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20.1. Увод 
 

Годишњи Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске 
интеграције (у даљем тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ) за период од 01.01. до 31.12.2021. 
године садржи реализацију послова и резултате рада Одсјека, чији је дјелокруг рада 
утврђен Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина.  

Одсјек за ЛЕР и ЕИ је самостална организациона јединица у Градској управи 
Града Бијељина према Правилнику о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Бијељина, 
објављеном у Службеном гласнику Града Бијељина број 14/2021 од 27.05.2021. године. 
Ово је организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и 
стога, активно сарађује са свим одјељењима у оквиру Градске управе Града Бијељина и 
задужена је за вођење и редовно ажурирање база података, које су основ за анализу, 
идентификацију пројеката и њихову припрему.  

Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ је и окупљање свих битних 
актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног 
дијалога. Одсјек за ЛЕР и ЕИ, такође, је задужен за припрему, кандидовање и 
спровођење бројних пројеката и мјера које се односе на унапређење економског, 
друштвеног и културног живота, као и активности које се односе на енергетску 
ефикасност и обнаваљање BFC сертификата.  

Одсјек за ЛЕР и ЕИ такође је задужен за праћење процеса ЕУ интеграција, 
укључујући представљање потенцијала Града и сарадњу са донаторима, координацију 
рада са њима и припрему пројектних приједлога за ЕУ предприступне фондове (ИПА). 
Одсјек за ЛЕР и ЕИ je, поред послова који укључују представљање и промовисање 
потенцијала Града у контактима са домаћим и међународним институцијама и 
донаторима, успјешно реализовао активности и пројекте од значаја за развој и 
промоцију Града. 

20.2. Сажетак извјештаја 
 

Активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ у 2021. години обухватале су успјешну 
реализацију 4 пројекта започета у претходном периоду, као и кандидовање 7 
пројектних приједлога. Реализовани пројекти су били усмјерени на подршку 
самозапошљавању, повећањe степена учешћа дјеце из маргинализованих група у 
предшколском програму, успостављањe механизама за унапређење комуникације са 
грађанима, унапређењe квалитета живота грађана кроз оснаживање локалног нивоа 
власти, услуга и инфраструктуре на локалном нивоу, те јачања демократске 
одговорности и социјалне укључености. Сви пројекти су у складу са стратешким 
циљевима Града, финансијски су подржани од различитих међународних донатора и 
укључују континуирану имплементацију различитих активности, као и координацију са 
великим бројем екстерних партнера као што су НВО сектор, привредна друштва, јавне 
установе и предузећа.  

Град Бијељина, као прва ЈЛС у БиХ која је ускладила свој главни стратешки 
документ са Агендом 2030 и која реализује низ активности у складу са циљевима 
одрживог развоја, постала је препознатљива као позитиван примјер, не само у БиХ, 
него и у окружењу, што је резултирало учешћем у значајном броју међународних 



конференција и представљањем конкретних достигнућа великом броју представника из 
цијелог свијета. 

У склопу активности које се односе на одржавање статуса Града Бијељина као 
повољног пословног окружења (БФЦ сертификат који је Град Бијељина добио у мају 
2015. године), Одсјек за ЛЕР и ЕИ је координисао са релевантним одјељењима и 
вршено је ажурирање информација и докумената ради допуне база података 
релевантних за серификат Града Бијељина као јединице локалне самоуправе са 
повољним пословним окружењем (BFC SEE). 

Подршка привредном сектору се огледала у организацији састанака Привредног 
савјета, редовном слању јавних позива и низу релевантних активности којима је дат 
допринос унапређењу пословног окружења.  

И поред ограничења проузрокованих пандемијом вируса корона, реализоване су 3 
анкете са укупно 1.281 грађана на актуелне теме, обиљежена је Европска седмица 
мобилности кроз организацију седмодневних активности за грађане, осмишљена је и 
покренута вишегодишња кампања „green BijeljINa“ у циљу достизања одрживог 
еколошког развоја. Градска управа Града Бијељина је 2021. годину обиљежила 
унапређењем административних услуга увођењем МИА “Chat Bot“ апликације која је 
доступна свим грађанима 24 часа дневно. 

20.3. Преглед извршених послова 

Пројектне активности 
 
У складу са стратешким развојним циљевима Града и у координацији са 

релевантним организационим јединицама Градске управе, Одсјек за ЛЕР и ЕИ 
припрема, кандидује и учествује у реализацији и праћењу низа пројеката од значаја за 
развој Града. У 2021. години настављени су и успостављени нови контакти са 
значајним међународним организацијама и донаторима, као што су: Швајцарска и 
шведска амбасада/развојне агенције, УН БиХ, Развојни програм Уједињених Нација 
(UNDP), Њемачко Министарство за привредни развој и сарадњу, Њемачка агенција за 
међународну сарадњу (GIZ), Аустријска амбасада, Бугарска амбасада, Чешка амбасада, 
Савјет за одрживи развој СР Њемачке, итд. 

У наставку је дат преглед вишегодишњих пројеката који се реализују уз подршку 
донаторских, бесповратних средстава и активности које су реализоване у извјештајном 
периоду. 

1. Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ 
У име Градске управе, Одсјек за ЛЕР и ЕИ, у сарадњи са Одсјеком за послове 
МЗ, успјешно је аплицирао и Град Бијељина је укључен од 2016. године у 
вишегодишњи пројекат „Јачање улоге МЗ у БиХ“, који је финансијски подржан 
од Влада Швајцарске и Шведске, а спроводи га UNDP у БиХ. Пројекат је 
базиран на унапређењу квалитета живота грађана кроз оснаживање локалног 
нивоа власти, услуга и инфраструктуре на локалном нивоу, те јачања 
демократске одговорности и социјалне укључености.  С обзиром на врло 
позитивне ефекте и конкретне резултате прве фазе пројекта (2016-2019.), 
Одсјек за ЛЕР и ЕИ је у име Градске управе успјешно аплицирао за учешће у 
другој фази наведеног пројекта, која ће трајати од 2020. до 2023. године, а 
спроводи се у 41 ЈЛС у БиХ. На основу критеријума који су успостављени од 



стране донатора, за другу фазу је одабрано 5 нових мјесних заједница 
(Црњелово Горње, Доњи Загони, Вршани, Соколски дом и Ново Насеље). 
Током 2021. године одржана је обука за чланове Савјета пројектних МЗ на тему 
одржавања Форума грађана у мјесним заједницама, 4 пројектне МЗ су одржале 
форуме на којима су дефинисани приоритети тих МЗ, покренуте су активности 
на дефинисању Визије мјесних заједница у БиХ и набављено је 5 сетова 
рачунарске опреме (десктоп рачунари, мултифункционални уређај и таблет) за 
пројектне МЗ и сет опреме који садржи пројектор са платном за Градску 
управу. У 2022. години планирано је одржавање обуке на тему писања 
пројеката и објављивање директног јавног позива за пројектне МЗ, кроз који ће 
МЗ бити у могућности да реализују један од дефинисаних приоритетних 
пројеката. 
Пројекат је у складу са Стратегијом локалног развоја Града и доприноси 
реализацији Секторског циља 2.4. (ДС): Унаприједити квалитет услуга и 
учешће грађана у раду Градске управе. 
Укупна вриједност опреме износи 14.601,60 КМ, (Донација: 12.480,00 КМ, 
Град: 2.121,60 КМ). 

 

2. Пројекат „Унапређење општинских услуга у Србији и БиХ увођењем 
ChatBot апликације“  
Циљ Пројекта је модернизација и поједностављење процедура градских услуга 
кроз увођење ChatBot апликације, повећана транспарентост и доступност 
услуга грађанима и олакшана комуникација ради ефикаснијег пословања. У 
2021. години под координацијом Одсјека за ЛЕР и ЕИ су дефинисани 
административни поступци који су обухваћени ChatBot апликацијом. Радна 
група, која је формирана на нивоу Града од представника релевантних 
Одјељења, припремила је сценарије за сљедеће административне поступке:  

1. Поступак регистрације, промјене података и престанак обављања 
предузетничке дјелатности, укључујући и д.о.о; 

2. Поступак редовног уписа у матичну књигу вјенчаних; 
3. Поступак утврђивања права на стипендирање студената и  
4. Додјела стипендија ученицима генерације основних и средњих школа. 

 
У октобру 2021. године званично је пуштена у рад МИА „ChatBot“ апликација.  
Наведени регионални пилот пројекат се реализује у 4 Града (Бијељина и 
Лакташи из РС/Бих и Сомбор и Шабац из Републике Србије), у сарадњи са 
Њемачком развојном агенцијом (GIZ), Регионалном мрежом за повољно 
пословно окружење (BFCSEE), Привредном комором Републике Српске и 
компанијом „Сага“. 
Пројекат је у складу са Стратегијом локалног развоја Града, и доприноси 
реализацији Секторског циља 2.4. (ДС): Унаприједити квалитет услуга и 
учешће грађана у раду Градске управе. 
Вриједност пројекта износи 483.530,00 КМ (Донација: 477.530,00 КМ, Град: 
6.000,00 КМ). 
 

Реализовани пројекти у 2021. години 
 

У току 2021. године Одсјек за ЛЕР и ЕИ реализовао је два пројекта:  
1. Пројекат „Вртић је и моје право“ 



 
У име Града Бијељина, Одсјек за ЛЕР и ЕИ реализовао је Пројекaт „Вртић је и 
моје право“, у сарадњи са дјечијим вртићем „Чика Јова Змај“ и у партнерству са 
Удружењима грађана „Отахарин“ и „Породични круг“.  
Пројекат је реализован у периоду август 2020. године – април 2021. године. У 
току 2020. године су реализоване све планиране акттивности и јавне набавке, док 
су финансијске обавезе завршене до априла 2021. године, у складу са Уговором о 
реализацији пројекта. Пројектним активностима је уведен полудневни 
предшколски програм у вртић на Лединцима за 70 дјеце из рањивих група 
становништва, узраста 3-6 година (30 дјеце из социјално угрожених породица, 20 
дјеце из ромске популације и 20 дјеце са листе чекања Вртића). Кроз набавку 
дидактичких средстава и изградњу недостајуће кухиње у вртићу, додатно је 
унапријеђен процес предшколског васпитања и образовања. Активностима се 
доприноси инклузији и једнаком приступу за сву дјецу. 
Пројектом „Вртић је и моје право“ су обухваћена два пројекта која се налазе у 
Стратегији локалног развоја Града Бијељина 2014–2023. година (ревидована за 
период 2019-2023.).  

Пројекат „Вртић је и моје право“ подржан је средствима Финансијског механизма 
за подршку пројектима интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици 
Српској, који је успостављен кроз заједничку сарадњу Министарства финансија и 
Министарства управе и локалне самоуправе РС, Инвестиционо-развојне банке РС, 
Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ.  
 
Укупна вриједност пројекта износи 68.438,34 КМ (Донација: 50.644,37 КМ, Град: 
17.793,97 КМ), од чега су финансијски издаци у 2021. години износили укупно 
59.483,68 КМ (Донација: 41.689,71 КМ, Град: 17.793,97 КМ) 

 
 

2. Пројекат „ИМПАКТ - инкубатор пословних идеја“ 
 
У склопу заједничке сарадње између Инвестицијске фондације ИМПАКТ и Града 
Бијељина у току 2021. године, уз подршку Владе Швајцарске, организована je 
предузетничка обука за 20 полазника и обезбијеђена финансијска, стручна и 
менторска подршка за 9 пословних подухвата / нових предузетника на подручју 
Града Бијељина.  
Ово је пети програм подршке предузетништву и самозапошљавању, који је у име 
Града Бијељина реализовао Одсјек за локални економски развој и европске 
интергације. У протекле три године организоване су предузетничке обуке за 
укупно 109, углавном незапослених, младих особа, а укупно 47 нових 
предузетника подржано је путем бесповратних грантова укупне вриједности 
301.000,00 КМ. 

Наведеним пројектним активностима се доприноси стварању повољнијег 
пословног амбијента и стварању услова за повећање броја запослених на подручју 
Града, а што је у складу са Стратегијом развоја Града, односно Секторским циљем 
1.1. (ЕС): Јачати капацитете малих и средњих предузећа и предузетништва уз 
сталан раст запослености.  
Укупна вриједност пројекта износи 65.000 КМ (Донација: 25.000,00 КМ, Град: 
40.000,00 КМ). Реализација активности: септембар – децембар 2021. године. 



 
У току извјештајног периода Одсјек за ЛЕР и ЕИ аплицирао је са 7 пројектних 
приједлога, од којих пет пројеката није одобрено за финансирање, за један пројекат се 
чека резултат, а један пројекат је у фази имплементације. Табеларни преглед 
аплицираних пројеката је дат у наставку.  

Табела 1. Преглед аплицираних пројеката у 2021. години 
НАЗИВ 
ПРОЈЕКТА 

ОЧЕКИВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ДОНАТОР/ 
ПАРТНЕР 

УКУПНА 
ВРИЈЕДНОСТ 

БУЏЕТ 
ГРАДА 

ДОНАЦИЈА 

Пројекат EU4Agri 
– Санација зелене 
пијаце / НИЈЕ 
ОДОБРЕН 

Изграђена јака и 
конкурентнија привреда 
базирана на развоју 
пољопривреде на 
подручју Града 
Бијељина  

Европска 
Унија 

289.738,30 КМ 99.737,88 КМ 190.000,42 
КМ 

Пројекат  

“BijeljINa thinks 
GREEN” – набавка 
машине за 
производњу малча 
/ НИЈЕ ОДОБРЕН 

Подизање свијести и 
изградња локалних 
капацитета у граду 
Бијељина у циљу 
стварања одрживог 
концепта за употребу 
обновљивих извора 
енергије 

Влада 
Словачке 

18.316,35 КМ 2.180,75 КМ 16.135,60 КМ 

Пројекат Green (is) 
BijeljINa – 
изградња дјечијег 
игралишта у 
Зеленој оази / 
НИСУ ПОЗНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ 

Побољшање животног 
окружења развојем 
инклузивне 
инфраструктуре за дјецу 
у „Зеленој оази“ 

Влада 
Бугарске 

45.374,00 КМ   

 

 

10.374,00 KМ  

 

35.000,00 KМ  

Пројекат “CITY 
FOR ALL”/ ”Град 
за СВЕ” – 
озелењавање Града 
/ НИЈЕ ОДОБРЕН 

Изградња толерантне, 
инклузивне и одрживе 
заједнице са развијеном 
инфраструктуром и 
једнаким могућностима 
за све грађане 

Канадска 
амбасада / 
Канадски 
Фонд за 
локалне 
иницијативе  
- CFLI 

65.550,00 KM 

 

 

9.550,00 KM 

 

 

56.000,00 KM 

 

 

MEG пројекат II 
фаза (2021 – 2024) 

НИЈЕ ОДОБРЕН 

Унапређење управљања 
животном средином на 
локалном нивоу 

 Није познато 
прије уласка у 

пројекат 

  

„Подршка 
маргинализованим 
групама жена у 
развоју бизниса“ / 
НИЈЕ ОДОБРЕН 

Јачање предузетништва 
и подстицање 
(само)запошљавања, 
креирање здравог 
предузетничког 
амбијента за све 

USAID 60.000,00 КМ 30.000,00 КМ 30.000,00 КМ 



 "Изградња и 
оснаживање 
дигиталних 
иновацијских 
центара у БиХ" /  

РЕАЛИЗАЦИЈА 
У ТОКУ  

Унапређење 
компетенција 
представника МСП са 
подручја Града 
Бијељина на тему 
дигиталног маркетинга. 

УНДП у 
БиХ 

10.000,00 КМ 0,00 КМ 10.000,00 КМ 

  УКУПНО 488.978,65 KM 151.842,63 
KM 

337.136,02 
KM 

 
Табела 2. Преглед пројеката у 2021. години 

РБ Назив пројекта 
Укупна 

вриједност / 
КМ 

Буџет Града Донација 

1. 
„Унапређење општинских услуга у 

Србији и БиХ увођењем ChatBot 
апликације“ 

483.530,00 6.000,00 477.530,00 

2. „Вртић је и моје право“ 59.483,68 17.793,97 41.689,71 

3. 
„ИМПАКТ - инкубатор пословних 

идеја“ 
65.000,00 40.000,00 25.000,00 

4. „Јачање улоге МЗ у БиХ“-фаза 2 14.601,60 2.121,60 12.480,00 

5. 
"Изградња и оснаживање дигиталних 

иновацијских центара у БиХ“ 
9.158,00 0,00 9.158,00 

У  К  У  П  Н  О 631.773,28 65.915,57 565.857,71 

 

Међународна промоција Града Бијељина 
 
Одсјек за ЛЕР и ЕИ реализовао је низ активности и пројеката у области међународне 
сарадње током 2021. године. 

Као локална заједница која је разумјела значај интегрисаног приступа и партнерства у 
постизању одрживог развоја и највише урадила на промоцији и имплементацији Агенде 
2030 и циљева одрживог развоја од почетка 2017. године у БиХ, град Бијељина је 
постао препознатљив као добар примјер не само у земљи, него и у Региону. Прва је 
локална заједница која је ускладила кључни стратешки документ (Стратегију развоја 
Града за период 2014-2023.) са Агендом 2030 и на тај начин показала опредјељење за 
систематски приступ у достизању одрживог развоја.  

Континуирана сарадња је настављена са дипломатским представништвима, мисијама 
међународних организација и иностраних привредних представништава у БиХ, као и са 
развојним агенцијама у циљу промовисања достигнућа Града на пољу еконосмког и 
друштвеног развоја, са циљем добијања подршке и остваривања сарадње на 
реализацији заједничких пројеката. 

И поред отежавајућих околности због пандемије изазване вирусом корона и 
рестриктивних мјера, са мисијама међународних организација настављена је редовна 



сарадња, прије свега са UNDP (Развојни програм Уједињених Нација), GIZ (Њемачка 
агенција за међународну сарадњу), OHR (Kанцеларија високог представника) и 
одрђеним бројем амбасада у БиХ. 

Поред Амбасада, развојних агенција и међународних организација у БиХ, сарадња је 
успостављена и одвија се и на регионалном и међународном нивоу. У току 
извјештајног периода, Бијељину су посјетили амбасадори Швајцарске, Аустрије и 
Француске, којима су презентоване активности и стратешки приступ Града када је 
ријеч о достизању одрживог развоја, као и пројекти који су реализовани, или се 
реализују са поменутим амбасадама. Кроз дугогодишњу сарадњу и реализацију низа 
пројеката, Град Бијељина је препознат као поуздан партнер и служи као примјер, 
нарочито што се тиче сарадње са Швајцарском амбасадом, која је реализовала 
вишемилионска средства кроз значајне пројекте у Бијељини.  

У току 2021. године представници Града Бијељина су позивани на низ међународних 
конференција и скупова који су се због ограничења изазваних пандемијом одржавали и 
путем различитих онлајн платформи, да представе досадашњи рад и конкретне 
активности као примјер добре праксе у Региону, што представља један од најбољих 
начина промоције Града Бијељина.   

Учешћем на шест међународних конференција у току 2021. године, у име Града 
Бијељина, Одсјек за ЛЕР и ЕИ имао је прилику да као примјер добре праксе презентује 
достигнућа Града из различитих области, а нарочито на пољу достизања одрживог 
развоја, односно имплементације Агенде 2030 / Циљева одрживог развоја и 
укључивања грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу:  
 

o Дунавска конференција „На путу ка европским интеграцијама са 
Циљевима одрживог развоја“ за Јавне управе одржана путем онлајн 
платформе 28.01.2021. у организацији Аустријске развојне агенције (ADA), 
Савеза Градова Аустрије (Österreichischer Städtebund) i Центрa за истраживање 
јавне управе (KDZ) -   Град Бијељина представљен као примјер добре праксе 
кроз учешће у панел дискусији на тему Јачање учешћа грађана и цивилног 
сектора; 

o Аустријска конференција о одрживом развоју, одржана за представнике 
градова Аустрије путем онлајн платформе 19. априла 2021. у организацији 
Савеза Градова Аустрије (Österreichischer Städtebund) и „Pulswerk“ – Град 
Бијељина био је један од укупно два Града (Манхајм-Њемачка) која су позвана 
ван Аустрије као примјер добре праксе кроз учешће у панел дискусији и 
презентацију на тему Локализација Агенде 2030;  

o Kонференција „Чешка рјешења за паметне градове“, одржана у Бањалуци 
07. јуна 2021. у организацији Чешке Амбасаде и Чешке развојне агенције у БиХ 
– представљен приступ Града Бијељина у достизању одрживог развоја као 
примјер добре праксе кроз презентацију; 

o ReLOaD II (Регионални програм локалне демократије на западном Балкану), 
конференција одржана у Сарајеву 28.09.2021. у организацији Развојног програма 
Уједињених Нација (UNDP), Швајцарске и Шведске Амбасаде у БиХ – Град 
Бијељина представљен као позитиван примјер имплементације прве фазе 
наведеног пројекта кроз учешће у панел дискусији; 

o Семинар „Локална партнерства за запошљавање у функцији развоја 
локалних заједница“ у организацији Амбасаде Швјацарске у оквиру пројекта 
IMPAКT Инкубатор пословних идеја, одржан у Сарајеву 29. септембра – Град 



Бијељина као примјер добре праксе представницима осталих ЈЛС представио 
своје искуство у успостављању Акционог плана за запошљавање на нивоу Града 
и реализацији релевантних активности;  

o Конференција “Седмица одрживог развоја у БиХ”, одржана у Сарајеву 
04.10.2021. у организацији канцеларије Резидентне координаторке Уједињених 
Нација у БиХ, Шведске Амбасаде и БиХ Савјета за одрживи развој – Град 
Бијељина као најбољи примјер локализације Агенде 2030/ЦОР у БиХ 
представио своја достигнућа кроз презентацију и учешће у панел дискусији.  

 
Промоција привредних потенцијала Града 
 
 Одсјек за ЛЕР и ЕИ заједно са Инфо центром за инвеститоре континуирано 
доприноси ажурирању нове интернет странице Града www.investinbijeljina.org која 
служи за пружање релевантних информација за потенцијалне инвеститоре и служи за 
промоцију Града Бијељина.  
 
У циљу промоције Града и привлачења екстерних извора финансирања, одржани су 
бројни састанци са представницима међународних и домаћих институција. 
Презентација и промотивни видео о потенцијалима Града, као и каталог Greenfield 
локација, каталог јавно-приватног партнерства и Трошкови пословања у Граду 
Бијељина, које је Одсјек успоставио са циљем приближавања информација 
потенцијалним инвеститорима, постављени су и на званичним интернет страницама 
виших нивоа власти и релевантних Агенција (ФИПА, Влада РС 
(investsrpska.vladars.net), Републичка агенција за мала и средња предузећа) и редовно се 
врши ажурирање. 
 
Инфо центар за инвеститоре 
 
 У 2020. и 2021. години, усљед избијања пандемије вируса COVID-19, драстично 
су смањени упити потенцијалних инвеститора за разлику од претходних година. У 
2021. години дошло је до организације само једног састанка између привредних 
субјеката са подручја Града Бијељина и потенцијалног инвеститора из Африке, на којем 
је Инфо центар за инвеститоре представио привредне потенцијале Града Бијељина.  
 
 У циљу мапирања предузетничке инфраструктуре која се односи на пословне 
зоне и предузетничке инкубаторе у јединицама локалне самоуправе, на захтјев Развојне 
агенције Републике Српске, Инфо центар за инвеститоре је у сарадњи са Одјељењем за 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине прикупио све тражене 
информације о Индустријским зонама Града Бијељина. 
 
 У циљу израде Стратегије туризма Републике Српске, Инфо центар за 
инвеститоре прослиједио је Министарству трговине и туризма Републике Српске 
Стратешке инвестиционе пројекте из области туризма садржане у Стратегији локалног 
развоја Града Бијељина. 
 
 У сврху прикупљања података о ИКТ пројектима који се налазе у фази 
планирања, развоја или имплементације а ради ажурирања Стратегије развоја 
електронске управе Републике Српске за период 2019-2022, за коју је задужено 
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 



друштво, Инфо центар за инвеститоре у сарадњи са Одсјеком за информационе 
технологије Града Бијељина је доставио све информације поменутом Министарству. 
 
 Ради припреме Годишњег извјештаја за област малих и средњих предузећа у 
Републици Српској за 2020. годину, на захтјев Развојне агенције Републике Српске, 
Инфо центар за инвеститоре у року је доставио све релевантне информације о 
пословном окружењу, финансијским подстицајима, пројектима, организованим 
семинарима, конференцијама и другим битним догађајима који су организовани.  
 
 Инфо центар за инвеститоре је ажурирао постојеће инвестиционе пројекте и 
локације Града Бијељина које су публиковане на сајту ФИПА. 
  
 Ради промоције у оквиру сарадње Републике Српске и Републике Србије, која 
обухвата и промоцију Индустријских зона, на захтјев Министарства привреде и 
предузетништва Републике Српске,  подаци о зонама које се налазе на подручју Града 
Бијељина су у сарадњи са Одјељењем за стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине достављени наведеном Министарству.  
 
 Поред наведеног, инфо центар за инвеститоре био је задужен за прикупљање и 
достављање доказа на е-платформу БФЦ-а, у припреми за другу надзорну провјеру. 

Координација, израда и праћење реализације стратешких докумената Града 
 
У циљу систематске координације активности на имплементацији пројеката из 

Стратегије локалног развоја Града у складу са МИПРО методологијом, Одсјек за ЛЕР 
и ЕИ прикупљао је податке везано за праћење имплементације Стратегије. У 
извјештајном периоду је израђен Годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја 
на нивоу ГУ за 2020. годину, Индикативни финансијски план за период 2021-2023. 
година и Годишњи план имплементације Стратегије развоја за 2021. годину, који су 
разматрани и усвојени од стране Координационог тијела за праћење имплементације 
Стратегије развоја Града, као и од стране Скупштине Града Бијељина. 

Израђен је и низ докумената и информација које су такође биле предмет 
скупштинског усвајања, као што су: годишњи Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 
2020. годину, годишњи План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2021. годину и Информација 
о међународној сарадњи Града Бијељина за 2021. годину. 
 

Подршка раду Привредног савјета и привредницима Града Бијељина 
 
У извјештајном периоду, Одсјек за ЛЕР и ЕИ у улози техничког секретаријата, 

организовао је четири састанка Привредног савјета Града Бијељина (0402., 27.05., 
06.07. и 13.12.2021. године) на којем су разматрана питања од значаја за привреднике и 
покретане релевантне иницијативе у циљу унапређења пословног окружења. Посебан 
акценат стављен је на подршку привреди за вријеме пандемије изазване ширењем 
вируса COVID 19.  

У циљу подстицања предузећа и привредних друштава која су регистрована на 
подручју града Бијељина на аплицирање за бесповратна, донаторска средства кроз 
континуирано праћење јавних позива, Одсјек за ЛЕР и ЕИ је, у оквиру успостављене 
праксе редовног праћења и слања јавних позива за пројекте привредној заједници 
прослиједио је укупно 100 јавних позива.  



Учешће грађана у процесима доношења одлука 

У 2020. години, Град Бијељина је добио признање и проглашен је као лидер (од 
укупно 21 ЈЛС) у категорији која се односи на укључивање грађана и цивилног 
друштва у процесе доношења одлука на локалном нивоу, те се пракса анкетирања 
грађана наставила и у 2021. години. 

 
Са циљем унапређења учешћа грађана у процесима доношења одлука, Одсјек за 

ЛЕР и ЕИ је у 2021. години реализовао 3 анкете са укупно 1.281 грађана, на теме:  
 Урбана мобилност (1.062) 
 Задовољство закупаца на Зеленој пијаци Града Бијељина (186) 
 Бијељина – Град информационих технологија (33 студентa – смјер: пословна 

информатика) 
 

Оснивање Иновационог Центра за Одрживи Развој – ИнЦОР 
 

На основу спроведених анкета и радионица са студентима на подручју Града 
Бијељина, у периоду 2019-2021. година, настала је идеја оснивања мјеста за младе који 
су исказали заинтерентованост за покретање сопственог бизниса (истраживање је 
показало да је чак 54,5% анкетираних исказало интересовање за покретањем сопственог 
бизниса, а од укупног броја анкетираних студената, 73% исказало је заинтересованост 
за коришћење услуга потенцијалног бесплатног простора за развој сопственог бизниса). 
Иновациони центар за одрживи развој (ИнЦОР), који је у име Градске управе, 
концептуално осмислио Одсјек за ЛЕ Ри ЕИ, реновирао просторије и опремио 
најсавременијом ИТ опремом, намијењен је првенствено незапосленим младим људима 
са подручја Града Бијељина који желе да започну сопствени бизнис, са посебним 
фокусом на ИТ сектор. Простор је на располагању младим иновативним и креативним 
људима (првенствено студентима завршних година студија) који желе да уче, 
размјењују идеје и стичу нова, практична знања (писање пројеката, оснивање НВО 
итд.) и који желе да допринесу сопственом развоју, као и одрживом развоју Града. 
Резултати анкета представљају темељ за креирање плана активности ИнЦОР-а. У 
оквиру ИнЦОР-а ће се организовати и обуке које ће бити усмјерене на потребе 
привреде, као и на захтјеве тржишта рада за новим, модерним вјештинама и знањима, 
како би привредни субјекти који дјелују на подручју Града Бијељина постали што 
конкурентнији на тржишту рада. 
 
Реализација обука на тему дигиталног маркетинга, чија реализација је планирана у 
првом кварталу 2022. године у Иновационом центру за одрживи развој – ИнЦОР, 
подржана је кроз пројекат „DigitalBIZ“ који спроводи Развојни програм Уједињених 
нација у БиХ. 
Пројекат „DigitalBIZ“ има за циљ подржавање предузећа која желе увести коришћење 
дигиталних алата и опреме са циљем дигиталне трансформације кроз унапређење 
сопствених процеса рада и производње, отварања нових пословних могућности и 
тржишта, те јачања отпорности на ризике и спољне утицаје. Донаторска средства 
износе 9.158,00 КМ и биће утрошена за реализацију двије обуке из области Дигиталног 
маркетинга. 
 
 
 
 



Унапређење енергетске ефикасности јавних објеката 
 

У циљу подстицања конкретних актинвости на унапређењу енергетске 
ефикасности, у току 2021. године Одсјек за ЛЕР и ЕИ иницирао је израду енергетских 
прегледа за 5 јавних објеката, како би се добијеним изјештајима о спроведеним 
енергетским прегледима и предложеним енергетским класама, путем енергетских 
сертификата обезбиједила основа за конкретна улагања и унапређење енергетске 
ефикасности у јавним објектима на подручју Града Бијељина.  
У току последње три године на подручју града Бијељина укупно је извршено 23 
енергетска предгледа јавних објеката, чиме је обезбијеђена добра основа за конкретну 
реализацију предложених мјера, како би јавни објекти постали условнији за рад и 
боравак и, дугорочно гледано, остваривали уштеде енергије.  

 
Организација Европске седмице урбане мобилности у Бијељини 
 

Са циљем подизања свијести грађана о значају активних начина кретања и 
подстицања на здравији начин живота, Одсјек за ЛЕР и ЕИ већ трећи пут у 
континуитету организује активности на обиљежавању Европске седмице мобилности 
која се сваке године обиљежава у периоду од 16-22. септембра широм Европе.  

У оквиру Европске седмице мобилности запослени у Одсјеку су, у сарадњи са 26 
екстерних партнера из цивилног, приватног, јавног сектора и спонзорима организовали 
и реализовали 11 различитих активности, са учешћем преко 650 грађана: 
- подизање свијести о урбаној мобилности у граду, анкетирање грађана и промотивне 
активности; 
- Корективна гимнастика за дјецу; 
- Отварање улице за пјешаке Вук Караџић у центру града - забрана саобраћаја за 
моторна возила; 
- „Могу и ја“ - „Игре без граница“ на отвореном прилагођене за дјецу са потешкоћама;  
- Мониторинг протока саобраћаја у центру Града Бијељина;  
- Акција чишћења отпада из природе; 
- Фитнеси на отвореном за дјецу и одрасле; 
- „20ка за здравље – бициклистичка вожња у дужини од 20 километара; 
- Полигон за дјецу / симулација учешћа у саобраћају;   
- Радионица за ученике – подизање свијести о сигурном, активном кретању;  
- заРОЛАЈ - Промоција точкића / ролери и скејтови;  
 
Све активности су организоване у складу са препорукама Свјетске здравствене 
организације и кроз афирмацију Агенде 2030 и Циљева одрживог развоја (ЦОР), са 
посебним акцентом на ЦОР 3 (здравље и благостање), 11 (одрживи и инклузивни 
градови и заједнице), 13 (очување климе) и 17 (Партнерством до циљева). 

 
Дугорочна кампања „green BijeljINa“ 
 
У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане Град 

будућности, као и на основу унапређења учешћа грађана у процесима доношења одлука 
кроз спроведене анкете, у име Градске управе, Одсјек за ЛЕР и ЕИ је у току 2021. 
године осмислио и започео дугогорочну кампању под слоганом „green BijeljINa“ која 
има за циљ смањење емисије CO2 кроз реализацију низа активности, између осталог и 
озелењавање урбаних подручја Града, успостављање (зелених) зона за рекреацију и 



одмор и промоцију активних начина кретања, чиме би се створили предуслови за 
одрживи еколошки развој. 

У току 2021. године у склопу дугорочне кампање „green BijeljINa“ укупно је 
посађено 947 садница на подручју Града Бијељина. У новембру су организоване двије 
акције сађења на простору око Регионалне депоније „Еко деп“. Једну акцију су 
реализовали службеници Градске управе, који су донирали 525 садница канадске 
тополе и бијелог јасена. Садњу су подржала друштвено одговорна удружења грађана 
„Ада“, „Еко-пут“, „ПЕД Мајевица“, „ПЕЗ ренесанса“ и АД „Комуналац“. Другу акцију 
сађења извршила је друштвено-одговорна компанија „Sportvision“ која је донирала 150 
садница канадске тополе и бијелог јасена, које су посадили запослени ове компаније. 
Поред ових активности 17 садница је засађено на простору нове Аутобуске станице, 25 
садница бијелог јасена је донирано МЗ „15.Мајевичка“ од стране службеника Градске 
управе, организована је подјела 100 садница бијелог јасена грађанима, донација 
друштвено одговорног пољопривредног газдинства „Агроплан“ Суво Поље. 
Осим ових активности Одсјек за ЛЕР и ЕИ извршио је набавку 120 садница (храст, бор, 
јавор, врба,трешња, јасен, смрча, смрека), које су оплемениле и озелениле просторе око 
четири градске основне школе (ОШ „Свети Сава“ -10 садница, ОШ „Кнез Иво од 
Семберије“-52 саднице, ОШ „Јован Дучић“ - 36 садница, ОШ „Вук Караџић“ - 9 
садница)  и ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ на Лединцима - 13 садница.  Такође, у 
оквиру исте активности, набављено је 10 клупа за сједење и 6 канти за отпад које су 
постављене у дворишту ОШ „Свети Сава“ и „Јован Дучић“. Такође је реализована 
набавка 10 паркинг постоља (укупно 50 паркинг мјеста) за бицикле која ће бити 
постављена у основним школама на подручју града у току 2022. године. 
Све ове активности у оквиру „зеленог новембра“ су само један дио активности које ће 
бити реализоване кроз вишегодишњу кампању „green BijeljINa“ коју у име Градске 
управе иницира, креира и реализује Одсјек за ЛЕР и ЕИ у сарадњи са Одјељењем за 
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, релевантним одјељењима, 
екстерним партнерима и грађанима. 
 

Подршка екстерним партнерима и видљивост рада 

У циљу подстицања екстерних партнера на аплицирање за бесповратна, 
донаторска средства кроз континуирано праћење јавних позива, Одсјек за ЛЕР и ЕИ је, 
у оквиру успостављене праксе редовног праћења и слања јавних позива за пројекте 
НВО сектору и јавним установама, који су регистровани на подручју града Бијељина, у 
току 2021. године прослиједио укупно 360 јавних позива. На званичним Фејсбук и 
Инстаграм страницама Одсјека редовно се ажурирају информације о доступним 
фондовима, као и о активностима које Градска управа спроводи, како би што више 
грађана имало информације о раду Градске управе. 
 

Финансијска реализација 

Одсјек за ЛЕР и ЕИ интензивно промовише Град у складу са стратешким 
опредјељењем, под слоганом „Бијељина – Град будућности“, координише и прати 
реализацију пројеката у оквиру ревидиране Стратегије развоја и пружа подршку 
екстерним партнерима у аплицирању за донаторска средства. У току 2021. године 
буџетска ставка Одсјека за ЛЕР и ЕИ износила је 160.000,00 КМ, од чега је корз 
активности и пројекте реализовано 117.122,75 КМ буџетских средстава, односно 73,2% 



планираног годишњег буџета (72.235,25 КМ - капитални расходи/стратешко 
програмски приоритети, 44.887,50 КМ - текући расходи).  

Током 2021. године Одсјек за ЛЕР и ЕИ је покренуо укупно девет јавних набавки 
од којих је 7 јавних набавки у потпуности реализовано, док ће двије бити окончане у 
првом кварталу 2022. године.  

Стручна усавршавања 
 
Службеници Одсјека за ЛЕР и ЕИ су узели учешће у низ стручних усавршавања у 

виду обука, семинара и других активности кроз које су подизали ниво знања из 
дјелокруга свог рада.  

20.4. Образложење неизвршених послова из плана рада, стратегије и других 
програмских докумената 

Поред горе наведених активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ, Планом рада за 2021. годину 
предвиђена је била реализација сљедећих активности: 

 Одржане најмање 2 обуке за представнике привредног сектора-укључивање Агенде 
2030 у стратешке планове – није реализовано због пролонгираног процеса усвајања 
Оквира за реализацију циљева одрживог развоја на нивоу БиХ и Републике Српске. 

 Извршено анкетирање минимално 150 привредних субјеката о условима пословања у 
Граду Бијељина – није реализовано због недостатка људских капацитета за посјете 
наведеном броју ппривредних субјеката, планирано за 2022. годину. 

 Укључено мин. 3.500 грађана у процес доношења одлука кроз редовно анкетирање – 
реализоване су 3 анкете са учешћем 1.281 грађана. 

 Организовано мин. 3 радионице за представнике привредне и академске заједнице у 
циљу усклађивања 30% наставних планова и програма за изабрана дефицитарна 
занимања – није реализовано, јер је планирано у склопу међународног пројекта који 
није одобрен за финансирање. 

 Извршене тематске обуке у оквиру Иновационог центра за одрживи развој - ИнЦОР 
за мин. 50 особа – није извршено у 2021. години због кашњења у набавци адекватне 
ИТ опреме. Организација наведених обука ће бити реализована у првом кварталу 
2022. године. 

20.5. Закључци и препоруке 
 

Одсјек за ЛЕР и ЕИ опредијељен је да ради на достизању одрживог развоја 
Града, у складу са Агендом 2030 и циљевима одрживог развоја, а то значи да ће 
наставити интензивно да ради у партнерству са свим нивоима власти, институцијама, 
приватним и цивилним сектором, академском заједницом и грађанима, у складу са 
стратешким циљевима, потребама и захтјевима грађана. 

Стављањем интереса грађана у први план, транспарентним и конкретним 
дјеловањем Одсјек за ЛЕР и ЕИ доприноси стварању заједнице која ће бити толерантна, 
инклузивна и трајно опредијељена да задовољава потребе грађана. 

Реализовани и планирани пројекти, у складу са стратешким опредјељењем Града 
да постане град БУДУЋНОСТи до 2030. године, усмјерени су на побољшање услова 
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xonsepenuuiaua; : r-^-^ rr ,vE\/r
eAgrerupamerpalaHaoTeMaMasHauajnur*l:apa:nojfpa4a14yKJbyquBalbe3axqeBa

, ,rorp.6u.pu!u*'u y rinaHrlpau'e 6yayhux aKrI{BHocrI{'

. KoopArlnaquja yueurha cBI{x peneBaHTHHX -aKTepa 
y cTpaTeIxKoM IIJIaHI{pai5y 

'!l

peanu:auujtr [psop{.{TeT}ll{x npojexara, upafren'y u BpeAfloBarby HMIIneMeHTauI4e

brparernj e JroKalI Hor p a:eoja f paaa Bnj e;s u u a;

. Pealu:auHja aKTI,IBHOCTH Ha AocTl',{3aliy oApxIIBOl eKOnouIKOf pa3BOJa Kpo3

AyropotlHy KaMIIaEy,,green BijeljINa";
. I,Iun:re,eHraquja, MoHIlropI4Hr H eBanyauuja rercyhux upojexara;

. PeAosHo npaheme fioreHurjarHl{x H3Bopa dtnuaucupa}La 3a flnaHl{paHe [poJeKTe'

ugeurn$ux a1oija v u3papa, npojerrue AoxyMeHraur'rje oa suauaja sa pa:noj fpaga u

a[nl4ul'{p alse {Ipe Ma peneBaHTH[rM AO HaTOpHM a;

. peAoena KoHTaKTH ca rue!5,uapoAHr{M opraHl43alrrnjaua n crpaHHM }lHBecrl'lTop}rMa I1

[p€3eHTaUuj a axru auocTttr, niraHoBa H uHBeCTHUI.{oH1{x noreuquj ala f paAa;

. peAorso axyprparre csux 6a3a rroAarara Be3auax sa pasroj fpaaa;

. flpunpeMa r{ r{3pa/I,a HopMarr{BHo rrpaBHux aKara:a fpa4onaqenHl{xa u Cxyuilrrnny

Ipaaa;
. KonrusyupaHa elyrcarluja cBr.rx 3arocJleHux y Ogcjexy sa JIEP uEVl;
. flpaherre peanu3auuje cnux crparemKr.{x, tIJraHcKI4x AoKyMeHara v roop.uuuauuja

fipoqeca pena:r.rje Ha roAl{ilrmeM H}rBoy.
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