ɭ
Ɋ.ɛ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Службени гласник Града Бијељина
ɪ

Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ
1. Ɇɚʁɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɚʁɨɪɚ Ⱦɪɚɝɭɬɢɧɚ
Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɚ
ɉɪɨɮɟɫɨɪɚ Ȼɚɤɚʁɥɢʄɚ
Ⱦɭɲɚɧɚ Ȼɚɪɚɧɢɧɚ
ɉɟɪɟ ɋɬɚɧɢʄɚ
ɐɚɪɚ ɍɪɨɲɚ
Ɋɚʁɟ Ȼɚʃɢɱɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

( ɪɭ ʁ
ʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɟɪɟ ɦ²
3880
960
9900
1193
1050
3774
840
4110
6690
32397

Програм прања улица за петак (перу се једном
мјесечно)
ɪ ɪ
ɪ
ɭ
( ɪɭ ʁ
ʁ
)
Ɋ.ɛ
ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɟɪɟ ɦ²
1.
Ɋɚɱɚɧɫɤɚ
13746
2.
ɋɪɩɫɤɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ ɝɚɪɞɟ
7320
3.
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ
3000
4.
ɀɢɜɨʁɢɧɚ Ɇɢɲɢʄɚ
4290
5.
ȼɨʁɜɨɞɟ ɋɬɟɩɟ
870
6.
Ȼɪɚʄɟ Ƚɚɜɪɢʄ
1320
7.
Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ
2016
8.
Ɍɪɝ ȭɟɧɟɪɚɥɚ Ⱦɪɚɠɟ
Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ
1440
ɍɤɭɩɧɨ
34002
Програм прања улица за субота (перу се једном
мјесечно)

Ɋ.ɛ

ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ɋɨɥɭɧɫɤɚ
27. Ɇɚɪɬɚ
ɇɭɲɢʄɟɜɚ
ȭɭɪɟ Ⱦɚɧɢɱɢʄɚ
ɂɜɚɧɚ Ƚɨɪɚɧɚ Ʉɨɜɚɱɢʄɚ
Ȼɚʁɟ ɋɬɚɧɢɲɢʄɚ
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄɚ
Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɟɪɟ ɦ²
1530
7272
1300
2330
1125
942
7390
2220
2010
26119

- Укупна површина прања за понедељак је 37598 м²
х 2 седмице х 6 мјесеци = 451176 м².
- Укупна површина прања за уторак је 31364 м² х 6
мјесеци = 188184 м².
- Укупна површина прања за сриједу је 28466 х 6
мјесеци = 170796 м².
- Укупна површина прања за четвртак је 32397 м² х
6 мјесеци = 194382 м².
- Укупна површина прања за петак је 34002 м² х 6
мјесеци = 204012 м².
- Укупна површина прања за суботу је 26119 м² х 6
мјесеци = 156714 м².
Укупна површина прања улица и тротоара
предвиђена овим програмом износи: 1365264 м² а потребна
средства за реализацију прања улица су 1365264 м² х 0,023
км = 31.401,07 КМ
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1.4. Одвожење, транспорт и депоновање комуналног
отпада из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча”, на основу
Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење
комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и Доња
Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано
за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи
изградња санитарне еколошке депоније на том подручју.
Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада
из МЗ “Бријесница” и “Доња Љељенча” биће повјерено
предузећу након проведеног поступка јавне набавке у
склопу објављене јавне набавке за јавну градску хигијену. За
ове послове планиран је износ од 16.500,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1:
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.= 302.536,90 КМ + 26.722,60 КМ +
31.401,07 КМ + 16.500.00 КМ = 377.160,57 КМ
Цијене услуга које су приказане у програму су узете
из Уговора претходне године.
2.
ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

ЈАВНИХ

ЗЕЛЕНИХ

Урбани и индустријски развој градова сукобљава
се са великим потешкоћама при подизању и одржавању
зелених површина. Зеленило као саставни дио животне
средине човјека, све је више угрожено бројним
интервенцијама човјека, било радовима инфраструктуре,
насеља, интензивирањем саобраћаја, изградњом асфалтних
комуникација или на други начин. Како наставити са
даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене
површине, питање је савременог човјека.
Зеленило у граду и његовој околини има многоструки
значај. Биљке зелених површина, нарочито дрвеће и
жбуње својим обликом, грађом и животним особинама,
представљају у насељима незамјењиве елементе природе
који доприносе квалитету живота у најширем смислу.
Функције зеленила као што су санитарне, инжењерскотехничке, архитектонско-урбанистичке, естетске, културне,
историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су
због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају
као незаобилазни саставни елементи града. Да би зелене
површине у потпуности одговарале својој значајној улози
мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања
и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих
постојећих објеката јавног градског зеленила.
Зеленило у граду, вршећи своју функцију,
побољшава услове средине за живот у граду. С обзиром
на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже
огромне напоре и средства за очување постојећих зелених
површина и подизање нових..
У градским измијењеним условима, гдје је
недовољан простор за развој коријена и крошње, гдје је
присутно аерозагађење тешко је одржати квалитетну
зелену површину.
Поред услова средине, најважнијег фактора за развој
биљака, на који не можемо утицати (осим интензивним
мјерама његовања), веома је изражен и негативан утицај
човјека. Примијетно је ломљење и вађење садница од
стране несавјесних грађана у улицама: Рачанска, СремскаКовиљуше, Незнаних јунака, Комитска, Кнегиње Милице,
Мајевичка, Трг Ђенерала Драже Михајловића, Војводе Степе
и Српске добровољачке гарде, као и механичка оштећења
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стабала ударом возила у саднице новопосађених дрвореда.
Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина
(‘’Службени гласник општине Бијељина’’, 13/12) дефинисане
су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града.
Овим Програмом су обуваћене јавне зелене
површине у гарду, које се редовно одржавају: Трг Краља Петра
I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк пријатељства,
Градски парк, Заштитни зелени појас, расксница КомитскаРачанска (Равна гора), кружни токови на обилазницама,
дрвореди и зелене површине центра (улице: Гаврила
Принципа, Николе Тесле, Светог Саве, Књегиње Милице,
Саве Ковачевића, Доситеја Обрадовића, Милоша Обилића,
Слободана Јовановића (Бордашев сокак), Карађорђева,
Војводе Степе), раскрснице и кружни токови у граду .
Одржавање зелених површина ван града, такође
је у надлежности Града, али због ограничених буџетских
средстава није обухваћено Програмом.
Такође, због ограничених средстава не могу се
спровести наложене мјере Студије градског парка које се
односе на реконструкцију и санацију Градског парка.
С обзиром да су послови који се изводе на одржавању
градског зеленила условљени климатским фактором, тешко
је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо
се строго придржавали. Програм одржавања јавног градског
зеленила за 2015.годину је представљен Табелом у којој су
обухваћене зелене површине (I-X), са колонома: количине
услуга за одржавање, цијене услуге, број извршења у току
године и укупна вриједност.
I Ɍɪɝ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. Ƚɪɚɛɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
3. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɫɬɚɛɚɥɚ
4. ȼɚɻɟʃɟ ɩɚʃɟɜɚ
5. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
6. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
7. Ɉɞɝɪɬɚʃɟ ɢ ɡɚɝɪɬɚʃɟ ɪɭɠɚ
8. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
9. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
10. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɰɜɢʁɟɬɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
11. ɋɚɞʃɚ ɫɟɡɨɧɫɤɟ ɪɚɫɚɞɟ ɫɚ
ɭɪɚɱɭɧɚɬɢɦ ɫɚɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
12. ɉɪɢɯɪɚʃɢɜɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ, ɪɭɠɚ,
ɰɜɢʁɟɬɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɫɚɞɧɢɰɚ
13. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
14. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɩɨ ɭɬɨɲɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ
15. Ɋɚɞ ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ
16. ɋɚɞʃɚ ɞɪɜ. ɫɚɞɧɢɰɚ
ɍɄɍɉɇɈ
II Ɍɪɝ ȭɟɧɟɪɚɥɚ Ⱦɪɚɠɟ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ

m²
m²

1. ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɫɚɞʃɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɥɢɲʄɚɪɚ
2. ɋɚɞʃɚ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
3. ɋɚɞʃɚ ɰɜɢʁɟʄɚ ɭ ɧɨɜɨʁ ɤɪɭɠɧɨʁ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɢ
4. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɩɨ ɭɬɨɲɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɍɄɍɉɇɈ
III ɉɚɪɤ ɉɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɜɢɫɢɧɫɤɟ
ɤɨɪɩɟ
3. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
4. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
5. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɟɧɚɬɫɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
6. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
7. ɋɚɞʃɚ ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
8. ɋɚɞʃɚ ɞɪɜ. ɫɚɞɧɢɰɚ
ɍɄɍɉɇɈ
IV Ɂɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɛɚɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɤɨɪɩɟ
3. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
4. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
5. Ɉɞɝɪɬɚʃɟ ɢ ɡɚɝɪɬɚʃɟ ɪɭɠɚ
6. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
7. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
8. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɩɨ ɭɬɨɲɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɍɄɍɉɇɈ

kom
kom
kom
m
kom
m²
kom

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

2.812
2.812

0,23
0,30

7
1

4.527,32
843.60

10
2
70
70
335
288
20

31,00
95,00
6,00
3,50
1,80
4,30
5,20

1
1
1
2
2
2
1

310,00
190,00
420,00
490,00
1.206,00
2.476,80
104,00

m²

79

1,80

9

1.279,80

m²
m²

100
1.044

36,00
0,50

2
1

7.200,00
522,00

3
5
4
20

100,00
35,00
8,00
131,00

8
50
80
1

2.400,00
8.750,00
2.560,00
2.620,00
35.899,52

ɬɭɪɚ
h
h
kom

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

kom
kom

3
10

m²
h

100
5

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

165,00
39,00
36,00
35,00

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

1
1
1
20

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

495,00
390,00
3.600,00
3.500,00
7.985,00
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

m²
kom

1.700
1

0,23
133,00

4
1

1.564,00
133,00

kom
m
kom
ɬɭɪɚ
kom
kom

10
43
7
3
10
2

6,00
3,50
5,20
100,00
59,00
131,00

1
2
2
20
1
1

60,00
301,00
72,80
6.000,00
590,00
262,00
8.982,80

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

m²
kom
kom
kom
m
kom
ɬɭɪɚ
h

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

5.050

0,23

7

8.130,50

2
222
479
400
20
1
5

133,00
2,60
3,50
1,80
5,20
100,00
35,00

1
6
3
2
2
20
30

266,00
3.463,20
5.029,50
1.440,00
208,00
2.000,00
5.250,00
25.787,20

III ɉɚɪɤ ɉɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
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ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɜɢɫɢɧɫɤɟ
ɤɨɪɩɟ
3. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
4. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
5. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɟɧɚɬɫɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
6. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
7. ɋɚɞʃɚ ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
8. ɋɚɞʃɚ ɞɪɜ. ɫɚɞɧɢɰɚ
ɍɄɍɉɇɈ
IV Ɂɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ

m²
kom

1.700
1

0,23
133,00

4
1

1.564,00
133,00

kom
m
kom
ɬɭɪɚ
kom
kom

10
43
7
3
10
2

6,00
3,50
5,20
100,00
59,00
131,00

1
2
2
20
1
1

60,00
301,00
72,80
6.000,00
590,00
262,00
8.982,80

1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɛɚɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɤɨɪɩɟ
3. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
4. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
5. Ɉɞɝɪɬɚʃɟ ɢ ɡɚɝɪɬɚʃɟ ɪɭɠɚ
6. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
7. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
8. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɩɨ ɭɬɨɲɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɍɄɍɉɇɈ
V Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ

m²

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

kom
kom
kom
m
kom
ɬɭɪɚ
h

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

1.
2.
3.
4.

Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ

VIII Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɢ ɤɪɭɠɧɢ ɬɨɤɨɜɢ
ɭ ɝɪɚɞɭ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. ɋɚɞʃɚ ɫɟɡɨɧɫɤɟ ɪɚɫɚɞɟ ɫɚ
ɭɪɚɱɭɧɚɬɢɦ ɫɚɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
3. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
4. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
5. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
6. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ
7. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɰɜɢʁɟɬɧɢɯ ɜɪɫɬɚ
8. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɩɨ ɭɬɨɲɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ
9. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
ɍɄɍɉɇɈ
IX Ⱦɪɜɨɪɟɞɢ:
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɬɪɢɦɟɪɚ
2. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯ ɫɚɞɧɢɰɚ
3. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
4. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɫɬɚɛɚɥɚ
5. Ɉɪɟɡɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɜɢɫɢɧɫɤɟ
ɤɨɪɩɟ
6. ɋʁɟɱɚ ɫɭɜɢɯ ɫɬɚɛɚɥɚ ɛɟɡ ɭɩ.
ɤɨɪɩɟ
7. ɉɪɟɜɪɲɚɜɚʃɟ ɜɢɫɨɤɨɯ ɫɬɚɛɚɥɚ
8. Ɉɞɜɨɡ ɩɨɥɨɦʂɟɧɢɯ ɝɪɚɧɚ (ɌȺɆ
ɭ ɝɪɚɞɭ)
ɍɄɍɉɇɈ
X Ƚɪɚɞɫɤɢ ɩɚɪɤ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
1. Ʉɨɲɟʃɟ ɢ ɝɪɚɛɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
2. ɑɢɲʄɟʃɟ ɫɬɚɡɚ
4. ɑɭɜɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɍɄɍɉɇɈ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

m²
m
kom
kom

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

m²
m²
m²
m²
kom
m
m²
h
kom

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

7

8.130,50

2
222
479
400
20
1
5

133,00
2,60
3,50
1,80
5,20
100,00
35,00

1
6
3
2
2
20
30

266,00
3.463,20
5.029,50
1.440,00
208,00
2.000,00
5.250,00
25.787,20

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɦʁɟɪɟ

m²

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

0,23

1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɭɩɨɬɪɛɨɦ
ɬɪɢɦɟɪɚ
h
140
2. Ɉɤɨɩɚɜɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɧɨɯ ɫɚɞɧɢɰɚ kom
600
3. ɉɪɢɯɪɚʃɢɜɚʃɟ ɫɚɞɧɢɰɚ
m²
300
4. Ɂɚɥɢɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɰɢɫɬɟɪɧɟ
ɬɭɪɚ
4
ɍɄɍɉɇɈ
VI Ɋɚɫɤɫɧɢɰɚ Ʉɨɦɢɬɫɤɚ-Ɋɚɱɚɧɫɤɚ (Ɋɚɜɧɚ ɝɨɪɚ)
ȳɟɞɢɧɢɰɚ Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ
1. Ʉɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ
VII Ʉɪɭɠɧɢ ɬɨɤɨɜɢ ɧɚ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰ.
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɍɋɅɍȽȺ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

5.050

2.200

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

2.575
44
50
255

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

45,00
5,20
0,50
100,00

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

1
1
1
10

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

0,23

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

6.300,00
2.600,00
125,00
4.000,00
13.025,00
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

8

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

0,23
3,50
6,00
4,30

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

4.048,00
4.048,00
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

4
1
1
1

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ

2.369,00
154,00
300,00
1.096,50
3.919,50

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

1.358

0,23

7

2.186,38

127
516
51
30
61
127
4
25

36
4,3
2,6
6
3,5
4,3
35
5,2

2
4
4
1
2
5
20
2

9.144,00
8.875,00
530,40
180,00
427,00
2.730,50
2.800,00
260,00
27.133,28

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

1000
555
4

kom

100

31,00

1

3.100,00

kom

80

133,00

1

10.640,00

kom
kom

2
10

130,00
320,00

1
1

260,00
3.200,00

ɬɭɪɚ

1

65,00

4

260,00
40.232,00

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ɐɢʁɟɧɚ
(KM)

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦʁɟɪɟ

32.000
6
ɫɜɚɤɨɞ

0,30
8,00
ɩɚɭɲ.

2
2
20

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

h
kom
ɬɭɪɚ

m²
m²

45,00
5,20
100,00

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɢɟʃɚ

Ȼɪɨʁ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

4
48
1

9.0000,00
5.772,00
8.000,00

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
(KM)

38.400,00
2.304,00
20.000,00
60.704,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ IX+ X = 227.716,30
KM+ПДВ=266.428,07 КМ
Цијене услуга које су приказане у програму су узете
из Уговора претходне године.
Одржавање јавног градског зеленила повјериће се
најповољнијем понуђачу након проведеног поступка јавне
набавке који је у току.
3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И
ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
За нормално функционисање саобраћаја у
насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из
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разлога заштите асфалтних застора на градским улицама
и пролазника, потребно је одржавати објекте кишне
канализације током цијеле године.
Одвођење атмосферских вода обухвата слиједећи
обим радова:
- поправка ревизионих окана, тијела сливника и
спојева сливника на канализацију,
- подизање оквира и намијештање поклопаца,
- чишћење сливника, таложника и споја сливника
на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију,
- замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на
ревизионим окнима или сливницима.

ɪ/ɛ

ȼɪɫɬɚ ɭɫɥɭɝɟ

1.

Ɂɚɦʁɟɧɚ ɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯ ɰɢʁɟɜɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ(ɩɨɥɨɦʂɟɧɢɯ ɢɥɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ
ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɫɩɨɫɨɛɢɬɢ) .
ɍ ɰɢʁɟɧɭ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ:
- ɫʁɟɱɟʃɟ, ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ,
-ɢɫɤɨɩ ɪɨɜɚ (ʁɚɦɟ), ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢɡ ɢɫɤɨɩɚ ɢ ɩɨɥɨɦʂɟɧɟ ɰɢʁɟɜɢ
-ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɰɪɩʂɟʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɢɥɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ
ɜɨɞɚ
-ɢɡɪɚɞɚ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɩɨɫɬɟʂɢɰɟ ɢ ɛɟɬɨɧɫɤɨɝ
ʁɚɫɬɭɤɚ ɡɚ ɰɢʁɟɜ
- ɧɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɰɢʁɟɜɢ ɫɚ
ɡɚɦɚɡɢɜɚʃɟɦ ɫɩɨʁɟɜɚ
-ɭɤɪɭɬɚ ɰɢʁɟɜɢ ɩɢʁɟɫɤɨɦ ɞɨ ɤɨɬɟ +30ɰɦ ɢɡɧɚɞ
ɬʁɟɦɟɧɚ ɰɢʁɟɜɢ
-ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɨɝ ɞʁɟɥɚ ɪɨɜɚ ɱɢɫɬɢɦ
ɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
-ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ ɧɨɫɟʄɟɝ ɫɥɨʁɚ ɩɭɬɚ ɚɪɦ.ɛɟɬɨɧɨɦ
ɆȻ20 ɞɟɛʂɢɧɟ 15 ɰɦ
-ɢɡɪɚɞɚ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɚɫɜɚɥɬɚ ɨɞ ɛɢɬɨɲʂɭɧɤɚ ɢɥɢ
ɯɚɛɚʁɭʄɟɝ ɫɥɨʁɚ ɞ=7-8 ɰɦ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɦ1 ɡɚɦʁɟʃɟɧɟ ɰɢʁɟɜɢ :

1.1.

- Ø 300 ɦɦ

- Ø 1000 ɦɦ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɰɢʁɟɜɢ
ɬʁɟɦɟɧɟ ɤɪɭɬɨɫɬɢ ɋɇ-8 Ʉɇ/ɦ². ɍ ɰɢʁɟɧɭ
ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
- ɫʁɟɱɟʃɟ, ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɚɫɮɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ
- ɢɫɤɨɩ ɪɨɜɚ (ʁɚɦɟ) ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢɡ ɢɫɤɨɩɚ
2.
- ɭɤɪɭɬɚ ɰɢʁɟɜɢ ɩɢʁɟɫɤɨɦ ɞɨ ɤɨɬɟ +30 ɰɦ
ɢɡɧɚɞɬʁɟɦɟɧɚ ɰɢʁɟɜɢ
- ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɪɨɜɚ ɱɢɫɬɢɦ
ɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
- ɢɡɪɚɞɚ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɚɫɮɚɥɬɚ ɨɞ ɛɢɬɨ ɲʂɭɧɤɚ
ɢɥɢɯɚɛɚʁɭʄɟɝ ɫɥɨʁɚ ɞ=7 ɞɨ 8 ɰɦ.
2.1. Ⱦɇ 250
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɭʂɧɟ ɩɭɦɩɟ ɡɚ ɰɪɩʂɟʃɟ ɨɛɨɪɢɧɫɤɟ
3.
ɜɨɞɟ ɫɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ Ʌɀ ɩɨɤɥɨɩɰɚ Ø 625 ɦɦ ɡɚ
ɬɟɲɤɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ (400Ʉɇ). Ɉɜɚ
ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɪɟɞ ɧɚɛɚɜɟ ɢ ɭɝɪɚɞʃɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ȺȻ ɩɪɫɬɟɧɚ ɞɟɛʂɢɧɟ 40
ɰɦ, ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ. ɐɢʁɟɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ
ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ, ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ, ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ,
4.
ɫɜɟ ɫɚ ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ ɫɚ ɡɛɢʁɚʃɟɦ, ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨ
ɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɭɪɚɻɟɧɨɝ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ.
ɇɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ Ʌɀ ɩɨɤɥɨɩɰɚ Ø 625
ɦɦ ɡɚ ɬɟɲɤɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
(400Ʉɇ). Ɉɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢɡɪɚɞɭ ȺȻ
ɩɪɫɬɟɧɚ ɞɟɛʂɢɧɟ 40 ɰɦ, ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ.
ɐɢʁɟɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ
ɛɟɬɨɧɚ, ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ,
ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ, ɫɜɟ ɫɚ
5.
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɬɟ ɩɨɧɨɜɧɨ
ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɲʂɭɧɤɨɦ ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ,
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨ
ɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɧɢɜɟɥɢɫɚɧɨɝ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ.
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɰɢʁɟɜɢ
ɬʁɟɦɟɧɟ ɤɪɭɬɨɫɬɢ ɋɇ-8 Ʉɇ/ɦ². ɍ ɰɢʁɟɧɭ
ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
- ɫʁɟɱɟʃɟ, ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɚɫɮɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ
- ɢɫɤɨɩ ɪɨɜɚ (ʁɚɦɟ) ɭɬɨɜɚɪ ɢ ɨɞɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢɡ ɢɫɤɨɩɚ
2.
- ɭɤɪɭɬɚ ɰɢʁɟɜɢ ɩɢʁɟɫɤɨɦ ɞɨ ɤɨɬɟ +30 ɰɦ
ɢɡɧɚɞɬʁɟɦɟɧɚ ɰɢʁɟɜɢ
- ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɪɨɜɚ ɱɢɫɬɢɦ
ɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ
- ɢɡɪɚɞɚ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɚɫɮɚɥɬɚ ɨɞ ɛɢɬɨ ɲʂɭɧɤɚ
ɢɥɢɯɚɛɚʁɭʄɟɝ ɫɥɨʁɚ ɞ=7 ɞɨ 8 ɰɦ.
2.1. Ⱦɇ 250
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɭʂɧɟ ɩɭɦɩɟ ɡɚ ɰɪɩʂɟʃɟ ɨɛɨɪɢɧɫɤɟ
3.
ɜɨɞɟ ɫɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
1.2.

ȳɟɞɢɧ.
ɦʁɟɪɟ

Ʉɨɥɢ
ɱɢɧɚ

ɂɡɧɨɫ

4.

5.

Ʌɨɤɚɰɢʁɚ/
ɭɥɢɰɚ

6.

ɦ1

40

1.583,60

ɦ1

20

2.860,00

ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɟɬɪɚ
Ȼɨʁɨɜɢʄɚ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ ȳɚʃɚ

ɦ1

35

1.385,65

Ɋɚʁɟ Ȼɚʃɢɱɢʄɚ

ɤɨɦ.

1

577,98

Ɋɚɱɚɧɫɤɚ,

5.359,20

Ɋɚɱɚɧɫɤɚ-2 ɤɨɦ,
ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɟɬɪɚ
Ȼɨʁɨɜɢʄɚ-2 ɤɨɦ,
Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ-1
ɤɨɦ, ɋɪɩɫɤɟ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ ɝɚɪɞɟ2 ɤɨɦ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-3 ɤɨɦ.

ɤɨɦɩɥ

ɤɨɦɩɥ

8

4

1.473,96

Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ-2 ɤɨɦ,
Ɋɚɱɚɧɫɤɚ-1 ɤɨɦ,
27.ɦɚɪɬ - 1 ɤɨɦ.,
ȶɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ-1
ɤɨɦ.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ Ʌɀ ɩɨɤɥɨɩɰɚ Ø 625 ɦɦ ɡɚ
ɬɟɲɤɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ (400Ʉɇ). Ɉɜɚ
ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɪɟɞ ɧɚɛɚɜɟ ɢ ɭɝɪɚɞʃɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ȺȻ ɩɪɫɬɟɧɚ ɞɟɛʂɢɧɟ 40
ɰɦ, ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ. ɐɢʁɟɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ
ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ, ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ, ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ,
ɫɜɟ ɫɚ ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ ɫɚ ɡɛɢʁɚʃɟɦ, ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨ
ɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɭɪɚɻɟɧɨɝ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ.
ɇɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ Ʌɀ ɩɨɤɥɨɩɰɚ Ø 625
ɦɦ ɡɚ ɬɟɲɤɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
(400Ʉɇ). Ɉɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢɡɪɚɞɭ ȺȻ
ɩɪɫɬɟɧɚ ɞɟɛʂɢɧɟ 40 ɰɦ, ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ.
ɐɢʁɟɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ
ɛɟɬɨɧɚ, ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ,
ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ 50 ɰɦ, ɫɜɟ ɫɚ
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɬɟ ɩɨɧɨɜɧɨ
ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɲʂɭɧɤɨɦ ɫɚ
ɡɛɢʁɚʃɟɦ,
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ
ɢ
ɡɚɜɪɲɧɨ
ɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɧɢɜɟɥɢɫɚɧɨɝ
ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɦɨʄɧɢɦ
ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ.
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɫɥɢɜɧɢɱɤɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ
ɪɚɦɨɦ ɬɢɩ Ɍ1 (450/500ɦɦ) ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ (400Ʉɇ) ɫɚ ɲɚɪɤɨɦ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɡɚɤʂɭɱɚɜɚʃɚ. Ɉɜɚ ɫɬɚɜɤɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɪɟɞ ɧɚɛɚɜɟ ɢ ɭɝɪɚɞʃɟ ɪɚɦɚ ɢ
ɪɟɲɟɬɤɟ ɢ ɮɢɤɫɢɪɚʃɟ ɢɫɬɨɝ ɫɚ ȺȻ ɩɪɫɬɟɧɨɦ
ɞɟɛʂɢɧɟ 30 ɰɦ ɢ ɜɢɫɢɧɟ 30 ɰɦ. ɐɢʁɟɧɨɦ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ,
ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɪɚɦɚ ɪɟɲɟɬɤɟ, ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ
ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ 30 ɰɦ, ɫɜɟ ɫɚ ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ
ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɬɟ ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ
ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ ɲʂɭɧɤɨɦ ɫɚ ɡɛɢʁɚʃɟɦ,
ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨ ɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɭɪɚɻɟɧɟ
ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ ɪɚɦɨɦ, ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ.

09. фебруар 2015.

ɤɨɦɩɥ

8

5.359,20

Ɋɚɱɚɧɫɤɚ-2 ɤɨɦ,
ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɟɬɪɚ
Ȼɨʁɨɜɢʄɚ-2 ɤɨɦ,
Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ-1
ɤɨɦ, ɋɪɩɫɤɟ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ ɝɚɪɞɟ2 ɤɨɦ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-3 ɤɨɦ.

ɤɨɦɩɥ

4

1.473,96

Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ-2 ɤɨɦ,
Ɋɚɱɚɧɫɤɚ-1 ɤɨɦ,
27.ɦɚɪɬ - 1 ɤɨɦ.,
ȶɢɪɢɥɚ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ-1
ɤɨɦ.

ɤɨɦɩɥ

15

7.590,00

27.ɦɚɪɬɚ-10 ɤɨɦ,
Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ-3
ɤɨɦ, Ɋɚʁɟ Ȼɚʃɢɱɢʄɚ-4
ɤɨɦ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-4 ɤɨɦ,
ȭɭɪɟ Ⱦɚɧɢɱɢʄɚ-4
ɤɨɦ.

7

Ɋɚɞ ɰɢɫɬɟɪɧɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɮɟɤɚɥɢʁɚ. ɍ ɰʁɟɧɭ
ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɰɢɤɥɭɫ: ɰɪɩʂɟʃɟ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɢɫɬɨɜɚɪ, ɢ ɰɢʁɟɧɭ ɢɫɤɚɡɚɬɢ ɩɨ ɦ3
ɨɞɜɟɡɟɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ.

ɦ3

200

5.066,00

Ɂɝɪɚɞɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɬɚɧɭʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɩɨɝɢɧɭɥɢɯ ɢ Ɋȼɂ ɭ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚ

8.

ɇɢɜɟɥɢɫɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɥɢɜɧɢɱɤɟ ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ
ɪɚɦɨɦ ɬɢɩ Ɍ1 (450/500ɦɦ) ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ (400Ʉɇ) ɮɢɤɫɢɪɚʃɟ
ɢɫɬɨɝ ɫɚ ȺȻ ɩɪɫɬɟɧɨɦ ɞɟɛʂɢɧɟ 30 ɰɦ ɢ
ɜɢɫɢɧɟ 30 ɰɦ. ɐɢʁɟɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɫʁɟɱɟʃɟ
ɚɫɜɚɥɬɚ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɚ, ɢɫɤɨɩ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɪɚɦɚ
ɪɟɲɟɬɤɟ, ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɫɢɧɟ 30 ɰɦ, ɫɜɟ
ɫɚ ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɢ ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɬɟ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɨɤɨ ɭɤɪɭɬɟ ɩɨɤɥɨɩɰɚ
ɲʂɭɧɤɨɦ ɫɚ ɡɛɢʁɚʃɟɦ, ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨ
ɚɫɜɚɥɬɢɪɚʃɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ʁɟ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɫɚɧɢɪɚɧɟ
ɪɟɲɟɬɤɟ ɫɚ ɪɚɦɨɦ, ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ.

ɤɨɦɩɥ

5

1.595,00

Ɇɢɥɨɲɚ Ɉɛɢɥɢʄɚ-2
ɤɨɦ, ɋɪɩɫɤɟ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ ɝɚɪɞɟ1 ɤɨɦ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-2ɤɨɦ.

9.

Ɋɚɞ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɨɝ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ- ɪɚɞɧɟ
ɦɚɲɢɧɟ “Vacum and presure” (ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢ
ɧɚɡɢɜ “ȼɨɦɚ”) ɧɚ ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ. ɍ
ɰɢʁɟɧɢ ɪɚɞɚ ʁɟ ɢ ɪɚɞ 2 ɩɨɦɨʄɧɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɱɢɲʄɟʃɚ ɞɨ ɞɧɚ ɫɥɢɜɧɢɤɚ ɢ
ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɯ ɨɤɚɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ. ȼɨɦɚ ɬɪɟɛɚ
ɛɢɬɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɰɪɢʁɟɜɨɦ ɦɢɧ ɞɭɠɢɧɟ 80
ɦɟɬɚɪɚ. Ɋɚɞɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ 180-220 ɛɚɪɚ, ɚ ɪɚɞɧɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ Qɡɭɤ= 10,000 ɥɢɬɚɪɚ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɜɪɲɢɬɢ ɩɨ ɦ1 ɨɱɢɲʄɟɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ.
ɍɫɢɫɚɧɭ ɩɪʂɚɜɭ ɜɨɞɭ ɜɨɡɢɬɢ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɤɨʁɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚ ȳɉ “ȿɤɨ ɞɟɩ”.

3304

52.203,20

ɋɪɩɫɤɟ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɚɱɤɟ ɝɚɪɞɟ202 ɦ, Ɋɚɱɚɧɫɤɚ-750
ɦ, Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ
Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-287 ɦ,
Ʉɧɟɡ ɂɜɨ ɨɞ
ɋɟɦɛɟɪɢʁɟ-215ɦ,
ɋɪɩɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ-750 ɦ,
Ƚɚɜɪɢɥɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚ300 ɦ, ɋɚɜɟ
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ-200 ɦ,
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ ȳɚʃɚ400 ɦ, Ɇɢɥɨɲɚ
ɐɪʃɚɧɫɤɨɝ ȳɚʃɚ-200
ɦ

10.

ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɞɢɡɚʃɚ Wɐ ɲɨʂɟ ɢ ɤɚɞɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɫɦʁɟɲɬɚʁɚ ɭ ȳɚʃɢ, Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɢ ȽɌɐ-ɟɬ ɉɟɬ ʁɟɡɟɪɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ.Ɉɛɪɚɱɭɧ - ɫɚɬ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɥɭɫ ɭɬɪɨɲɟɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ.

10

7.920,90

ȽɌɐ-ɟɬ 5 ʁɟɡɟɪɚ,
Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ, ȳɚʃɚ,

11.

Ɋɟɦɨɧɬ ɩɭɦɩɟ ɡɚ ɜɨɞɭ ɧɚ ɮɨɧɬɚɧɚɦɚ

ɤɨɦ.

1

936,00

12.

Ɋɚɞ Ʉȼ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ

ɋɚɬɢ

400

5.616,00

13.

Ɋɚɞ ɇɄ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ

ɋɚɬɢ

245

2.866,50

ɦ

ɍɄɍɉɇɈ ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ (ɄɆ) :

Ɍɪɝ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ 1
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ
Ɋɚɞ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ
ɢɡɞɢɡɚʃɭ ɢ ɡɚɦʁɟɧɢ
ɪɟɲɟɬɤɢ ɢ ɲɚɯɬɨɜɚ
Ɋɚɞ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ
ɢɡɞɢɡɚʃɭ ɢ ɡɚɦʁɟɧɢ
ɪɟɲɟɬɤɢ ɢ ɲɚɯɬɨɜɚ
92.012,41

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
- Одводња атмосферских вода у износу од 92.012,41 КМ

ɦ1

35

1.385,65

Ɋɚʁɟ Ȼɚʃɢɱɢʄɚ

ɤɨɦ.

1

577,98

Ɋɚɱɚɧɫɤɚ,

Цијене услуга које су приказане у програму су узете
из Уговора претходне године.
Одржавање кишне канализације повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке који је у
току.
4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ,
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

09. фебруар 2015.

Службени гласник Града Бијељина
ȳɟɢɧɢɱɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɰɢʁɟɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ (ɄɆ/ɦ2)
ɩɨɜɪɲ. (ɦ2)
ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ
ɛɟɡ ɉȾȼ-ɚ

Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ȼɪɨɞɚɰ

1000

0,31

362,70

2

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ ȼɟɥɢɧɨ ɫɟɥɨ

500

0,31

181,35

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
3
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ȼɚɥɚɬɭɧ

1500

0,31

544,05

4

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ɍɪʃɚɰɢ

700

0,31

253,89

5

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ɇɟɻɚɲɢ

500

0,31

181,35

6

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ⱦɚɡɞɚɪɟɜɨ

1000

0,31

362,70

7

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ʉɪɢɜɚ Ȼɚɪɚ

500

0,31

181,35

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
8
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ⱦɜɨɪɨɜɢ, Ⱦɢʁɟɥɨɜɢ ɢ Ɍɪɢʁɟɲɧɢɰɚ

2000

0,31

725,40

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ ɋɭɜɨ ɩɨʂɟ

1500

0,31

544,05

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
10
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ȼɪɢʁɟɫɧɢɰɚ

300

0,31

108,81

11

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ʉɨɜɚɱɢʄɢ

600

0,31

217,61

12

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ɂɚɝɨɧɢ

1500

0,31

544,05

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
13
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ɂɚɝɨɧɢ ɞɨʃɢ

300

0,31

108,81

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
14
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ɇɨɞɪɚɧ

700

0,31

253,89

15

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ȼɭɤɨɜɢɰɚ Ƚɨɪʃɚ

700

0,31

253,89

16

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ ɝɨɪʃɢ

700

0,31

253,89

9

700

0,31

253,89

700

0,31

253,89

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ ɝɨɪʃɢ

2000

0,31

725,40

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
20
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ ɑɚɻɚɜɢɰɚ ɝɨɪʃɚ

1000

0,31

362,70

21

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ ɑɚɻɚɜɢɰɚ ɫɪɟɞʃɚ

700

0,31

253,89

22

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ ɑɚɻɚɜɢɰɚ ɞɨʃɚ

2000

0,31

725,40

23

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ɉɛɪɢʁɟɠ

240

0,31

87,05

24

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ ȳɨɯɨɜɚɰ

350

0,31

126,95

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
25
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ȼɚɬɚɪ

200

0,31

72,54

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ
ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА “ДАШНИЦА” И
ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА “ДАШНИЦА”
- Уређење излазно-улазних путних праваца
Ɋ/Ȼ

Ɉɉɂɋ ɊȺȾɈȼȺ

1

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢɥɢ ɪɭɱɧɨ ɤɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɭ
ɩɭɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɧɚ ɭɥɚɡɧɨ-ɢɡɥɚɡɧɢɦ
ɩɪɚɜɰɢɦɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɟ, ɫɚ ɨɛʁɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɲɢɪɢɧɟ ɩɨ 2 ɦ. Ʉɨɲɟʃɟ ʄɟ ɫɟ
ɨɛɚɜɢɬɢ ȾȼȺ ɉɍɌȺ ɍ ɌɈɄɍ ɋȿɁɈɇȿ.
- ɩɨɤɨɲɟɧɭ ɬɪɚɜɭ ɢ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɭ ɩɭɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ
ɉɪɚɜɰɢ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɭ ɫɭ:
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-Ⱥɦɚʁɥɢʁɟ
(3,5 ɤɦ ɯ 2 ɭ ɬɨɤɭ ɫɟɡɨɧɟ)
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-Ⱦɜɨɪɨɜɢ
(3 ɤɦ ɯ 2 ɭ ɬɨɤɭ ɫɟɡɨɧɟ)
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-Ȼɚɬɤɨɜɢʄ
(2 ɤɦ ɯ 2 ɭ ɬɨɤɭ ɫɟɡɨɧɟ)
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ-ȼɟɥɢɤɚ Ɉɛɚɪɫɤɚ
(2 ɤɦ ɯ 2 ɭ ɬɨɤɭ ɫɟɡɨɧɟ)
ɋɜɟ ɭɤɭɩɧɨ (ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ

1.2.
1.3.
1.4.

ȳȿȾ.
ɆȳȿɊȿ

300

0,31

108,81

400

0,31

145,08

500

0,31

181,35

1500

0,31

544,05

2000

0,31

725,40

1000

0,31

362,70

1500

0,31

544,05

15000

0,31

5440,50

3000

0,31

1088,10

5000

0,31

500

0,31

1813,50
181,35

1000

0,31

362,70

1000

0,31

362,70

20000

0,31

7254,00

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ȳȿȾ.
ɐɂȳȿɇȿ

7 ɤɦ

ɤɦ

439.31

ɂɁɇɈɋ
ɉȾȼ-ɨɦ

3.598,95

ɤɦ

6 ɤɦ

439,31

3.083,96

ɤɦ

4 ɤɦ

439,31

2.055,97

ɤɦ

4 ɤɦ

439,31

2.055,97

30 ɤɦ

ɋȺ

10.794,85 ɄɆ

- Кошење обале канала “Дашница” и чишћење дна
канала
Ⱦ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
18 ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ
ɫɪɟɞʃɢ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
Ƚɥɚɜɢɱɢɰɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ȼʁɟɥɨɲɟɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
Ȼɚʃɢɰɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ ȴɟɫɤɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
Ƚɥɨɝɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ ɑɟɧɝɢʄ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
ɑɚɪɞɚɱɢɧɟ-Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ ȳɚʃɚ-ɇɨɜɚ ȳɚʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ ɐɪʃɟɥɨɜɨ ɞɨʃɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ ȼɟɥɢɤɚ Ɉɛɚɪɫɤɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
ɉɚɬɤɨɜɚɱɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
Ȼɚɬɤɨɜɢʄ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɆɁ
ɉɨɩɨɜɢ
ɂɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɤɨɲɟʃɟ ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɧɚɥɨɝɭ Ɉɞʁɟʂɟʃɚ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɨɤɨ ɞɨɦɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ, ɫɩɨɦɟɧ
ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ ɦʁɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɨ ɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɧɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɦ ɫɩɢɫɤɭ
ɍɄɍɉɇɈ:

из Уговора претходне године.
Одржавање површина повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне

1.1.

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦʁɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
17
ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɆɁ Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ ɫɪɟɞʃɢ
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ɰ

ɞ

Ɋ/Ȼ

Ɉɉɂɋ ɊȺȾɈȼȺ

2

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢɥɢ ɪɭɱɧɨ ɤɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɧɚ
ɨɛɚɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ "Ⱦɚɲɧɢɰɚ" ɤɪɨɡ ɝɪɚɞɫɤɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ.
- ɩɨɤɨɲɟɧɭ ɬɪɚɜɭ ɢ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɧɚ ɨɛɚɥɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ
(3,5 ɤɦ ɯ 2 ɭ ɬɨɤɭ ɫɟɡɨɧɟ)
Ɋɭɱɧɨ ɢɥɢ ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɚ
"Ⱦɚɲɧɢɰɚ" ɤɪɨɡ ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ,
ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɨɬɩɚɞ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ.
(4 ɤɦ ɯ 2 ɭ ɬɨɤɭ ɫɟɡɨɧɟ)
ɋɜɟ ɭɤɭɩɧɨ (ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ

3.

ȳȿȾ.
ɆȳȿɊȿ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ɤɦ

7 ɤɦ

ɤɦ

8 ɤɦ

ȳȿȾ.
ɂɁɇɈɋ
ɐɂȳȿɇȿ

611,11

5.004,99

769,23

7.199,99
12.204,98 ɄɆ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
- Уређење излазно-улазних путних праваца
10.794,85 КМ
- Кошење обале канала “Дашница” и чишћење дна
канала 12.204,98 КМ
УКУПНО: 22.998,83 КМ
Цијене услуга које су приказане у програму су узете
из Уговора претходне године.
Одржавање површина повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
1. Насеље Ковиљуше
ɇɚɡɢɜ ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɫɚ ɉȾȼ

( ɄɆ / m² )

ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɪɨʁ:
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

3.000,00

0,039

136,89

ɫɬɚɞɢɨɧ

5.000,00

0,039

228,15

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɫɚ ɉȾȼ

2. Насеље Крушевље
ɪɭ
74.590

27053,79

Укупна површина која се планира одржавати
износи 74.590 м².
Планирани износ средстава за ове намјене је
27.053,79 КМ.
Цијене услуга које су приказане у програму су узете

ɇɚɡɢɜ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ:1
ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ:2

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

100 ɯ 70

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)

( ɄɆ / m² )

7.000,00

0,039

319,41

5.000,00

0,039

228,15
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11. Л-1 Бјелошевац-Кацевац ( М )

3. Насеље Пет језера
ɇɚɡɢɜ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɍɤɭɩɧɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:1

54 ɯ 97

5.238,00

0,039

239,01

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:2

60 ɯ 30

1.800,00

0,039

82,13

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:3

26 ɯ 37

962,00

0,039

43,90

3 ɯ 500

1.500,00

0,039

68,45

ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɪɨʁ:
4, 5 ɢ 6
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ʁ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɫɥɚ

ɰ ɰ( )
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɰ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢ
ɪɭɱɧɨ
ɤɨɲɟʃɟ

ɍɤɭɩɧɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

ɍɤɭɩɧɨ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

(ɄɆ / m²)

(ɄɆ)

0,039

456,30

ɍɤɭɩɧɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

ɍɤɭɩɧɨ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

(ɄɆ / m²)

(ɄɆ)

0,039

387,86

10.000

14. МЗ Голо Брдо
ɪɞ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɫɥɚ

Ⱦɢɦɟɧɯɢʁɟ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢ
ɪɭɱɧɨ
ɤɨɲɟʃɟ

8.500

4. Стадион ФК Радник
ɞ

ɞ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

ɍɤɭɩɧɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:1

120 ɯ 1,4

168,00

0,039

7,67

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:2

34 ɯ 22,5

765,00

0,039

34,91

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:3

8,50 ɯ 53

450,50

0,039

20,56

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:4

60 ɯ 24

15. МЗ Дијелови

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

1.500 ɯ 2,5 ɯ 2

1.440,00

0,039

65,71

49 ɯ 140

6.860,00

0,039

313,02

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:6

90 ɯ 25,50

2.295,00

0,039

104,72

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:7

150 ɯ 21

3.150,00

0,039

143,73

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:8

30 ɯ 25

750,00

0,039

34,22

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:9

60 ɯ 22

1.320,00

0,039

60,23

ɪ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

300 ɯ 2,0 ɯ 2

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )

1.200,00

0,039

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

Ⱦɭ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

1.000 ɯ 2,0 ɯ 2

ɩɨɜɪɲ. (m²)
4.000,00

( ɄɆ / m² )
0,039

0,039

(ɄɆ)
342,23

ɍɤɭɩɧɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ.1

1.500 ɯ 10

15.000,00

0,039

684,45

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ.2

1.800 ɯ 2,5

4.500,00

0,039

205,34

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ.3

500 ɯ 1,0

500,00

0,039

22,82

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ.4

1.700 ɯ 2,3

3.910,00

0,039

178,41

ɍɤɭɩɧɚ

ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

ɍɤɭɩɧɨ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

(ɄɆ / m²)

(ɄɆ)

0,039

912,60

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ

17. МЗ
Велика Обарска
ɪ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢ
ɪɭɱɧɨ
ɤɨɲɟʃɟ

ɪ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

( ɄɆ / m² )

ɍɤɭɩɧɨ

20.000

54,76

6. Улице око школе Јован Дучић
ɍɤɭɩɧɚ

7.500,00

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɪ ɞ ɰ Ⱦ ɞ ɪ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɫɥɚ

5. МЗ Вук Караџић

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)

16. Бегов пут - Бродац - Даздарево
ɭ

ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:5

ɭ

Ⱦ ʁ

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

18. МЗ Вршани

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

2.000 ɯ 2,5 ɯ 2

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)

( ɄɆ / m² )

(ɄɆ)

10.000,00

0,039

456,30

ɍɤɭɩɧɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ

ɍɤɭɩɧɨ

182,52

19. МЗ Градац
7. Улица Лозничка

ɰ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
1.300 ɯ 2,0 ɯ 2

8. Улице
Ћоровића

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)
5.200,00

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )
0,039

ɍɤɭɩɧɨ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

2.000 ɯ 2,0 ɯ 2

ɩɨɜɪɲ. (m²)
8.000,00

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )
0,039

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ

1.400 ɯ 2,5 ɯ 2

ɩɨɜɪɲ. (m²)

(ɄɆ)
237,28

Владике Николаја, Д. К. Букија и С.
ɍɤɭɩɧɚ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

ɍɤɭɩɧɨ

7.000,00

( ɄɆ / m² )
0,039

(ɄɆ)
319,41

20. МЗ Јања - насеље Лугови
ɭ

ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

ɍɤɭɩɧɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

(ɄɆ)

ɩɭɬɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɭ ɧɚɫɟʂɭ

10.000 ɯ 2,0 ɯ
2

40.000,00

0,039

1825,20

365,04

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪ.1

260 ɯ 100

26.000,00

0,039

1186,38

9. Улица Пере Станића
ɪ
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪɨʁ
1

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

50 ɯ 20

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)

1.000,00

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )

0,039

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)

45,63

10. Улица Пантелинска
ɇɚɡɢɜ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪɨʁ
1

25 ɯ 20

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲ. (m²)
500,00

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɢʁɟɧɚ
( ɄɆ / m² )
0,039

ɍɤɭɩɧɨ
(ɄɆ)
22,82

21. Кошење амброзије на путевима и јавних
површина по потреби и по посебном налогу
ɪ

ʁ

ɭ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɨɫɥɚ

Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ

Ɇɚɲɢɧɫɤɨ ɢ
ɪɭɱɧɨ
ɤɨɲɟʃɟ

-

ʁ

ɪ
ɍɤɭɩɧɚ

ɪ
ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ

ɭ
ɍɤɭɩɧɨ

ɩɨɜɪɲ. (m²)

(ɄɆ / m²)

(ɄɆ)

170.000

0,039

7754,10

Уништавање амброзије предвиђено је машинским
или ручним кошењем, површина које су власништво града
Бијељина.
Површине које су предмет овог програма су
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оријентационе. Давалац услуге је обавезан да води евиденцију
извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са
количинама остварених радних сати радника и радних сати
средстава рада.
План утрошка средстава је 17.773,27 КМ.
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из
Уговора претходне године.
Одржавање површина повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
Ɋ/Ȼ Ɉɉɂɋ ɊȺȾɈȼȺ
1

2

3
4

ȳȿȾ.
ɆȳȿɊȿ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɫɚ ɦɚɲɢɧɫɤɢɦ
ɦ³
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɭ ɬɟɪɟɬɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɞɨ 10 ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɦ³
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɫɚ ɦɚɲɢɧɫɤɢɦ
ɦ³
ɭɬɨɜɚɪɨɦ ɭ ɬɟɪɟɬɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɨɞɜɨɡɨɦ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɞɨ 20 ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɦ³
ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɝɭɪɚʃɟɦ ɫɦɟʄɚ
ɛɚɝɟɪɨɦ ɞɨ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚʁɞɚʂɟ ɞɨ 100 ɦɟɬɚɪɚ ɦ/ɱɚɫ
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɦɨɬɨ ɱɚɫɭ ɪɚɞɚ ɦɚɲɢɧɟ
Ɋɭɱɧɨ ɫɤɭɩʂɚʃɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ (ɩɚɩɢɪ,ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɢ ɞɪ.) ɭ ɜɪɟʄɟ.
ɱɚɫ
ɋɚɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɨɞɜɭʄɢ ɧɚ
ȿɤɨ ɞɟɩɨɧɢʁɭ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɱɚɫɭ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɋɜɟ ɭɤɭɩɧɨ ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ȳȿȾ.
ɂɁɇɈɋ
ɐɂȳȿɇȿ ɋȺ ɉȾȼ

500
4,274

2.900,29

5,983

4.900,08

47,008

8.249,90

1,709

1.999,53
17.649,80

700

150

1.000

План утрошка средстава је 17.649,80 КМ.
Цијене услуга које су приказане у програму су узете из
Уговора претходне године.
Одржавање површина повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
8. ЗООХИГИЈЕНА
ЗООХИГИЈЕНА
подразумијева
хватање
и
збрињавање напуштених и угрожених животиња, превожење
и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску
заштиту, еутаназију старих, болесних и изнемоглих животиња,
сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина.
План заједничке комуналне потрошње за Зоохигијену за 2015.
годину је 70.000,00 КМ.
Послове Зоохигијене повјериће се најповољнијем
понуђачу након проведеног поступка јавне набавке.
9. РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ФИНАНСИРАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ:
Реализација програма под тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9.
900.662,95 КМ
УКУПНО :
900.662,95 КМ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Послове из Програма заједничке комуналне потрошње
реализоваће најповољнији понуђач након проведених
поступака јавне набавке.
Послове из Програма заједничке комуналне потрошње
под тачком 5. и дио посла Одржавања градског парка из
тачке 2, додјељују се предузећу ДОО “Патриот” Бијељина на
основу Преговарачког поступка, а везано за члан 49. Закона о
професионалној рехабилитацији, оспособљавању инвалида
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 98/04 и 91/06).
Надзор над пруженим услугама под тачком 1,2,3,4,5,6,7,
и 9, овјеру грађевинских дневника, радних налога и осталих
докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине преко овлашћених службеника,
а послове из тачке 8. надзор врши Одјељење за привреду и
пољопривреду.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Сви послови наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6,7.
финансираће се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за
2015. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине,
буџетске ставке “Финансирање комуналне потрошње, јавна
хигијена и одржавање зелених површина”, економски код
412800, осим дијела послова из тачке 2. који се односе на
градски парк који ће се финансирати са буџетске ставке “Текуће
одржавање парка”, економски код 412500 и послови засађивања
нових садница финансираће се са буџетске ставке “Издаци за
остале вишегодишње засаде” економски код 511500. Послови
наведени под тачком 8. финансираће се са буџетске ставке
“Хигијеничарска служба”, економски код 412200, потрошачка
јединица 0005150, Одјељење за привреду и пољопривреду.
РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

Собзиром на природу посла када је питању пружање
услуга заједничке комуналне потрошње, могуће је да ће се током
године јавити неизоставна потреба за одређеним услугама које
нису предвиђене овим Програмом, а које по обиму и коштању
не мијењају значајно његову структуру. Такође је могуће да се
због специфичних или ванредних прилика укаже потреба за
већим обимом одређених услуга од Програмом предвиђених.
Из тог разлога предвиђају се интервентна средства у износу од
10.000,00 КМ.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6,7, 8 и 9
Ɋ/ɛ
Ɉɩɢɫ ɭɫɥɭɝɟ
1
ȳȺȼɇȺ ȽɊȺȾɋɄȺ ɏɂȽɂȳȿɇȺ
2
ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ ȳȺȼɇɂɏ ɁȿɅȿɇɂɏ ɉɈȼɊɒɂɇȺ
3
ɈȾȼɈȭȿȵȿ ȺɌɆɈɋɎȿɊɋɄɂɏ ȼɈȾȺ ɂ ɑɂɒȶȿȵȿ
ɄɈɅȿɄɌɈɊȺ Ʉɂɒɇȿ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ
4
ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ ȳȺȼɇɂɏ ɉɈȼɊɒɂɇȺ ɍ ɆȳȿɋɇɂɆ
ɁȺȳȿȾɇɂɐȺɆȺ, ɈɄɈ ȾɈɆɈȼȺ ɄɍɅɌɍɊȿ,
ɒɄɈɅɋɄɂɏ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ɂ ɋɉɈɆȿɇ ɈȻɂȴȿɀȳȺ
5
ɍɊȿȭȿȵȿ ɂɁɅȺɁɇɈ-ɍɅȺɁɇɂɏ ɉɍɌɇɂɏ ɉɊȺȼȺɐȺ,
ɄɈɒȿȵȿ ɈȻȺɅȿ ɄȺɇȺɅȺ "ȾȺɒɇɂɐȺ" ɂ
ɑɂɒȶȿȵȿ ȾɇȺ ɄȺɇȺɅȺ "ȾȺɒɇɂɐȺ"
6
ɍɇɂɒɌȺȼȺȵȿ ȺɆȻɊɈɁɂȳȿ
7
ɑɂɒȶȿȵȿ Ⱦɂȼȴɂɏ ȾȿɉɈɇɂȳȺ
8
ɁɈɈɏɂȽɂȳȿɇȺ
9
ɊȺȾɈȼɂ ȼȺɇ ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɋȼȿ ɍɄɍɉɇɈ:
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ɂɡɧɨɫ
377.160,57 ɄɆ
266.428,07 ɄɆ
92.012,41 ɄɆ

26.690,00 ɄɆ
22.998,83 ɄɆ
17.723,27 ɄɆ
17.649,80 ɄɆ
70.000,00 ɄɆ
10.000,00 ɄɆ
900.662,95 ɄɆ

За све активности ван Програма заједничке комуналне
потрошње, као и активности које нису обухваћене Програмом,
а које битно утичу на реализацију Програма провођења
комунални активности, по потреби за истим издаваће се
посебни радни налози мимо Програма и плаћаће се са буџетске
ставке “Финансирање комуналне потрошње”, економски код
412800.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2015. године
до 31.12.2015. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен
у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-11/15
Бијељина,
Датум: 06. фебруар 2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 89/13),
члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/11), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 38. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града
Бијељина”, број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на
својој 30. сједници одржаној дана 06. фебруара 2015. године,
донијела је

финансирању и суфинансирању
Учешће Града
Учешће грађана
Дислокација трафо станице
Израда катастра јавне расвете

I ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
- .............................................................................. 2.650.000,00 КМ
1. ПУТНА МРЕЖА ........................ 1.863.000,00 КМ
➢ Асфалтирање путева и улица
Учешће Града (70 %)
560.000,00 КМ
Учешће грађана и др. институција (30 %)
240.000,00 КМ
➢ Изградња и асфалтирање путева, улица и
паркинга у којима Град учествује са 100 %
Изградња паркинг простора код "Робне куће"
100.000,00 КМ
За изградњу приступних и унутрашњих
саобраћајница, паркинг простора, изградња моста и др. за
градско гробље са економског кода 511100 - инфраструктура,
кредит
826.000,00 КМ
➢ Изградња и реконструкција у којима Град
учествује са 100 % тротоара
00.000,00 КМ
мост
00.000,00 КМ
бициклистичких стаза
50.000,00 КМ
остало
47.000,00 КМ
семафори
40.000,00 КМ
2. ВОДОВОДНА МРЕЖА ................. 250.000,00 КМ
➢ Изградња водоводних мрежа у којима Град
учествује
Суфинансирање Града са 80 % Учешће грађана са 20 %
-

200.000,00 КМ
50.000,00 КМ

3. ЕЛЕКТРО МРЕЖА ........................... 177.000,00 КМ
➢ Изградња јавне расвјете гдје Град учествује у

-

75.000,00 КМ
75.000,00 КМ
15.000,00 КМ
12.000,00 КМ

4. ГАСИФИКАЦИЈА
➢ Плаћање сагласности (гасификација) . 40.000,00 КМ

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2015. ГОДИНУ
На основу усвојеног
Буџета за подручје
Града Бијељине, за реализацију изградње комуналне
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација,
уређење паркинг простора, дирекција за изградњу и развој,
надзор, пројектовање - кредит, буџет, суфинансирање)
економски код број 511100, планирана су средства од
2.650.000,00 КМ, од чега за:

09. фебруар 2015.

5. КАНАЛИЗАЦИЈА
➢ Пројекат изградње канализације ... 320.000,00 КМ
УЛИЦА

ИЗГРАДЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА И
1. Асфалтирање-реконструкција путева и улица

У 2015. години, Одјељење у складу са усвојеним
буџетом планира са даљим наставком изградње,
модернизације и реконструкције локалних и некатегорисаних
путева и градских улица, тако што би сходно “Одуци о
поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката
мјесних заједница на подручју Града Бијељина ( ,,Службени
гласник Општине Бијељина”, број: 29/06 и 21/12 ), Град
учестововао у суфинансирању пројеката у износу од 70%.
У складу са поменутом Одлуком у задње двије
године је урађено тј. асфалтирано мање путева и улица од
уобичајеног, што се може очекивати и ове године, што због
мање издвојених средстава из буџета у односу на ранији
период, али и због других инфраструктурних пројеката који
су у међувремену покренути (канализација, ново градско
гробље, гасификација и др.).
За текућу годину је већ спреман тј. потписан
један број уговора који ће се радити у 2015. години. Поред
тога биће расписана јавна набавка којом ће се омогућити
потписивање још једног броја нових уговора који би се
требали реализовати. Међутим, упоређујући финансијски
план, тј. усвојени буџет и захтјеве МЗ-ца очигледно је да се
неће моћи свим захтјевима изаћи у сусрет. Међутим и пракса
је показала да је један значајан проценат захтјева нереалан у
смислу да ће МЗ-це скупити потребна средства.
Од 800.000,00 КМ предвиђених за изградњу и
реконструкцију путне мреже, за асфалтирање путева и
улица гдје грађани учествују са 30 % Град планира издвојити
560.000,00 КМ, док грађани учествују са 240.000 КМ.
За финансирање изградње путева, улица и др. у
којима Општина учествује са 100% планирана сума износи
930.000 КМ. Највећи дио средстава ће бити усмјерен за
изградњу приступне саобраћајнице за ново гробље и
унутрашњих саобраћајница, паркинг простора, изградња
моста, изградња ограде око гробља и објека на гробљу и
друго. Овај пројекат је у завршној фази, тако да се реализација
истог може са сигурношћу очекивати у 2015 години.
Поред поменуте инвестиције, планира се
асфалтирање паркинг простора иза Робне куће у површини од
око 2500 м2, приликом чега је неопходно урадити и одводњу
атмосферских вода, тј. изградњу кишне канализације.

09. фебруар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

Изградња нових путева и улица
Поред горе наведених активности реконструкције
и модернизације путева, улица, паркинга и др. у области
саобраћајне инфраструктуре
неопходно је извршити
изградњу потпуно нових путева и улица. Ту прије свега
спада:
- завршетак изградње нове саобраћајнице која
спаја магистрални пут Бијељина-Тузла са локацијом Новог
градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница.
Уз овај пројекат иде и завршетак изградње моста у склопу
исте локације и завршетак унутрашњих саобраћајница.
Процјењена вриједност до завршетка планираних
активности износи око 754.000,00 КМ.
У протеклих неколико година извршена је
изградња-просјецање нових улица (према насењу
Ковиљуше, продужетак ул. Рачанска-кроз касарну, улица
на локацији насеља Пет језера- ул. Комитска), као и
реконструкција постојећих улица и раскрсница тако што
су на истим изграђени функционални кружни токови(
Раскрсница Диздаревић, МУП, ДУД, Гаруља и код Саборне
Цркве на Лединцима). Сви горе наведени радови, као и
завршетак треће фазе обилазног пута око града Бијељине,
чиме је овај пројекат у потпуности завршен, и још низ других
асфалтираних улица довели су до тога да је стање на градској
уличној мрежи много боље, пре свега што су саобраћајне
гужве и колоне возила сведене на најмању могућу мјеру те
штоје проток возила и интентизитет саобраћаја већи.
У овој години ће се радити и на припреми
просторно планске документације ( просторни планови,
урбанистички планови и регулациони планови) којим ће
се планирати формирање нових саобраћајница око града
Бијељине ( тзв. четврти крак обилазнице од кружног тока
у Пучилама поред Голог Брда и Амајлија према раскрсници
пута за Амајлије и Попове) и пута ка планираном путу
поред ново пројектованог насипа поред ријеке Дрине.
Изградња мостова
У задњих неколико година на подручју Града
Бијељина, преко одјељења за стамбено-комуналне послове,
изграђено је или реконструисано преко десетак мостова, од
чега су у задње вријеме најзначајнији пројекти на изградњи
моста на Л-5 Бијељина - В.Обарска, на Л-11 у МЗ-ци
Суво Поље као и на каналу Дашница у зони улице Јанка
Веселиновића која је повезана са улицом Раје Баничића,
чиме су елиминисане потенцијално опасне тачке на
којима се десио велики број саобраћајних незгода и чиме
се грађанима омогућава бржи приступ градској уличној
мрежи.
И у овој години, у складу са стратегијом, је
планирана активност на изградњи нових мостова, а у
склопу Програма којим се дефинише потрошња средстава
са посебног рачуна за воде. У складу са тим планирана је
изградња моста величине 5 x 5 м у МЗ-ци Средња Чађавица.
Израда пјешачко-бициклистичких стаза
У циљу одвијања безбједнијег пјешачкобициклистичког саобраћаја поред магистралних и локалних
путева, те градских улица предвиђа се наставак акције на
изради истих, пре свега на подручју градске уличне мреже.
Уколико се изнађе средстава покушат ће се са изградњом
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стазе на дионици поред локалног пута Бијељина- Ново Село–
Дијелови, с обзиром на све већу фреквенцију саобраћаја и
недовољну ширину коловоза од 4,0 м на постојећем путу.
Град је у претходним годинама урадио око 23 км
пјешачко-бициклистичких стаза, чиме је значајно повећана
безбедност саобраћаја. Међутим и даље постоје дионице, а
са урбанизацијом се појављују и нове, које треба изградити.
Те стазе се и даље налазе на дионицама унутар градске
уличне мреже, поред магистралних путева Бијељина –
Зворник (Патковача), Бијељина – Угљевик (Хасе, Суво
Поље- Равно Поље) Бијељина - Рача и Бијељина - Брчко, те
поред локалних путева као нпр. кроз МЗ-цу Љељенча као и
наставак изградње на локалном путу за Батковић и др.
2. Водоводна мрежа
За потребе изградње водоводне мреже за ову
годину су предвиђена средства од 250.000 КМ , приликом
чега ће Град суфинансирати изградњу у износу од 200.000
КМ. На ова планирана средства од 200.000 КМ грађани
су у обавези да прикупе 20 % средстава или 50.000 КМ. С
обзиром да је вода основна људска потреба ова средства
одговарају већини захтјева за изградњу водовода. За 2015
годину за сада је поднијето 40 захтјева за изградњу истих,
укупне дужине око 5000 м1.
У циљу заштите изворишта “Грмић“ радит ће се
програм санитарне заштите у нестационарним условима
у вредности од око 35.000 КМ. Ово је у суштини наставак
пројекта који је започет у 2013 и 2014 години, а који
представља законску обавезу, и исти би се финансирао из
водопривредних накнада.
3. Електро мрежа
За потребе изградње електро мреже за ову годину
предвиђена су средства од 177.000 КМ, и то:
➢ За изградњу јавне расвете на подручју градских
и сеоских МЗ-а предвиђен је износ од 150.000,00 КМ, стим
што грађани суфинансирају износ од 50%, а што је у складу
са "Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање
пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина".
Суфинансирање може бити и у материјалу.
➢ За измештање и дислокацију трафо станице у зони
нове саобраћајнице која спаја магистрални пут БијељинаТузла са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на
локалитету Хасе-Бријесница у износу од 15.000,00 КМ,
➢ Израда катастра јавне расвете у вриједности од
12.000,00 КМ
4. Гасификација
Овом буџетском ставком, с обзиром на уговорене
обавезе, већ трећу годину се предвиђају средства за плаћање
разних сагласности пре свега за потребе изградње гасовода
и то у износу од 40.000 КМ, што оптерећује ову ставку у
смислу да би се могле радити одређене инвестиције друге
врсте. Међутим ово улагање представља суфинансирање
Града у изградњи гасификације.
5. Канализација
У склопу изградње фекалне канализације план је да
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се крене са реализацијом пројекта „ОРИО“ приликом чега
ће се извршит реконструкција одређеног броја улица на
градској уличној мрежи, као и да се приведе крају посао око
изградње пречистача одпадних вода. У задње двије године
кроз пројекат канализације реконструисане су следеће
улице:
- дио улице
Мајевичка, Кнегиње Милице,
Његошева, Српске добровољачке гарде-око 160 м1, Трг
ђенерала Драже Михајловића, ул. Меше Селимовића, Браће
Гаврић, Војводе Степе, Кнез Иво од Семберије-око 380 м1,
Слободана Јовановића, Димитрија Туцовића-око 100 м1,
Светог Саве-око 120 м1, Цетинска-око 100 м1, Десанке
Максимовић-око 70 м1, Арсенија Чарнојевића-око 160 м1,
дио ул. Краља Милутина, 2.Априла-око 50 м1 и већина
прикључних- споредних улица које гравитирају уз горе
наведене.
Поред тога извршена је изградња новог кружног
тока код “Гаруље“ тј. на раскрсници улица С.Д.Гарде- Меше
Селимовића- Мајевичка- Браће Гаврић.
Остале активности
- Поред горе поменутих инвестиција постоји
потреба и за следећим, а то је изградња аутобуских
стајалишта и уградња аутобуских надстрешица на више
локација у граду и на локалним путевима.
- Уређење јавних површина ( паркови, зелене
површине и засади младих садница).
- Изградња семафорског уређаја на раскрсници
улица Мајевичка- Д.Туцовића- Кнегиње Милице. Треба
напоменути да је се само у 2014 години на поменутој
раскрсници десило oко 20 регистрованих саобраћајних
незгода, тако да не треба пуно објашњавати потребу да се
овде угради сигнално-саобраћајна опрема.
- На одређеним локацијама потребно је поставити
тј. уградити или поправити саобраћајну опрему у виду
заштитно-одбојне ограде, као и на најкритичнијим мјестима
као што су путне дионице поред дубоких канала са водом,
косина, насипа и засјека. Већина ових активности је упитна
из разлога недовољних финансијских средстава.
У циљу смиривања саобраћаја, тј. смањења брзина
кретања планира се уградња вибрационих трака на градској
уличној мрежи и то као алтернатива лежећим полицајцима.
Траке би се постављале пре свега у улицама са већим
правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред јавних
установа гдје је појачан пјешачки саобраћај. Ова активност
се води тј финансира кроз редовно одржавање путева и
улица.
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дионици од моста у ул. Пантелинска до моста код “ЈУ Воде
Српске“ тј. до улице Цара Уроша.
- Главни пројекат новог моста преко канала
МОК на магистралном путу М-18 Бијељина-Угљевик,
Уколико се стекну финансијски услови извршит
ће се израда и следеће пројектне документације:
- Главни пројекат изградње новог моста на каналу
МОК који повезује ново изграђену саобраћајницу за Ново
градско гробље у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница
са МЗ-цом Ново Насеље.
Овом ставком потребно је исфинансирати
и пројектовање одређених мостова, затим пјешачкобициклистичких стаза, израду урбанистичко-техничких
услова, аутобуских стајалишта, али и израду пројектне
документације за рад семафорско - сигналне опреме и
уређаја и др.
Другим дијелом ове ставке предвиђено је
финансирање надзора над изградњом дијела горе
дефинисаних активности.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена програма почиње течи од 01.01.2015.
године до 31.12.2015. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-14/15
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Бијељина,
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум, 06. фебруар 2015. године

На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32.
став 2. Закона о јавним путевима (“Службени гласник
Републике Српске” број: 89/13) члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. Статута Града
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 8/13
и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 30. сједници
одржаној дана 06. фебруара 2015. године, донијела је

Израда пројектне документације, ревизија и надзор
Овим програмом предвиђен је одређен износ
средстава за израду пројектне документације путева и
улица и ревизија пројектне документације, као што су:
- Пројекат саобраћајница везаних за израду
фекалне канализације – по потреби,
- Израда неопходних елабората потребних за
асфалтирање путева и улица и др.
- Израда катастра јавне расвете
- Пројекат изградње трећих трака поред
магистралних путева- по потреби и у складу са упуствима
Ј.П “Путеви РС“,
- Главни пројекат уређења канала “Дашница“ на

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2015. ГОДИНУ
На основу усвојеног Буџета за подручје града
Бијељине, за реализацију одржавања јавних саобраћајних
површина тј. путне мреже планирана су средства од
550.000,00 КМ. Средства су планирана на економском
коду број 412500- Одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и
некатегорисаних путева, санација ударних рупа у износу од
400.000 КМ, на економском коду број 412800- Зимска служба
у износу од 130.000 КМ, и на економском коду број 511200-
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Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију путева у износу од 20.000 КМ. Од тога је за:
I РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ............ 550.000,00 КМ
1. Улице у граду ……………....……... 170.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)
….................................................................................. 20.000,00 КМ
- саобраћајна сигнализација (укупно) ..... 90.000,00 КМ
* вертикална .............................................. 20.000,00 КМ
* хоризонтална ......................................... 30.000,00 КМ
* свјетлосна ............................................... 40.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) ................................................................. 50.000,00 КМ
- објекти за одводњу и други путни објекти ...............
...................................................................................... 10.000,00 КМ
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За замјену старе и постављање нове вертикалне
сигнализације на градским улицама издвојена је сума од
20.000,00 КМ. Од планираних 20.000 КМ за инвестиционо
одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових
саобраћајних стубова планирано је 10.000 КМ, а за
само одржавање предвиђа се такође 10.000 КМ. Само
одржавање предвиђа бетонирање изваљених и оборених
стубова, исправљање заокренутих саобраћајних знакова
и др. Издаци за инвестиционо одржавање планирани су
у буџету на посебном економском коду број 511200. За
израду хоризонталне сигнализације издвојена су средства
од 30.000,00 КМ.
За потребе одржавања свјетлосне сигнализације
(семафора) планирају се средства:
- за одржавање и поправку оштећених семафора у
саобраћајним незгодама ..... 40.000,00 КМ

2. Локални путеви ………………… 220.000,00 КМ
- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.) ...
...................................................................................... 78.000,00 КМ
- објекти за одводњу, банкине и путни објекти
(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,
ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ......................
...................................................................................... 30.000,00 КМ
- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање
шибља растиња и дрвећа) .................................... 32.000,00 КМ
- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–
25.000 ; вертикална-10.000; опрема 5.000) ...….. 40.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) ... 40.000,00 КМ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ
ОБЈЕКТИ

3. Некатегорисани путеви …….....… 30.000,00 КМ
- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и
путни појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација
банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) .....................
...................................................................................... 10.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
(вертик.
и
хоризонтална) …..................................................… 10.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) … 10.000,00 КМ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални
путеви или дионице пошљунчавају само у једном наврату,
евентуално два пута у току године. Уколико се не обави
друго пошљунчавање онда би се вршило само гредерисање.
Ово из разлога што је пре свега буџет недовољан као и
што је на одређеним путевима или дионицама саобраћај
интензивнији у односу на друге те аналогно томе одређени
путеви брже пропадају и обратно.
За реализацију плана предвиђа се следећи обим и
количина радова:

4. Зимска служба …..................…….. 130.000,00 КМ
I РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ

ГРАДСКИХ

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

ПОШЉУНЧАВАЊЕ
ОДРЖАВАЊЕ

И

ГРЕДЕРИСАЊЕ

Ⱦ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ
УЛИЦА

Овом ставком предвиђају се радови најнеопходнијег
одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање
ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви,
нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала
те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања
кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање
заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго,
а за шта су планирана средства у износу од 10.000,00 КМ.

МАКАДАМСКИХ

За одржавање градских макадамских улица
предвиђа се количина од око 1.300 м3 шљунка, за чију је
набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 20.000,00
КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању
улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута
у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и
трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само
у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица
могуће је извршити још једно гредерисање.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

Ɋ
/ɛɪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ȼɪɨʁ
ɩɭɬɚ
Ʌ-1
Ʌ-5
Ʌ-6
Ʌ-12
Ʌ-13
Ʌ-14
Ʌ-17
Ʌ-18
Ʌ-23
Ʌ-27
Ʌ-30
Ʌ-32
Ʌ-33
Ʌ-34
Ʌ-35
Ʌ-36
Ʌ-37
Ʌ-41
Ʌ-43
Ʌ-45
Ʌ-46
Ʌ-47
Ʌ-48
Ʌ-50
Ʌ-53
Ʌ-55

ɉɭɬɧɢ ɩɪɚɜɚɰ

ɦ3

Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ - Ɇɨɞɪɚɧ – Ʉɚɰɟɜɚɰ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ- Ƚ.ɐɪʃɟɥɨɜɨ – ɋɭɛɨɬɢɲɬɟ
ɋɪ. Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ - Ⱦ. Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ
ɑɚɻɚɜɢɰɚ - Ƚ. Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ
Ƚ.Ȼɭɤɨɜɢɰɚ – Ɂɚɛɪɻɟ
ȳɚʃɚɪɫɤɚ Ɉɛɪɢʁɟɠ – ɑɟɧɝɢʄ
ȼɟɥɢɤɚ Ɉɛɚɪɫɤɚ – Ƚɪɚɞɚɰ-ɋɬɭɩɚʃ
Ɂɚɝɨɧɢ – Ƚ. Ɂɚɝɨɧɢ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ - Ƚɨɥɨ Ȼɪɞɨ
Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ - Ƚ. Ʉɨʁɱɢɧɨɜɚɰ -Ƚɥɨɝɨɜɚɰ
Ⱦ. Ⱦɪɚɝɚʂ.(Ɇ.14.1) - Ⱦ. Ⱦɪɚɝɚʂ.(Ɋ.459ɚ)
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ - ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ – Ⱦɢʁɟɥɨɜɢ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ (ȺɌɐ Ɇ.14.1.) - ȼ. Ɉɛɚɪɫɤɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ - Ɇ. Ɉɛɚɪɫɤɚ – Ȼɚɬɤɨɜɢʄ
ȼ.Ɉɛɚɪɫɤɚ (ɒɟʄɟɪɚɧɚ) - Ⱦ. ɑɚɻɚɜɢɰɚ
ȴɟʂɟɧɱɚ (Ʌ-7) - ȼ.Ɉɛɚɪɫɤɚ (Ɇ.14.1.)
ȴɟʂɟɧɱɚ (Ʌ-7) – Ʉɨɜɚɱɢʄɢ
Ƚ. Ⱦɪɚɝɚʂɟɜɚɰ - Ƚ. ɑɚɻɚɜɢɰɚ
Ⱦ. Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ - ɋ. Ɇɚɝɧɨʁɟɜɢʄ
Ⱦ. Ȼɭɤɨɜɢɰɚ - Ƚɥɚɜɢɱɨɪɚɤ - Ƚ. Ȼɭɤɨɜɢɰɚ
Ⱦ. Ȼɭɤɨɜɢɰɚ - Ⱦɢɫɬɪɢɤɬ Ȼɪɱɤɨ (ɝɪɚɧɢɰɚ)
ɉɢɩɟɪɰɢ - Ʉɨɪɟɧɢɬɚ (ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɩɲɬ.)
Ɍɪʃɚɰɢ – Ȼɪɨɞɚɰ
ɋɭɜɨ ɉɨʂɟ - Ƚ. Ɂɚɝɨɧɢ
ɑɟɧɝɢʄ - Ȼɚʃɢɰɚ (Ʉɚɰɟɜɚɰ)
Ɋɭɯɨɬɢɧɚ – Ƚɥɚɜɢɱɢɰɟ
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1,85
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2,2
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Планирана средства за ову врсту радова износе
78.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду
(април,мај) и јесењем (септембар, октобар). У цијену
радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уграђивање
(гредерисање).
ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ
чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,
ригола и потпорних зидова и уређење банкина
Овогодишњим
планом
предвиђено
је
прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на
најкритичнијим мјестима, а у износу од 15.000,00 КМ,
односно око 7.000 м1. Локације које су најкритичније су
краће или дуже, а у већини на брежуљкастом терену, и то
на Л-1 дионици Модран- Ченгић- Бјелошевац- Кацевац;
Л-6 Д.Драгаљевац- Г.Магнојевић- Д.Магнојевић; Л-7
Љељенча- Г.Чађавица; Л-12 Д.Чађавица- Г.Драгаљевац;
Л-43 Д.Магнојевић- С.Магнојевић; Л-45 Д.БуковицаГлавичорак-Г.Буковица.
Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у
износу од око 4.000,00 КМ или око 10 изграђених пропуста
и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје
постоји потреба за изградњом истих.
Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити
на појединим локалитетима у оквиру локалних путева
Л-1 Модран – Ченгић- Бјелошевац, Л-6 Д. Драгаљевац
- Д. Магнојевић. и Л-10 Почивала – Тавна. Вриједност
издвојених средстава за ову врсту радова износи око
3.000.00 КМ.
Поред горе поменутих радова овом ставком
предвиђено је интервентно редовно одржавање путне
мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем
канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне
ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност
радова за ову врсту послова износи око 3.000,00 КМ.
Одржавањем је предвиђено интервентно уклањање
и скидање надраслих банкина на асфалтним дионицама, с
обзиром да у зимским условима на мјестима гдје површинска
одводња не функционише се ствара слој воде или леда
који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако
негативно утиче и на безбједност саобраћаја по учеснике.
За овај посао потребно је издвојити средства у износу од
око 5.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се
и допуњавање-насипање туцаника или шљунка на исте.
За некатегорисане путеве ова ставка износи 10.000,00
КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније локације
за потребе израде канала на краћим путним дионицама,
уређење банкина, израда ригола и потпорних зидова, те
израда пропуста у складу са захтјевима МЗ-ца и потребама
на терену, а у складу са финансијским средствима.
У склопу ове ставке радит ће се и на санацији
оштећене инфраструктуре настале у поплавама 2014
године. Највећи дио ових радова обавит ће се кроз
послове затрпавања ископаних канала и то највише у МЗцама Дворови, Крива Бара, Бродац, Остојићево, Велино
село, Балатун и др., као и на асфалтирању прокопаних и
прекопаних асфалтних путева дужина од 10 до 200 метара,
а пре свега у МЗ Дворови. Буџетом за ове намјене је
предвиђен износ од 80.000,00 КМ.
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УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА
Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа
Кошење и уређење путних појаса на локалним
путевима планира се на свим асфалтним дионицама и то
само у једном наврату (јун-јул), а у вриједности од 32.000,00
КМ.
Претходних година кошење се обављало и на
најкритичнијим макадамским дионицама, али због
недостатка средстава ове године не постоји могућност да се
и ове дионице уређују.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
Хоризонтална и вертикална
За замјену старе и постављање нове вертикалне
сигнализације на локалним путевима планиран је износ од
10.000,00 КМ, и сва ова средства су планирана са економског
кода број 511200. За израду хоризонталне сигнализације
планиран је износ од 25.000,00 КМ.
На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и
хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу
од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.
Поред саобраћајне сигнализације потребно је на
одређеним локацијама уградити саобраћајну опрему у
виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од
5.000,00 КМ.
САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА
На основу стања асфалтних коловоза градских
улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених
средстава, планира се количина од око 610 тона АБ асфалт бетона, што износи око 90.000,00 КМ. Динамиком
је предвиђено да се предметни радови обављају два
пута годишње (прољеће - јесен). Предвиђена средства
појединачно износе за:
- Градске улице ……………………….. 50.000,00 КМ
- Локалне путеве ….................……...…. 40.000,00 КМ
- Некатегорисане путеве …….…......… 10.000,00 КМ
3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Oдржавање некатегорисане путне мреже
Што се тиче некатегорисане путне мреже за
одржавање исте планирана су средства у износу од 30.000,00
КМ, а у складу са следећом расподјелом.
- објекти за одводњу и путни објекти, банкине
и путни појас (ископ канала,израда пропуста, ригола,
санација банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ...
..................................................................................... 10.000,00 КМ
саобраћајна
сигнализација
(вертик.
и
хоризонтална) 2 x 5000 = 10.000,00 КМ
- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и
оштећења) …............................................................. 10.000,00 КМ
У горњем дијелу овог документа детаљније је
разрађена употреба ових средстава.
Ни ове године није предвиђен извоз шљунка на
некатегорисане путеве и гредерисање истих из разлога
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недовољно издвојених средстава за редовно одржавање
путева и улица на подручју Града Бијељине. Без обзира што
се у току године овом органу јавља или саобраћајна полиција
тј. ЦЈБ Бијељина, или комунална полиција као и саобраћајна
инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице,
а у циљу заштите људских живота и материјалних добара, овај
орган неће бити у могућности да поступи по таквом налогу. У
складу са Законом о јавним путевима обавеза овог органа је да
пре свега редовно одржава локалне путеве и улице у насељу
, а уколико се обезбеде средства и некатегорисане путеве.
Обзиром да иста нису издвојена у довољној мјери предвиђена
средства су расподјељена како је то горе дефинисано.
4. ЗИМСКА СЛУЖБА

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(,, Службени гласник Републике Српске ”, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13 ), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске” број:
124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина (“Службени
гласник Града Бијељина” број: 8/13 и 27/13 ), Скупштина
Града Бијељина на својој 30. сједници одржаној дана 06.
фебруара 2015. године, донијела је:
ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ
РАСВЈЕТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата
радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и
ризлом, те извозом шљаке на брдовите дионице, у периоду од
15.11.2014 до 01.04.2015 године.
На основу усвојеног буџета обезбеђено је 130.000 КМ
за ове намјене, тј за два лота који се односе на путеве и улице.
Вредност радова искључиво зависи од количине падавина,
тако да је могуће да се средства никако не потроше, али и да
се морају обезбедити значајна додатна средства не би ли се
квалитетно вршило одржавање путева и улица у зимском
периоду. Користећи се упоредним и искуственим методама
из претходних година те знајући дужину путне мреже која би
се требала одржавати у зимском периоду мишљења смо да
средства која су планирана буџетом неће бити довољна.
Битно је и напоменути да се одржавање обавља у
складу са Програмом рада зимске службе за период 2014-2015
године који је усвојен на Скупштини Града Бијељина у складу
са закључком број: 01-013-26-3/14 од 13.11.2014 године и врши
се на свим локалним путевима у дужини од 258,43 км, затим
на око 81,0 км некатегорисаних путева, те на градским улицама
Бијељине и МЗ-це Јања орјентационе дужине око 120 км, што
укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у
зимском периоду.
Напомена:
С обзиром да су усвојеним буџетом за 2015 годину, a
као и 2014 године, за потребе редовног одржавања предвиђена
много мања средства у односу на 2013 годину (преко 50
%), готово све ставке овог програма су значајно умањене
или у потпуности укинуте, тако да предвиђене количине
не задовољавају стварне потребе. Међутим, уважавајући
околност да је буџет смањен приступило се изради овог плана
како је то горе дефинисано.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена програма почиње тећи од 01.01.2015. године
до 31.12.2015. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-12/15
Бијељина,
Датум: 06. фебруар 2015. године
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.

Јавна расвјета је комунална дјелатност од посебног
јавног интереса која је законом стављена у надлежност
органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале
и спроводиле активности у области комуналне дјелатности
– јавна расвјета Законом о комуналним дјелатностима
регулисано је да се сваке године доноси програм обављања
дјелатности.
Законом о комуналним дјелатностима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 124/11 ) утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин
обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог
финансирања.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
обухватају услуге:
1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
3. одвођење атмосферских падавина и других вода
са јавних површина,
4. јавна расвјета у насељеним мјестима.
Средства за обављање комуналних дјелатности,
заједничке комуналне потрошње обезбијеђују се из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса,
- дијела прихода од пореза непокретности и
- дијела накнаде за дате концесије.
Утврђивање висине средстава из претходног
става врши се на основу Програма који доноси Скупштина
јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим
одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и
комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње,
висину потребних средстава за реализацију програма
и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по
намјенама.
Овим Програмом су предвиђене сљедеће
активности-услуге:
1. Изградња јавне расвјете,
2. Одржавање јавне расвјете.
1. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Последњих 7-8 година изградња јавне расвјете је
доживјела праву експанзију, тако да је највећи дио подручја
Града Бијељине покривен јавном расвјетом. У великом броју
МЗ-ца посао изградње јавне расвјете је готово у потпуности
завршен, док је у једном броју МЗ-ца остао незнатан посао
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око завршетка истих. Управо због тога, у наредним годинама
се не планира велики обим око изградње исте.
Једна од олакшавајућих, а веома битних ствари
везано за изградњу јавне расвјете је и „Споразум“ који је
потписан између Града Бијељине и Електро-Бијељине, а којим
је регулисано да се за потребе изградње и реконструкције
НН мреже (нисконапонске мреже) дозвољава ЕлектроБијељини да уграђује стубове у путни појас градских улица,
локалних и некатегорисаних путева, а са друге стране на те
исте стубове се дозвољавају посатавити свјетиљке за јавну
расвјету. Овим споразумом се појефтињује изградња јавне
расвјете.
Обзиром да је у међувремену, а након изградње
јавне расвјете, од стране Електро-Бијељине вршена
реконструкција и изградња НН мреже појавила се
могућност да се са некада уграђених стубова јавне расвјете
пренесу свјетиљке на новопостављене стубове НН мреже,
а да се стубови јавне расвјете изваде и пренесу на неку
нову локацију а за потребе изградње или надоградње јавне
расвјете.
Одјељење ће у склопу изградње јавне расвјете
вршити прибављање све неопходне документације у циљу
добијања употребне дозволе за рад.
Град ће планирати изградњу јавне расвјете на
јавним површинама (улице, путеви, паркови, паркинзи,
те мјеста јавног окупљања у власништву града), односно
на оним локацијама гдје не постоји никаква могућност
суфинансирања од стране мјесних заједница односно групе
грађана или појединаца.
Тачно дефинисање поменутих јавних површина извршиће
се на основу захтјева мјесних заједница, увиђаја службеника
Одјељења на лицу мјеста и усвојеног плана јавних набавки
за 2015. годину.
Узимајући све претходно у обзир за 2015. годину
за потребе изградње јавне расвјете планирају се средства
у износу од 200.000,00 КМ, од којих је 50% суфинансирање
од стране МЗ-ца или група грађана. У складу са Одлуком
о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката
мјесних заједница на подручју града Бијељина (“Службени
гласник општине Бијељина” бр.: 29/06, 16/08, 29/08 и
24/11) и (“Службени гласник Града Бијељина” бр. 21/12),
суфинансирање може бити и у стварима (материјалу, опреми
и сл.) које су неопходне и прихватљиве за реализацију
пројекта.
2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Oдржавање јавне расвјете подразумјева управљање
и одржавање објеката и уређаја јавне расвјете. Овим
програмом планирано је:
- текуће одржавање и санација јавне расвјете
(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача,
тражење мјеста квара и отклањање квара, одржавање
рефлектора и дигиталних сатова, каблова, фарбање стубова,
замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним
незгодама и осталог потрошног материјала),
- реконструкција постојеће јавне расвјете
подразумјева уградњу уређаја (тајмера) на локацијема гдје
се врши прикључење и легализација јавне расвјете, чијом
уградњом би се створила могућност укључења и искључења
дијелова јавне расвјете у одређеним временским периодима
како бих се смањила потрошња електричне енергије, као и
замјена сијалица велике потрошње (250W) и сијалица које
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су штетне по животну околину (живине сијалице). Поред
тога планира се активност на стварању услова и у другим
видовима уштеде ел. енергије, као нпр. рад сваке друге или
треће свјетиљке у касним ноћним сатима на подручју граских
МЗ-ца,
- одржавање и замјена прегорелих и оштећених
ормара јавне расвјете,
- одржавање и санација - реконструкција мањег
обима у виду замјене дотрајалих стубова и свјетиљки и
доградња истих до четири расвјетна мјеста на постојећу
расвјету, с обзиром да на појединим мјестима постоји потреба
да се освијетле дијелови улице, путева и раскрсница, који то
нису, како би се повећала безбиједност учесника у саобраћају,
- легализација изграђене јавне расвјете у оквиру чега
је неопходно израдити пројектно-техничку документацију
и прибавити разне сагласности за потребе издавања
грађевинске и употребне дозволе,
- искључење са мреже и демонтажа друге или треће
нелегално постављене свјетиљке са стубова јавне расвјете на
којима већ постоји једна свјетиљка, а које обасјавају приватна
имања. Процјена је да се на подручју града налази минимално
500 нелегално постављених свјетиљки.
Планирана буџетска средства износе 170.000,00 КМ.
2.1. ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
РАД ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Градска управа за функционисање јавне расвјете
плаћа потрошњу електричне енергије на око 450 мјерних
мјеста од чега се на територији Општине Угљевик налази
18 мјерних мјеста, а остатак од око 430 на територији Града
Бијељина. Тај број се константно повећава са регистрацијом
нових мјерних мјеста те ћемо морати уложити додатне напоре
како би постигли максималну уштеду јер се повећањем броја
мјерних мјеста повећава и потрошња електричне енергије.
План утрошка буџетских средстава на име потрошње
електричне енергије за рад јавне расвјете је 820.000,00 КМ и
на овој ставци су средства значајно смањена у односу на ову
претходне године тако да ће ово Одјељење морати предузети
све техничке мјере како би смањило потрошњу електричне
енергије.
2.2. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА
Прилоком новогодишњих и Божићних празника
планирано је декорисање свјетлећим украсима. За декорацију
примјењиваће се следећи елементи:
- украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTEDсвјетлеће цријево),
- постевљање декоративних илуминацијских
елемената на стубове јавне расвјете (двоструко звоно, пејзаж,
далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда, вињета
сунце, стожац јелка, пахуљица).
Декорација града ће се вршити на следећим
локацијама:
- ул. Меше Селимовића,
- ул. Вука Караџића,
- трг Краља Петра I Карађорђевића,
- ул. Гаврила Принципа,
- ул. Николе Тесле,
- ул. Нова-веза ул. Рачанска-ул. Кнез Иво од
Сенберије,
- кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанска-
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ул. Српске добровољачке гарде,
- кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа
Вишњића-ул. Незнаних Јунака,
кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних
Јунака-ул. Душана Барањина.
Обзиром да се у задње двије године набавила
одређена количина декоративних елемената који су
и уграђени тј. постављени на стубове јавне расвјете,
самим тим за новогодишње празнике 2015. године није
планирана набавка нових украса. Одјељење посједује
одређену количину украсних елемената који су
ускладиштени и који ће се поставити на стубове јавне
расвјете и крошње дрвећа. За ове потребе неопходна су
само средства постављања истих, а која износе око 500
КМ. Поред ових трошкова појавит ће се и трошкови
потрошње електричне енергије.
Укупан број декоративних елемената који бих се
уградили или су већ постављени износи око 120 комада и
око 700 м украсних цријева.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
Ɋ/ɛ
1
2
2.1.
2.2.

Ɉɩɢɫ ɭɫɥɭɝɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
ɉɨɬɪɨɲʃɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ ɪɚɞ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
Ⱦɟɤɨɪɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɋȼȿ ɍɄɍɉɇɈ:

ɂɡɧɨɫ
200.000,00 ɄɆ
170.000,00 ɄɆ
820.000,00 ɄɆ
500,00 ɄɆ
1.190.500,00 ɄɆ

године до 31.12.2015. године.
ОБЈАВА ПРОГРАМА
Након Скупштинског усвајања овај Програм биће
објављен у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 01-022-13/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Бијељина
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Драган Ћурђевић, с.р.
Датум: 06. фебруар 2015. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана
11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“,
бр. 70/12) и члана 17. Закона о јавним набавкама Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број:39/14)
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Послове из Програма изградње и одржавања
јавне расвјете под тачком 1. реализоваће предузеће које ће
бити изабрано након проведеног поступка јавне набавке
и избора најповољнијег понуђача. Наведено предузеће
обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког
мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.
Послове из тачке 2. реализоваће предузеће
“Телефонија Видаковић” ДОО Добој на основу
закљученог Оквирног споразума и проведене процедуре
јавне набавке.
Надзор над пруженим услугама и овјеру
грађевинских дневника, радних налога и осталих
докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине преко овлашћених
службеника.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
Послови из тачке 1., Изградња јавне расвјете
финансираће се
са буџетске ставке “Изградња
комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, електро,
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор,
пројектовање-кредит, буџет, суфинансирање” економски
код 511100. Послови из тачке 2., Одржавање јавне
расвјете и декорација града финансираће се из буџетске
ставке “Одржавање јавне расвјете” економски код 412500,
а потрошња електричне енергије финансираће се из
буџетске ставке “Уговорене услуге - улична расвјета”,
економски код 412800.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2015.
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I
Доноси се Годишњи план јавних набавки за 2015.
годину.
II
Годишњи план јавних набавки за 2015. годину је
саставни дио ове Одлуке.
III
Непосредни
руководиоци
организационих
јединица Градске управе Града Бијељина су одговорни
за реализовање Годишњег плана јавних набавки за 2015.
годину, у складу са дјелокругом рада сваке организационе
јединице.
IV
Годишњи план јавних набавки за 2015. годину
је подложан измјенама у склaду са потребама уговорног
органа.
V
За набаке које нису планиране годишњим планом
јавних набaвки за 2015. годину Градоначелник доноси
посебну Одлуку о покретању непланиране набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и
биће објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-15/2015
Бијељина
Датум: 30.01.2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ
ȽɊȺȾ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ

ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɅȺɇ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɪɚʃɟ

ɂɡɜɨɪ ɮɢɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ:
ɉɈɌɊɈɒȺɑɄȺ
ȳȿȾɂɇɂɐȺ /
ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɄɈȾ

Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɈɄȼɂɊɇɂ ɋɉɈɊȺɁɍɆ

ɇɚʁɤɚɫɧɢʁɢ ɬɟɪɦɢɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɝɨɜɨɪɚ/ɨɤɜɢɪɧɨɝ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɍȽɈȼɈɊȺ ɈɄȼɂɊɇɈȽ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ

ɉɪɨɰʁɟɧɚ
max ȻɊɍɌɈ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ
ȳɇ ɭ ɄɆ

Ɉɤɜɢɪɧɢ ɞɚɬɭɦ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ

ȼɪɫɬɚ
ȳɇ
( ɪɨɛɟ /
ɭɫɥɭɝɟ /
ɪɚɞɨɜɢ )

ȼɪɫɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ȳɇ

ɇɚɡɢɜ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ

ɒɢɮɪɚ ȳɊȳɇ

Ɋɟɞ.
ɛɪ.
ȳɇ

ɒɢɮɪɚ ȳɇ

ȳȺȼɇɂɏ ɇȺȻȺȼɄɂ ɁȺ 2015. ȽɈȾɂɇɍ

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

ɇȿ

ɋɥɚɜɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

ɄȺȻɂɇȿɌ ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄȺ
ɆȿȾɂȳɋɄɈ
ɉɊȺȶȿȵȿ

Ɇɚʁ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015 ɝɨɞɢɧɟ.

ɍɫɥɭɝɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

64216000-3

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɅɈɌ 2
Ɇɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

412700-1
57.000,00
85.000,00

ɄȽɇ-01(2 ɅɈɌȺ)/15

1.

ɅɈɌ 1
Ɇɟɞɢʁɫɤɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ
ɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɦɟɞɢʁɚ,
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ,
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɢ
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ ɋȽ, ɭɡ
ɟɦɢɬɨɜɚʃɟ
ɨɛɚɜʁɟɲɬɟʃɚ, ɨɝɥɚɫɚ ɢ
ɱɟɫɬɢɬɤɢ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
412700-1
28.000,00
ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120
412700-1
58.000,00

87.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
412700-1
29.000,00

Ɇɚʁ 2016 ɝɨɞɢɧɟ.

Ɇɚʁ 2015 ɝɨɞɢɧɟ.

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
412700-1
1.200,00

ɇȿ

ɇȿ

ɋɥɚɜɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005120
412700-1
500,00
Ȼɭʇɟɬ 2016.
412700-1
250,00
Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005120

Ɇɚʁ 2016 ɝɨɞɢɧɟ.

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

412700-1
2.300,00

Ɇɚʁ 2015 ɝɨɞɢɧɟ.

26.500,00

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005120

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɨɛɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

79341000-6
22210000-5

3.

Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɧɨɜɢɧɚ ɡɚ Ƚɪɚɞ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ Ɇʁɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɡ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɭ
ɩɨɲɬɚɪɢɧɭ

ɍɫɥɭɝɟ

3.500,00

750,00

ɄȽɇ-03 /15

2.

ɈȻȳȺȼȴɂȼȺȵȿ
ɊȿɉɈɊɌȺɀȺ Ɉ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɆȺ
ɈɊȽȺɇȺ ȽɊȺȾɋɄȿ
ɍɉɊȺȼȿ
ɅɈɌ 1
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɪɟɩɨɪɬɚɠɚ ɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢɡ
Ʉɚɛɢɧɟɬɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ
(ɤɨɥɨɪɧɟ ɫɬɪɚɧɟ),
ɨɝɥɚɫɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɡɢɜɚ,
ɨɛɚɜʁɟɲɬɟʃɚ, ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɢ ɥɢɰɢɬɚɰɢʁɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
(ɰɪɧɨ-ɛɢʁɟɥɟ ɫɬɪɚɧɟ) ɢ
ɱɟɫɬɢɬɤɢ
ɅɈɌ 2
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɞɨɞɚɬɤɭ
(ɰɪɧɨ-ɛɢʁɟɥɟ ɫɬɪɚɧɟ) ɭ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ

ɄȽɇ-02 (2 Ʌɨɬɚ)/15

ɫɬɪɚɧɚ 2

412300-1
17.000,00
412200-2
1.300,00
ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
412300-1
7.500,00
412200-2
700,00

ɇȿ

ɋɥɚɜɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 3

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
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ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
0005120
412900-1

ɇȿ

ɏɭɫɨ Ɂɟɱɤɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005120
412900-3

ɇȿ

Ⱥɧɤɢɰɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ ɢ
Ɉɝʃɟɧ Ƚɚɜɪɢʄ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

30.000,00

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

79952000-2

6.

21.000,00

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

22000000-0

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɞɚɧɚ ɭ
Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ (ɫɚ
ɩɪɨɩɪɚɬɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ)

Ɋɨɛɚ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

45211100-0

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

10.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɄȽɇ-04 /15

5.

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɟɦɟʂɚ ɡɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ ɭ Ȼɚɥɚɬɭɧɭ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

4.

ɄȽɇ-05 /15

Службени гласник Града Бијељина

ɄȽɇ-06/15

09. фебруар 2015.

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ
10.000,00 ɄɆ

ɇȿ

ɏɭɫɨ Ɂɟɱɤɚɧɨɜɢʄ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015
ɝɨɞɢɧɟ.
Ⱥɩɪɢɥ 2016 ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

70.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

60.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

90923000-3

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɏɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

85200000-1

8.

ɉɉ-02/15

7.

ȼɪɲɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɟ
ɞɟɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ 2015.
ɝɨɞɢɧɢ

ɉɉ-01/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɉɊɂȼɊȿȾɍ ɂ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ
ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005150
412200-3

ɇȿ

Ɋɚɞɦɢɥɚ Ƚɚɪɞɚɲɟɜɢʄ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

ɇȿ

ɋɥɚɜɢɲɚ ɐɚɰɚɧɨɜɢʄ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ

0005150
412200-4

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
53.605,00 ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
16.395,00

ɫɬɪɚɧɚ 4

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412800-02

Ȼɭʇɟɬ 2015.
30.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2016.
50.000,00
0005170
412800-01

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬ
2016. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

80.000,00

ɇȿ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɋɭɚɞɚ ɉɨɩɨɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
0005170
412800-02

Ɇɚʁ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɍɫɥɭɝɟ

20.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ
2016. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪ
2016. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
2015.ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

90600000-3
77310000-6
45233290-8

11.

Ɇʁɟɪɟʃɟ ɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
0005170
412800-02

220.000,00

90731000-0

10.

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

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-02/15

ɅɈɌ 2
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

330.000,00

ɋɄɉ-03/15

9.

ɋɄɉ-01(2 ɥɨɬɚ)/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ ɉɈɋɅɈȼȿ ɂ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
ȳȺȼɇȺ ȽɊȺȾɋɄȺ
ɏɂȽɂȳȿɇȺ
ɅɈɌ 1
ɑɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ
ɩɪɨʂɟɬɧɨɦ, ʂɟɬɧɨɦ,
ʁɟɫɟʃɟɦ ɢ ɡɢɦɫɤɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɭ Ƚɪɚɞɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ
ɦʁɟɫɬɭ ȳɚʃɚ

ɫɬɪɚɧɚ 5

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412800-02

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412500-3

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412800-02

ɇȿ

ɇȿ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɇɟɻɨ ȼɭɤɨɜɢʄ

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ,
ɇɟɻɨ ȼɭɤɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412800-02

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

35.000,00

ɇȿ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɢɲɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

60.000,00

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

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

45.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɍɫɥɭɝɟ

23.000,00

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

ɍɫɥɭɝɟ

09. фебруар 2015.

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

9090000-6
90500000-2

ɉɪɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

77313000-7

15.

ɍɫɥɭɝɟ

90611000-3

Ʉɨɲɟʃɟ ɢ ɝɪɚɛɚʃɟ
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ

ɋɄɉ-04/15

14.

ɋɄɉ 05/15

13.

ɑɢɲʄɟʃɟ ɞɢɜʂɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ
ɦʁeɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
ɨɤɨ ɞɨɦɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɢʂɟɠʁɚ

ɍɫɥɭɝɟ

ɋɄɉ-06/15

12.

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

Службени гласник Града Бијељина

ɋɄɉ-7/15
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ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412800-02

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
25.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2016.
25.000,00
0005170
511100-17

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
511100-17

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚ
ɧ. ɭ
ɧɨɜɰ
ɭ ɢɥɢ
ɦɚɬɟ
ɪɢʁɚɥ
ɭ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
511100-17

ȾȺ
50%
ɝɪɚɻɚ
ɧ. ɭ
ɧɨɜɰ
ɭ ɢɥɢ
ɦɚɬɟ
ɪɢʁɚɥ
ɭ

ɋɪɟɬɟɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ ɢ
ɂɛɪɚɯɢɦ Ȼɟɝɨɜɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɥɚɧɚ Ɂɭɛɚɧ ɢ
Ɇɢɥɟɧɚ Ɇɚɪɢʁɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

100.000,00

Ⱥɩɪɢɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ
2015.ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɟɛɪɭɚɪ
2015.ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

50.000,00

ȳɭɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

45316110-9

ɋɄɉ-12/15

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

15.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015
ɝɨɞɢɧɟ

20.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɦʁɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ɋɚɞɨɜɢ

ȾȺ

Ⱥɩɪɢɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

19.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɨɫɤɢɯ
ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

45231400-9

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

Ⱦɢɫɥɨɤɚɰɢʁɚ ɬɪɚɮɨ
ɫɬɚɧɢɰɟ ɀɌɋ 10/04 kV,
250 (160) kVA
ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ Ȼɭɫɬɟɪ
ɫɬɚɧɢɰɟ Ɉɛɪɢʁɟɠ

50.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

18.

20.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

71355000-1

ɍɫɥɭɝɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ-9/15

45342000-6

17.

Ƚɟɨɞɟɬɫɤɨ ɦʁɟɪɟʃɟ ɢ
ɫɧɢɦɚʃɟ ɬɨɤɨɦ 2015. ɢ
2016. ɝɨɞɢɧɟ

45316110-9

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɨɝɪɚɞɟ ɭ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɚɪɤɭ

ɋɄɉ-11/15

16.

ɋɄɉ-10/15

ɋɄɉ-8/15

ɫɬɪɚɧɚ 6

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 7

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧ 2018. ɝɨɞɢɧɟ

40.000,00

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɟ

26.400,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ȳɭɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412500-2

Ɋɚɞɨɜɢ

ȳɭɥ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ȾȺ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

600.000,00

Ɇɚɪɬ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɟ

Ⱥɩɪɢɥ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

100.000
Ȼɭʇɟɬ 2015.
200.000
Ȼɭʇɟɬ 2016.
200.000
Ȼɭʇɟɬ 2017.
100.000
Ȼɭʇɟɬ 2018.
0005170
412500-1

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɅɈɌ 1
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ - ɂɋɌɈɑɇɂ
ȾɂɈ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɋɄɉ-15/15
ɋɄɉ-16(4ɥɨɬɚ)/15

24.

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

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɄɉ-14/15

23.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɫɟɦɚɮɨɪɫɤɨɝ ɭɪɟɻɚʁɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
(ɭɥ. ɆɚʁɟɜɢɱɤɚȾ.Ɍɭɰɨɜɢʄɚ-Ʉʃɟɝɢʃɟ
Ɇɢɥɢɰɟ)

12.000,00

50232100-1

22.

Ɋɟɞɨɜɧɨ Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ ɭ ɝɪɚɞɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦʁɟɫɬɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɍɫɥɭɝɟ

45316212-4

ɍɫɥɭɝɟ ɢɡɪɚɞɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜʁɟɬɟ
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50230000-6

21.

71354300-7

Службени гласник Града Бијељина

ɋɄɉ-13/15

09. фебруар 2015.

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨɝɞɚɧ Ɍɚɞɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 8

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

Ɇɚʁ 2016. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇaj 2015. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

35.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

40.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

50232200-2

ɅɈɌ 1
Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɢ ɭɥɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɄɉ-17/15

26.

20.000,00

50230000-6

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

16.500,00

ɋɄɉ-18(2ɥɨɬɚ)/15

25.

Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɜʁɟɬɥɨɫɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

35.100,00

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
25.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2016.
15.000,00
0005170
412500-2

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
412500-2

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 9
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ɅɈɌ 2
Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
(ɢɫɤɨɩ ɢ ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ
ɤɚɧɚɥɚ) ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɢ ɭɥɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45233142-6

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412500-2

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɇɚʁ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

35.000,00

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ɉɈɇɍȾȺ

50.000,00

45233294-6

28.

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

50.000,00

ɋɄɉ-19 (2ɥɨɬɚ)/15

27.

ɅɈɌ 1
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ
( ɤɪɩʂɟʃɭ ) ɭɞɚɪɧɢɯ
ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ȳɚʃɢ
ɅɈɌ 2
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ
( ɤɪɩʂɟʃɭ ) ɭɞɚɪɧɢɯ
ɚɫɮɚɥɬɧɢɯ ɪɭɩɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

15.000,00

ɋɄɉ-20/15

ɊȺȾɈȼɂ ɇȺ
ɋȺɇȺɐɂȳɂ
ɍȾȺɊɇɂɏ
ȺɋɎȺɅɌɇɂɏ ɊɍɉȺ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

09. фебруар 2015.

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
10.000,00
412500-2
10.000,00
511200-2
Ȼɭʇɟɬ 2016.
8.000,00
412500-2
7.000,00
511200-2
0005170

ɫɬɪɚɧɚ 10

ɂɁɊȺȾȺ ɂ
ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
ɏɈɊɂɁɈɇɌȺɅɇȿ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ
ɋɂȽɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ⱥɩɪɢɥ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412500-2

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

15.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

71632000-7

30.000,00

ɋɄɉ-22/15

ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɢ ɞɟɛʂɢɧɚ ɫɜɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɨɤɨɦ ɝɪɚɻɟʃɚ

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

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

30.

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

50232200-2

30.000,00

ɋɄɉ-21 (2 ɥɨɬɚ)/15

29.

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

ɫɬɪɚɧɚ 11
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ɄɈɒȿȵȿ - ɍɊȿȭȿȵȿ
ɉɍɌɇɂɏ ɉɈȳȺɋȺ ɂ
ɄɈɒȿȵȿ
ȺɆȻɊɈɁɂȳȿ ɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
412500-2
ɇȿ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Maj 2015. ɝɨɞɢɧɟ

12.500,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

7731210-1

11.500,00

ɅɈɌ 4
Ʉɨɲɟʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
18.000,00
0005170
412800-02
Ȼɭʇɟɬ 2015.
5.000,00
0005220
412900-03

23.000,00

ɋɪɟɬɟɧ
Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ

31.

ɋɄɉ-23(4 Ʌɨɬɚ)/15

8.000,00

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

ɫɬɪɚɧɚ 12

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

800.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ⱥɩɪɢɥ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ɋɚɞɨɜɢ

100.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

ɍɫɥɭɝɟ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
412500-2
0005170

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ȾȺ 30%
ɝɪɚɻɚɧ. ɭ ɧɨɜɰɭ ɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45233140-2

Ɋɚɞɨɜɢ

90620000-9

ɇȿ

45223300-9

ɋɄɉ-24 (2ɥɨɬɚ)/15

100.000,00

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɢɡɚ Ɋɨɛɧɟ
ɤɭʄɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

34.

Ɇɚɪɬ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

33.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ,
ɭɥɢɰɚ, ɩʁɟɲɚɱɤɨɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɢ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ( ɭ
ɜɢɲɟ ɰɢɤɥɭɫɚ ɫɚ ɜɢɲɟ
ɥɨɬɨɜɚ)

ɋɄɉ-25
(ɰ...,...ɥɨɬɨɜ)/15

80.000,00

ɋɄɉ-26/15

32.

ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿ
ɁɂɆɋɄȿ ɋɅɍɀȻȿ
ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ ɍ
ɋȿɁɈɇɂ 2015/2016
ɅɈɌ 1
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɡɨɧɢ
2015/2016 - ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɫɜɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ
ɢ ȳɚʃɢ
ɅɈɌ 2
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɡɢɦɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɡɨɧɢ
2015/2016 - ɪɚɞ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɧɚ ɧɚ
ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɩɨɫɢɩɚʃɭ
ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
511100-17

ɫɬɪɚɧɚ 13
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ɋȺɇȺɐɂȳȺ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɈɒɌȿȶȿɇȿ ɍ
ɉɈɉɅȺȼȺɆȺ 2014.
ȽɈȾɂɇȿ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

10.000,00

Ɇɚʁ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

45213315-4

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
412500-5

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
511100-17

ɇȿ

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

10.000,00

ɋɄɉ-28/15

36.

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɅɈɌ 3
Ɂɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɤɚɧɚɥɚ ɢ
ɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ ɭ ɆɁ Ⱦɜɨɪɨɜɢ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

20.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45453100-8

50.000,00

ɋɄɉ-27 (3ɥɨɬɚ)/15

35.

ɅɈɌ 1
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɨɲɬɟʄɟɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ-ɩɭɬɧɟ ɢ
ɤɚɧɚɥɫɤɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟɥʁɢɧɚ ɧɚɫɬɚɥɟ ɭ
ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ 2014. ɝɨɞɢɧɟ
ɅɈɌ 2
ɋɚɧɚɰɢʁɚ-ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ
ɭɥɢɰɟ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɭ ɆɁ
Ⱦɜɨɪɨɜɢ (ɞɭɠɢɧɟ ɨɤɨ
200ɦ1) ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɩɪɟɤɨɩɚ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
0005170
511100-17

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
412800-6

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
0005170
511100-14

Ɍɨɦɢɰɚ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

10.000,00

ɇȿ

ɦɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɍɫɥɭɝɟ

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

350.000,00

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɍɫɥɭɝɟ

ɦɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

45000000-7

ɋɄɉ – 30
(ɰ....ɥɨɬɨɜɚ)/15

39.

ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɫɚ
ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɚ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ

200.000,00

90900000-6

ɋɄɉ – 29
(ɰ....ɥɨɬɨɜɚ)/15

38.

ɍɪɟɻɟʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɤɧɚɞɚ

Ɋɚɞɨɜɢ

7200000-5

37.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ

ɋɄɉ-31/15

ɫɬɪɚɧɚ 14

Ɇɢɪɫɚɞɚ
ȭɟɡɢʄ

ɇȿ

Ƚɨɪɞɚɧɚ Ʉɨʁɢʄ

ȳɭɧ 2017. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

60.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɉɪɭɠɚʃɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ

6611000-4

40.

Ɏ-01/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ɎɂɇȺɇɋɂȳȿ

ȾȺ

0005140
412700
Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
15.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
30.000,00
Ȼɭʇɟɬ 2017.
ɝɨɞɢɧɟ
15.000,00

ɫɬɪɚɧɚ 15
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Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɜɝɭɫɬ2015. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

5.000,00

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ

45260000-7

3.000,00

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

18411000-3

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚ
ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɭ ɋɨɤɨɥɫɤɨɝ
ɞɨɦɚ ɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɢ

Ɋɨɛɚ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾ-04/15

45.

350.000,00

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

45215200-9

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɛɟɛɟ
ɩɨɜɨɞɨɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
„Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɛɟɛɚ
2015.“

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

6000000-8

ȾȾ-03/15

44.

3.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ȾȾ-02/15

43.

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɫɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ
ɞʁɟɰɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45214000-0

ȼɪɲɟʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɡɚ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɧɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ
2015. ɝɨɞɢɧɟ

150.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ȾȾ-01/15

42.

Ɋɚɞɨɜɢ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

41

ȾȾ-05/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɟɬɨɪɚɡɪɟɞɧɟ
ɩɨɞɪɭɱɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɜɪɬɢʄɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɭ Ʌɟɞɢɧɰɢ – V
ɮɚɡɚ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
511100
0005210

ɇȿ

Ⱦɪɚɝɨɪɚɞ ȼɚɫɢʄ ɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
415200-4
0005210

ɇȿ

Ȼɨɪɨ ȭɨɤɢʄ ɢ Ɇɢɥɚɧ
Ʌɚɡɢʄ

ȾȺ

Ⱦɪɚɝɚɧ Ȼɨɠɢʄ

ɇȿ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ȿɍ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ
ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ
ɍɇȾɉ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
416100-1
0005210

ɇȿ

Ⱦɪɚɝɨɪɚɞ ȼɚɫɢʄ ɢ
ɋɥɚɜɢɰɚ ɍɝɪɟɧɨɜɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
511100
0005210

ɇȿ

ɋɥɚɜɢɰɚ Ɋɚɞɢʄ ɢ ɇɚɞɚ
Ȼɚɛɢʄ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

ɇɨɜɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪ2016. ɝɨɞɢɧɟ

4.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɍɫɥɭɝɚ

8.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

15894210-6

Ɋɨɛɚ

79952000-2

47.

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,
ɦɟɞɢʁɫɤɨ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɢɡɛɨɪɚ ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ
ɜɢɞɟɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ
2015. ɝɨɞɢɧɢ

ȾȾ-06/15

46.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɠɢɧɟ ɡɚ
ɪɨɦɫɤɭ ɞʁɟɰɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɞ 01.01.2016. –
31.12.2016. ɝɨɞɢɧɟ

ȾȾ-07/15

ɫɬɪɚɧɚ 16

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
416100-4
0005210

ɇȿ

Ⱦɪɚɝɚɧ Ȼɨɠɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
415200
0005210

ɇȿ

Ȼɨɪɨ ȭɨɤɢʄ ɢ ȳɚɫɦɢɧɤɚ
Ⱥɛɞɭɥɚɯɚɝɢʄ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɜɝɭɫɬ 2015. ɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

30.000,00

Ⱥɩɪɢɥ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

Ɇɚʁ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

45453100-8
45260000-7

85.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɂɄ

ȻɂɁ-01/15

49.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɤɪɨɜɧɢɯ
ɩɨɤɪɢɜɚɱɚ ɛɨɪɚɱɤɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ
Ⱥɦɚʁɥɢʁɚɦɚ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɂɄ

48.

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɩɨɝɢɧɭɥɢɯ
ɛɨɪɚɰɚ

ȻɂɁ-02/15

ɈȾȳȿȴȿȵȿ ɁȺ ȻɈɊȺɑɄɈ-ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɍ ɂ ɐɂȼɂɅɇɍ ɁȺɒɌɂɌɍ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
416100-2
0005180

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
511100-1
0005180

ɇȿ
ɀɟʂɤɚ Ƚɪɭʁɢɱɢʄ

ɇȿ

ɀɟʂɤɚ Ƚɪɭʁɢɱɢʄ

ɫɬɪɚɧɚ 17

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2015.ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɪɬ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

15.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

18000000-9

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɨɧɢɥɚɱɤɟ
ɨɩɪɟɦɟ

37412200-1

Ɋɨɛɚ

51.

10.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɇɚɛɚɜɤɚ 50 ɩɚɪɢ
ɪɢɛɚɪɫɤɢɯ ɤɨɦɛɢɧɟɡɨɧɚ
ɢ 50 ɩɚɪɢ ɪɢɛɚɪɫɤɢɯ
ɱɢɡɚɦɚ

Ɋɨɛɚ

50.

ȻɂɁ-03/15

Службени гласник Града Бијељина

ȻɂɁ-04/15
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Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
412400-1
0005180

ɇȿ

ɀɟʂɤɚ Ƚɪɭʁɢɱɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
412400-1
0005180

ɇȿ

ɀɟʂɤɚ Ƚɪɭʁɢɱɢʄ ɢ
Ⱦɪɚɝɨ Ɋɢɫɬɢʄ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511300 -1

ɇȿ

ɇȿ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

145.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

160.000,00
Ɋɨɛɚ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ
ɉɈɋɌɍɉȺɄ

34100000-8

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɛɢɜɲɟ
ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɭ ɡɝɪɚɞɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

45454000-4

53.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-01/15

52.

ɋɁɉ-02/15

ɋɅɍɀȻȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511100-1
101.000,00
ɞɨɧɚɰɢʁɚ
44.500,00

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
ȾȺ

ɫɬɪɚɧɚ 18

03220000-9

Ⱥɩɪɢɥ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɏɟɛɪɭɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

03211900-2

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
0005301
412 400 ɋȺ1
13.000,00 ɄɆ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005301
412 400 ɋȺ1
14.700,00 ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
0005301
412 400 ɋȺ1
7.300,00 ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005301
412 400 ɋȺ1
15.400,00 ɄɆ

22.000,00

23.000,00

ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

40.000,00
Ɋɨɛɚ

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
0005301
412 400 ɋȺ1
7.600,00 ɄɆ
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɋɁɉ-04 /15

ɇɚɛɚɜɤɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

40.000,00

15100000-9

ɅɈɌ 3
ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɜʁɟɠɟɝ
ʁɭɧɟʄɟɝ ɦɟɫɚ ɢ
ɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ȳɚɜɧɟ ɤɭɯɢʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

55.

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005301
412 400 ɋȺ1
27.000,00 ɄɆ

Ɋɨɛɚ

31200000-8

ɅɈɌ 2
ɇɚɛɚɜɤɚ ɯʂɟɛɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ȳɚɜɧɟ ɤɭɯɢʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-03 (3 Ʌɨɬɚ)/15

54.

ɇȺȻȺȼɄȺ ɋȼȳȿɀȿȽ
ɂ ɄɈɇɁȿɊȼɂɊȺɇɈȽ
ȼɈȶȺ ɂ ɉɈȼɊȶȺ,
ɇȺȻȺȼɄȺ ɏȴȿȻȺ ɂ
ɇȺȻȺȼɄȺ ɋȼȳȿɀȿȽ
ȳɍɇȿȶȿȽ ɆȿɋȺ ɂ
ɉɊȿɊȺȭȿȼɂɇȺ ɁȺ
ɉɈɌɊȿȻȿ ȳȺȼɇȿ
Ʉɍɏɂȵȿ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɜʁɟɠɟɝ ɢ
ɤɨɧɡɟɪɜɢɪɚɧɨɝ ɜɨʄɚ ɢ
ɩɨɜɪʄɚ, ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɪɨɛɚ,
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ȳɚɜɧɟ
ɤɭɯɢʃɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511300-1

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ
ɇȿ

ɫɬɪɚɧɚ 19

ɅɈɌ 2
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ
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ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511200-1

ɇȿ

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
511200-1

ɇȿ

ȳɭɥ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
16.700,00 ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
23.300,00 ɄɆ
ȳɭɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ

Ⱥɩɪɢɥ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ɅɈɌ 1
Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɢ ɥɢɰɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

45453100-8

58.

Ɋɚɞɨɜɢ

35.000,00

40.000.00

66510000-8

ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
ɂ ɅɂɐȺ ɂ
ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ ɂ
ɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂȳȺ
ɋɅɍɀȻȿɇɂɏ
ȺɍɌɈɆɈȻɂɅȺ
ȽɊȺȾɋɄȿ ɍɉɊȺȼȿ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

50.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45421100-5

57.

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɭ
ɡɝɪɚɞɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-07 (2 Ʌɨɬɚ) /15

56.

Ɂɚɦʁɟɧɚ ɜɚʃɫɤɟ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-05 /15

Службени гласник Града Бијељина

ɋɁɉ-06 /15

09. фебруар 2015.

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

0005240
412 700 -1

Ȼɭʇɟɬ 2015.
ɝɨɞɢɧɟ
6.700,00 ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
9.300,00 ɄɆ
0005240
412 700 -1

16.000.00

ɅɈɌ 2
ɇɚɛɚɜɤɚ ɥɨɠ ɭʂɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

160.000,00

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2017. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

200.000,00

Ɋɨɛɚ

ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

60.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

ɍɫɥɭɝɟ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

55100000-1
09130000-9

60.

ɇȺȻȺȼɄȺ
ɉɈȽɈɇɋɄɈȽ
ȽɈɊɂȼȺ ɂ
ɉɊȺɌȿȶɂɏ
ȾȿɊɂȼȺɌȺ ɁȺ
ɉɈɌɊȿȻȿ ȽɊȺȾɋɄȿ
ɍɉɊȺȼȿ ȽɊȺȾȺ
ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɅɈɌ 1
ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɨɝɨɧɫɤɨɝ
ɝɨɪɢɜɚ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ
ɜɨɡɢɥɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ȳɚɜɧɟ
ɤɭɯɢʃɟ

ɋɁɉ-09 (2 Ʌɨɬɚ) /15

59.

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

ɋɁɉ-08/15
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ɇȿ

ȾȺ

Ȼɭʇɟɬ 2016
ɫɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
92.000,00 ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2017.
ɝɨɞɢɧɟ
92.000,00 ɄɆ
0005240
412 600 -1
ɢ
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
8.000,00 ɄɆ
Ȼɭʇɟɬ 2017.
ɝɨɞɢɧɟ
8.000,00 ɄɆ
0005301
412 600 -1

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
80.000,00 ɄɆ
ɢ
Ȼɭʇɟɬ 2017.
ɝɨɞɢɧɟ
80.000,00 ɄɆ
0005240
412 200 -1
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Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016.ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2016.ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɚɧɭɚɪ 2016.ɝɨɞɢɧɟ
ȳɚɧɭɚɪ 2016.ɝɨɞɢɧɟ

25.000,00

Ɋɨɛɚ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

12.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ ɁȺɏɌȳȿȼ
ɁȺ ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

15100000-9

Ɋɨɛɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɨɛɚ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

39830000-9

62.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɟɱɟʃɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ɝɨɬɨɜɟ ɯɪɚɧɟ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ

ɋɁɉ-11/15

61.

Службени гласник Града Бијељина

ɋɁɉ-10/15
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Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
0005110
412 900 -1
412 900 -3
ɇȿ

0005120
412 900 -1

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɬɚɪ ɒɤɨɪɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

0005240
412 300 -1
0005301
412 400 -1
Ȼɭʇɟɬ 2016.
ɝɨɞɢɧɟ
0005240
412 300 -1
ɇȿ

Ɉɤɬɨɛɚɪ 2015ɝɨɞɢɧɚ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2016. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɪɬ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015.ɝɨɞɢɧɟ

10.000,00

Ɏɟɛɪɭɚɪ
2015 ɝɨɞɢɧɚ

ɍɫɥɭɝɚ

1.200.000,00

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

Ɋɨɛɚ

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

34114000-9

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɟ ɧɚ
ɂɫɬɢɦ

50800000-3

64.

Ɍȼȳ-01/15

63.

ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɫɚ
ɡɝɥɨɛɧɨ-ɬɟɥɟɫɤɨɩɫɤɨɦ
ɤɨɪɩɨɦ ɡɚ ɝɚɲɟʃɟ
ɩɨɠɚɪɚ
ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
ʂɭɞɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ
ɞɨɯɜɚɬ
ɧɚ ɜɢɫɢɧɢ 32 ɦɟɬɪɚ

Ɍȼȳ-02/15

ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȺɅɇȺ ȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ

ɇȿ

480.000,00 ɄɆ
ȻɍȹȿɌ 2015
511 300
720.000,00 ɄɆ
ȻɍȹȿɌ 2016
511 300

ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
412 500

Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ
ɇȿ

68.

ȳɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɩɭɬɟɦ
ȾɂɊȿɄɌɇɂɏ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ

Ⱥɩɪɢɥ
2015 ɝɨɞɢɧɚ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɩɪɢɥ
2015.ɝɨɞɢɧɚ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

ȳɭɧ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚʁ 2015. ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ 2015 ɝɨɞɢɧɟ

20.000,00

ɇȿ

Ɇɚɪɬ
2015.ɝɨɞɢɧɚ

Ɋɨɛɚ

10.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

Ɋɨɛɚ

5.000,00

ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɋɄɂ
ɁȺɏɌȳȿȼ ɁȺ
ȾɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɉɈɇɍȾȺ

Ɋɚɞɨɜɢ

ɇȿ

ɈɌȼɈɊȿɇɂ ɉɈɋɌɍɉȺɄ

45454000-4
18130000-9

ɇɚɛɚɜɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ ɨɩɪɟɦɟ
(ɰɪɢʁɟɜɚ
ɫɩɨʁɧɢɰɚ ɦɥɚɡɧɢɰɚ,
ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ,ɨɩɪɟɦɚ
ɪɚɫɜɟɬɟ,ɪɚɞɢɨ ɭɪɟɻɚʁɢ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ
ɨɩɪɟɦɟ)

35110000-8

67.

ɇɚɛɚɜɤɚ ɥɢɱɧɟ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ
ɨɩɪɟɦɟ-ɨɞʁɟʄɚ ɨɛɭʄɚ

Ɍȼȳ-03/15

66.

Ɍȼȳ-04/15

65.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢɯ
Ɉɛʁɟɤɚɬɚ

Ɍȼȳ-05/15
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ɇȿ

Ȼɭʇɟɬ 2015
512 200

Ȼɭʇɟɬ 2015
516 100

Ȼɭʇɟɬ 2015
511 300

ɇȿ

Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɇȿ

Ɇɢɥɟ
ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ

ɇɚɛɚɜɤɟ ɫɟ ɩɨɤɪɟʄɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ 2015. ɝɨɞɢɧɢ!
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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: 101/04 и
42/05, 118/05 и 98/13 ) и чланова 18, 21 и 24. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова (‘’Службени гласник општине Бијељина’’, број:
13/11), и Правилника о измјенама и допунама Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
града Бијељина’’, број: 02/13 и 20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА ШИФРА: СКП-16-п1-у1/13
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова под шифром:
СКП-16-п1-у1/13
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна набавка
следећих радова:
Уговарање изведених непредвиђених радова и
утврђивање мањка и вишка изведених радова по основном
уговору приликом реализације пројекта изградња
унутрашњих саобраћајница и дијела паркинг простора на
новом Градском гробљу са пратећим елементима (грађевински
дио, хидро, електро и водовод – I фаза)
Додатни уговор на уговор број: 02-404-7/14 од
26.03.2014.године.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 142.000,00 КМ. Средства су обезбијеђена из буџета за
2015.годину са буџетске ставке: ‘’Изградња комуналне
инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација,
гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор,
пројектовање’’, економски код:511100-17; потрошачка
јединица 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Преговарачког
поступка без објављивања обавјештења.
V
Радови су изведени у склопу реализације основног
Уговора.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-18/15
Бијељина
Датум, 04. фебруар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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На основу члана 14 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 72 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 23. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА: СКП-03-п2/14
I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци радова
под шифром: СКП-03-п2/14
II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих радова:
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 250.000,00 КМ. Од предвиђених средстава , средства
у износу од 80% (200.000,00 КМ) ће обезбједити Град и
средства у износу од 20% (50.000,00 КМ) ће обезбједити
грађани Мјесних заједница . Средства ће бити обезбјеђена
из буџета за 2015. годину са буџетске ставке „ Изградња
комуналне инфраструктуре (путна , водоводна , електро,
канализација , гасификација , Дирекција за изградњу и
развој ,надзор, пројектовање )“економски код 511 100;
потрошачка јединица: 0005170.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума .
V
Крајњи рок за реализацију радова је од дана
потписивања Оквирног споразума до краја 2015. 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: 02-404-14/15
Бијељина ,
Датум, 27.јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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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: 101/04
и 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 18. и члана 88. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 13 Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова (‘’Службени гласник
општине Бијељина’’, број: 13/11), и Правилника о измјенама
и допунама Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова (‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 02/13 и
20/14), Градоначелник д о н о с и :

09. фебруар 2015.

VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-16/15
Бијељина,
Датум, 03. фебруар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

О Д Л У К У
О ПОНОВНОМ ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА: СЗП-18-п2/14

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13) Градоначелник
Града Бијељина д о н о с и

I
ПРИСТУПА СЕ поновној јавној набавци роба под
шифром: СЗП-18-п2/14

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У
АКАДЕМСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ

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

Члан 1.
На приједлог Одјељења за борачко-инвалидску
и цивилну заштиту и Комисије за додјелу студентских
стипендија у академској 2014/2015 години, у академској
2014/2015 години додјељује се стипендије следећим
студентима:

Набавка печења и остале готове хране за потребе
Градске управе Бијељина
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
је 12.000,00 КМ. Предвиђени максимални износ БРУТО
средстава за реализацију јавне набавке је 12.000,00 КМ.
Средства су обезбијеђена из буџета за 2015. годину и то :
- средства у износу од 1.300,00 КМ са буџетске
ставке “Трошкови репрезентације“ економски код 412900
и 2.000,00 КМ са буџетске ставке „Трошкови обиљежавања
манифестација, значајни датуми“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005110
- средства у износу од 2.600,00 КМ са буџетске
ставке “Трошкови репрезентације“ економски код 412900,
потрошачка јединица 0005120
- средства у износу од 1.000,00 КМ са буџетске ставке
“Набавка материјала“ економски код 412300, потрошачка
јединица 0005240 и
- средства у износу од 5.100,00 КМ са буџетске ставке
“Јавна кухиња -набавка материјала“ економски код 412400,
потрошачка јединица 0005301.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева достављање понуда.
V
Предвиђени рок реализације набавке роба је од дана
закључивања Уговора до 31.12.2015.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.

1. Стојановић Миши, студенту III године Факултета
за физичку културу и спорт у Палама,
2. Лалић Филипу, студенту III године Грађевинског
факултета у Београду,
3. Бошковић Воину, студенту III године Факултета
техничких наука у Новом Саду, студијски програм
грађевинарство,
4. Обрадовић Борису, студенту III године Факултета
техничких наука у Новом Саду, студијски програм
рачунарство и аутоматика,
5. Марић Исидори, студенту III године Медицинског
факултета у Београду,
6. Николић Татјани, студенту IV године Медицинског
факултета у Новом Саду.
Члан 2.
Исплата студентских стипендије из члана 1. ове
Одлуке вршиће се у складу са чланом 16. Правилника о
критеријумима и поступку за стипендирање студената
и ученика, финансирање научноистраживачког рада и
награђивање ученика и наставника (“Службени гласник
општине Бијељина”, број: 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) и
Закључком о утврђивању износа студентских и ученичких
стипендија и стипендија за дјецу са посебним потребама у
наставној 2014/2015 години број 02-67-11 /14 од 9. септембра
2014. године.
Члан 3.
Исплата стипендија вршиће се са позиције Одјељења
за друштвене дјелатности –стипендије- економски код 416
100.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-61/15
Бијељина,
Датум, 30. јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

09. фебруар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

На основу члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број 8/13 и 27/13) и,
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У
АКАДЕМСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
I
Након спроведног поступка по Конкурсу за
додјелу студентских стипендија у академској 2014/2015.
години, уговори о стипендирању закључиће се са следећим
студентима:
1. Ђокић Јеленом, студентом III године ПМФ у
Новом Саду, образовни профил примењена математика,
2. Ђелмо Дамјаном, студентом III године ПМФ у
Новом Саду, образовни профил дипломирани професор
математике,
3. Благојевић Драганом, студентом IV године ПМФ
у Новом Саду, образовни профил дипломирани професор
физике,
4. Лучић Јеленом, студентом III године Физичког
факултета у Београду, студијски програм примењена и
компјутерска физика,
5. Николић Тијаном, студентом IV године
Биолошког факултета у Београду, студијски програм
биологија,
6. Гајић Иваном, студентом III године ПМФ у
Новом Саду, образовни профил дипломирани биолог,
7. Видаковић Драганом, студентом III године ФТН у
Новом Саду, студијски програм рачунарство и аутоматика,
8. Ненић Марином, студентом III године ФТН у
Новом Саду, студијски програм рачунарство и аутоматика,
9. Дамјановић Спасојем, студентом III године
ФТН у Новом Саду, смјер енергетика, електроника и
телекомуникације,
10. Гуњевић Милијаном, студентом III године
ФТН у Новом Саду, смјер енергетика, електроника и
телекомуникације,
11. Максић Бошком, студентом III године ФТН у
Новом Саду, образовни профил дипломирани инжењер
грађевинарства,
12. Ђокић Лазаром, студентом III године
Грађевинског факултета у Београду, образовни профил
дипломирани инжењер грађевине,
13. Радић Радом, студентом III године ФТН у
Новом Саду, студијски програм геодезија и геоматика,
14. Драгић Дејаном, студентом III године Високе
грађевинско-геодетске школе у Београду,
15. Арсеновић Даријом, студентом III године
Архитектонског факултета у Београду,
16. Ристић Мирјаном, студентом III године ФТН
у Новом Саду, студијски програм производно машинство,
просјек 8,20,
17. Тодоровић Данијелом, студентом IV године
ФТН у Новом Саду, студијски програм производно
машинство,
18. Стојановић Дијаном, студентом III године ПМФ
у Новом Саду, образовни профил дипломирани еколог,
19. Лазаревић Милијаном, студентом III године
ФТН у Новом Саду, студијски програм саобраћај и
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транспорт,
20. Лазаревић Миланом, студентом III године ФТН
у Новом Саду, студијски програм саобраћај и транспорт,
21. Томић Николином, студентом III године Високе
туристичке школе у Београду, студијски програм економија
и туризам,
22. Хасановић Зуријетом, студентом III године
Педагошког факултета у Бијељинистудијски програм
разредна настава,
23. Ђокић Горданом, студентом III године ПМФ у
Новом Саду, образовни профил професор биологије,
24. Крбањевић Ђорђетом, студентом III године
Факултета политичких наука у Београду, студијски програм
међународна политика,
25. Симеуновић Дајаном, студентом III године
ПМФ у Новом Саду, департман за биологију и екологију,
26. Крстовић Сањом, студентом VI године
Медицинског факултета у Фочи, мјсер стоматологија,
27. Марковић Мирославом, студентом V године
Пољопривредног факултета у Новом Саду, студијски
програм ветеринарска медицина,
28. Дамјановић Аном, студентом III године
Медицинског факултета у Београду, студијски програм
медицина,
29. Имамовић Адисом, студентом IV године
Правног факултета на Универзитету Синергија и
30. Суљић Азром, студентом IV године Правног
факултета на Универзитету Источно Сарајево.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-67-2/15
Бијељина,
Датум, 29. јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању
и награђивању ученика и студената (“Службени гласник
општине Бијељина”, број 14/06), члана 2. став 1. и 2. и
члана 7. став 2. Правилника о критеријумима и поступку
за стипендирање студената и ученика, финансирање
научноистраживачког рада и награђивање ученика и
наставника (“Службени гласник општине Бијељина”, број:
21/06, 27/07, 22/09 и 23/13), Градоначелник Града Бијељина
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ВРСТАМА ЗАНИМАЊА И
БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ СТИПЕНДИРАТИ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА У АКАДЕМСКОЈ
2014/2015. ГОДИНИ
I
У Рјешењу о врстама занимања и броју студената
који ће се стипендирати из буџета Града Бијељина у
академској 2014/2015. години, број: 31/14 од 31. октобра
2014. године, у тачки II брише се текст под редним
бројевима 5. и 16.
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Службени гласник Града Бијељина

II
У истој тачки текст по редним бројевима 3. и 13 и
14. миjења се гласи:
„2. Професор биолје ..................................... 2
студента
13. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који су дјеца погинулих бораца ВРС ........... 5 студената
14. Студенти филозофског факултета, права,
економије и осталих факултета друштвених и природних
наука који су дјеца погинулих бораца ВРС ............ 3
студента“
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-67- 1 /15
Бијељина,
Датум, 28. јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13)
и члана 4. Меморандума о разумијеванју на реализацији
пројекта реконструкције стамбеног фонда повратника,
избјеглица из БиХ и расељених лица у БиХ - OPEK,
из средстава фонда за међународни развој – OFID,
Градоначелник Града Бијељина д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за технички пријем и
примопредају изведених радова у Граду Бијељина Пројекат реконструкције стамбеног фонда – OPEK
Члан 1.
Именује се Комисија у саставу:
1. Бојана Вујовић, дипл. инг. архитектуре,
2. Марија Савић, дипл. инг. грађевине,
3. Биљана Љотић - Марковић, дипл. инг.
грађевине.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши технички пријем
и примопредају изведених радова на реконструкцији
и санацији 12 стамбених јединица у оквиру Пројекта
реконструкције стамбеног фонда – OPEK.
Члан 3.
Техничком пријему и примопредаји изведених
радова,
присуствују
представници
Федералног
министарства избјеглих особа и расељених лица, Градске
управе Града Бијељина, извођача радова и надзорни
орган.

09. фебруар 2015.

Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-111-8/15
Бијељина,
Датум:29.јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13 и 27/13)
Градоначелник Града Бијељина, д о н и о ј е:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
УСЛУГА ВРШЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2014.ГОДИНИ
I
У Комисију за примопредају услуга вршења
дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2014.години (у
даљем тексту: Комисија), именују се:
1. Душан Трифковић, дипл.ецц-предсједник;
2. Јелица Радичић, дипл.инж.пољопривреде-члан;
3. Драган Перић, струковни инж. пољопривредечлан.
II
Задатак Комисије је да изврши примопредају
услуга вршења дезинсекције на подручју Града Бијељина
у 2014.години, да о томе сачини Записник и исти достави
Градоначелнику и Начелнику Одјељења за привреду и
пољопривреду.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-014-1-21/15
Бијељина,
Датум, 21. јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 19. и члана
117в. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
62. став 1. тачка ћ. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, бр. 8/13 и 27/13), Градоначелник
Града Бијељине дана 09. фебруара 2015. године, донио је
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Овим Планом запошљавања у Градској управи

09. фебруар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

Града Бијељине за 2015. годину (у даљем тексту: План)
утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број
непопуњених радних мјеста у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
бр. 25/13, 27/13, 3/14, 14/14 и 18/14) те потребан број
службеника, техничких и помоћних радника на неодређено
вријеме и приправника са потребном стручном спремом.
План се доноси на основу прикупљених приједлога
руководиоца организационих јединица водећи рачуна о
потребама за недостајућим кадровима у организационим
јединицама и расположивим финасијским средствима у
складу са Одлуком о буџету Града Бијељина за 2015. годину
(„Службени гласник Града Бијељина“, бр. 22/14).
II
Утврђује се се стварно стање попуњености радних
мјеста и број непопуњених радних мјеста на дан 01.02.2015.
године, те планира потребан број службеника, помоћних и
техничких радника за пријем у радни однос на неодређено
вријеме у 2015. години како слиједи:
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ

ɋɬɜɚɪɧɨ ɫɬɚʃɟ
ɩɨɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɪɚɞɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ ɧɚ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɢʁɟɦɟ

ɇɟɩɨɩɭʃɟɧɚ
ɪɚɞɧɚ ɦʁɟɫɬɚ

Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɫɢʁɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɛɨɪɚɱɤɨ-ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɭ ɢ
ɰɢɜɢɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɨɩɲɬɭ ɭɩɪɚɜɭ
Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
ɋɬɪɭɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɋɥɭɠɛɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɢ ɧɚɞɡɨɪ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
Ʉɚɛɢɧɟɬ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
Ɉɞɫʁɟɤ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɍɄɍɉɇɈ

10

-

ɉɥɚɧɢɪɚɧ
ɛɪɨʁ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ,
ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɢʁɟɦɟ
-

19
24

4
5

1

17
16
29
16

1
2
3
3

1
2

46
14
5
42
1

2
1
1
-

-

12

3

-

40
14
4
11
320

1
7
2
35

4

III
У погледу приправника планиран је пријем 12
(дванаест) приправника са високом и вишом стручном
спремом, од тога 80 % са завршеним друштвеним смјером и
20 % са завршеним природним и техничким смјером.
IV
У измјењеним околностима и потребама за пријем
у радни однос нових службеника, помоћних и техничких
радника и приправника, а на основу Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској
управи Града Бијељина и Одлуке о буџету Града Бијељина за
2015. годину, донијет ће се измјене и допуне Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-120-5/15
Бијељина,
Датум, 09.02.2015.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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У циљу подизања нивоа транспарентности и
одговорности Градске управе Града Бијељина, повећања
степена информираности грађана и њиховог учешћа у
дефинисању буџетских приоритета, планирању, расподјели
и трошењу буџетских средстава, а на основу опредјељења
да се процес израде документа приступачног грађанима
настави у континуитету, према Меморандуму о увођењу
методологије грађанског буџета из 2014. године (Град
Бијељина – Агенција “ЕДА”), те на основу члана 57. став
1.Статута Града Бијељина („Службени гласник Града
Бијељина“ број 8/13 и 27/13) Градоначелник Града Бијељина,
дана 30. јануара 2015. године д о н о с и
УПУТСТВО
О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА
“БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ”
I УВОДНИ ДИО
Овим Упутством се уређују поступци у припреми
и изради документа „Буџет за грађане”, што укључује
методологију рада (формирање Тима, анимирање и
консултовање грађана, анализе резултата консултација,
дефинисање нацрта и финалне верзије документа, те
дистрибуција документа), координацију и међусобну
сарадњу организационих јединица Градске управе у
реализацији ових активности.
Буџет за грађане (у даљем тексту: БзаГ) је документ
који сваке буџетске године израђује Градска управа на
основу консултација са грађанима, истовремено са израдом
Буџета Града.
II МЕТОДОЛОГИЈА РАДА
Поступак израде БзаГ прати редовни буџетски
календар израде Буџета Града, а одвија се у сљедећим фазама:
1. Формирање Тима за израду БзаГ, задуженог за
провођење цјелокупне процедуре и креирање потребних
документа (упитника, водича) за израду БзаГ, укључујући
провођење консултација са грађанима, обраду и анализу
резултата, утврђивање садржаја и изгледа БзаГ, процедуре
штампања и дистрибуције БзаГ. На приједлог начелника
Одјељења за финансије, Градоначелник формира Тим
који чине: представник Одјељења за финансије, као
координатор тима, службеници у чијој надлежности су
рад са НВО сектором, мјесним заједницама и односи са
јавношћу, те руководиоци потрошачких јединица Градске
управе (Одјељења/Служби), који су квантитативно највећи
корисници буџета.
2. Анимирање грађана да искажу своје потребе
у фази подношења захтјева буџетских корисника према
прописаној инструкцији, односно упутству Одјељења за
финансије о начину и елементима израде Буџета за наредну
годину;
3. Планирање и провођење консултација са
грађанима и субјектима:
- путем анкета припремљених за представнике
мјесних заједница,
- путем анкетирања локалних невладиних
организација,
- организирањем фокус група са представницима
МЗ и НВО (као опција финализације будуће структуре БзаГ,
на основу прелиминарних резултата анкетирања),
- анкетирањем грађана путем интернет странице
Града.
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4. У провођење испитивања ставова/консултација
из тачке 3. овог Упутства, у вези са будућим садржајем
БзаГ, Тим за израду БзаГ ће имати у виду оквирно задату
структуру потребних информација:
- информације о приходима - утврђивање
ставова о представљању прихода за које су грађани
најзаинтересованији,
- информације о расходима - утврђивање
ставова о представљању расхода за које су грађани
најзаинтересованији,
- приоритети у расподјели и потрошњи - утврђивање
најважнијих буџетских расхода који грађани желе да буду
представљени у документу БзаГ,
- секторски подаци и информације о циљаним
програмима - утврђивање најважнијих функција тј. сектора
у оквиру надлежности Града, у оквиру којих грађани желе да
сазнају више о најзначајнијим програмима/пројектима.
5. Обрада и анализа резултата консултација и
анкета.
6. Доношење одлуке о садржају БзаГ, чији нацрт
треба да има оквирно (најмање) слиједеће елементе:
- уводна ријеч Градоначелника,
- укратко о сврси документа БзаГ,
- кратак опис надлежности Града,
- опис процеса припреме, усвајања и реализације
Буџета Града,
- општи економски оквир за наредну буџетску
годину,
- процјена прихода за буџетску годину и структура
прихода,
- процјена расхода за буџетску годину и структура
расхода,
- најважнији капитални пројекти и пројекти за
комуналну инфраструкутуру,
- издвајања за поједине функције (пољопривреда,
образовање,
социјална
заштита,
административни
трошкови, итд.) у складу са приоритетима које су
дефинисали грађани (представници МЗ и НВО),
- буџетски рјечник (терминологија),
- контакт податке за повратне информације од
стране грађана и упите.
Евентуални додатни елементи наведеног садржаја,
биће дефинисани као резултат спроведених консултација са
грађанима.
7. Креирање нацрта БзаГ, писаног једноставним,
разумљивим језиком за грађане, са адекватним
илустрацијама, ради се након утврђивања Нацрта буџета
Града за наредну годину и анимирања грађана за учешће у
јавној расправи о Нацрту буџета.
8. Израда коначног документа БзаГ након усвајања
Буџета Града и објављивање и дистрибуција документа
БзаГ (wеб-site Града, локалних јавних институција, у складу
са материјалним могућностима - штампање брошуре и
дистрибуција по МЗ, промотивни догађаји и др).

09. фебруар 2015.

I овог Упутства, те да достављају одговарајуће податке и
проведу мјере које од њих тражи Тим за израду БзаГ или
Одјељење за финансије, а у циљу провођења процедуре
чији је резултат документ БзаГ.
За реализацију обавеза из претходног става
одговорни су руководиоци организационих јединица
Градске управе - учесници у изради БзаГ из тачке II овог
Упутства.
IV ПРОВОЂЕЊЕ УПУТСТВА – ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
За провођење Упутства задужује се начелник
Одјељења за финансије.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а
примјењује се од 1. маја 2015. године.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број: 02-014-1-57/15
Бијељина,
Датум, 30. јануар 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

Административно тијело, у поступку разматрања
захтјева Градске управе Града Бијељина – Одјељења за
друштвене дјелатности и регистрацију административног
поступка ,, Пријава на јавни конкурс за додјелу статуса
удружења од општег интереса за Град Бијељину, ” број:
02-057-2/15 од 22.01.2015. године, на основу члана 11.
Правилника о раду регистра административних поступака
општине Бијељина ( ,,Службени гласник општине
Бијељина”, број: 01/11), а након прибављеног Мишљења
Техничког тијела број: 02-057-2/15 од 28. 01.2015. године,
дана 02. фебруара 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О РЕГИСТРАЦИЈИ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСТУПКА ГРАДА БИЈЕЉИНА
I
РЕГИСТРУЈЕ СЕ административни поступак
Града Бијељина под називом:
,, ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БИЈЕЉИНУ ” и биће
заведен у Регистар административних поступака под
шифром: Б5_27.

III КООРДИНАЦИЈА РАДА И САРАДЊА
ОДЈЕЉЕЊА У ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ БУЏЕТА ЗА
ГРАЂАНЕ

II
На основу ове Одлуке извршиће се унос
административног поступка у Регистар административних
поступака Града Бијељина као и у електронски регистар на
званичној интернет презентацији Града.
Образац захтјева за овај административни
поступак заведен под шифром О 02/5 4.2.23, биће
доступан јавности путем шалтер-сале и званичне интернет
презентације Града.

Представник Одјељења за финансије, координира
свим активностима Тима за израду БзаГ.
Организационе јединице Градске управе дужне
су да сарађују са члановима Тима за израду БзаГ из тачке

III
Захтјев са подацима о административном
поступку из тачке I ове Одлуке је у прилогу и чини њен
саставни дио , а комплетан списак је у прилогу.

09. фебруар 2015.

Службени гласник Града Бијељина

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у ,, Службеном гласнику Града Бијељина. ”
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Административно тијело
ПРЕСЈЕДАВАЈУЋИ
Број: 02-057-2/15
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ТИЈЕЛА
Бијељина,
Драган
Вујић,
с.р.
Датум, 02. фебруар 2015. године
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