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1. Сажетак
Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати
услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од
најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу
нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско
финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних
инвестиција ће омогућити локланим самоуправама боље искоришћавање капацитета
локалног буџета и омогућити бољи приступ садашњим изворима финансирања (ЕУ –
предприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим
донаторским средствима).
План капиталних инвестиција (ПКИ) је план који покрива капиталне пројекте за период од
три године. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја. Прва година реализације и
финансирања програма капиталних инвестиција сматра се годишњим капиталним
буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исјечак из
вишегодишњег капиталног програма који се односи на конкретну годину.
Градска управа Града Бијељина је приступила изради Плана капиталних инвестиција за
период 2015 – 2017. година Одлуком о приступању изради Плана капиталних инвестиција
13. новембра 2014. године, а документ је усвојен на Скупштини Града Бијељина 06.
фебруара 2015. године.
Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града
Бијељина за период 2015-2017. године износи 48, подијељених у 9 подсектора.
Укупна вриједност пројеката: 67.116.816,01 КМ, од тога:
o Средства буџета Града Бијељина: 24.058.752,83 КМ
o Екстерна средства: 43.058.063,18 КМ.
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Према ПКИ 2015–2017. у 2015. години планирана је реализација или почетак
реализације укупно 31 пројекта, укупне вриједности 14.617.795,87 КМ, од тога:
o Средства буџета Града Бијељина: 2.800.627,25 КМ,
o Екстерна средства: 11.817.168,62 КМ.
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2. Преглед имплементације
На основу Плана капиталних инвестиција 2015-2017. године, у наставку је дат
преглед имплементације планираних пројеката за 2015. годину по секторима.

2.1. ПРИВРЕДА
Према наведеном Плану, сви пројекти из подсектора ПРИВРЕДА су планирани у 2015.
години.
1. Подизање засада корнишона на површини од 5 ха
- Након објављеног јавног позива због мале заинтересованости за корнишонима, поново је
поновљен јавни позив за садњу 2 дунума паприка на отвореном, у коме је 37 корисника
добило цјелокупан репроматерјал за садњу.
Сви корисници су из групе повратника, а утрошено је укупно 100.000,00 КМ, (20.000,00
буџет Града и 80.000,00 донације) како је и планирано.
2. Изградња соларних електрана (монтажа соларних панела за производњу електричне
енергије)
- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2015 – 2017. износи 1.500.000,00 КМ
распоређено на 3 године по 500.000,00 КМ.
- У марту 2015. године на крову Основне Школе „Вук Караџић“ у Бијељини постављена је
соларна електрана инсталисане снаге 180 киловата, капацитета 188 киловат-часова
електричне енергије годишње (уз годишњу осунчаност од 1050 часова). Вриједност
инвестиције: 460.000,00 КМ.
У децембру 2015. године расписан је Јавни позив за издавање у закуп кровних површина
зграда јавних намјена на подручју Града Бијељина ради постављања фотонапонских
система (соларних електрана) путем прикупљања затворених понуда. Предмет давања у
закуп су кровне површине зграда јавних намјена које служе обављању јавних дјелатности
и у власништву су Града Бијељина.
Кровне површине зграда дају се у закуп за постављање сунчаних електрана за производњу
електричне енергије, укупне снаге 800 кW.

3. Изградња саобраћајне инфраструктуре унутар Индустријске зоне 2
– На основу захтјева донатора, у току 2015. године неопходна пројектна документација је
ревидирана и достављена USAID на финално разматрање. Потписивање уговора са
донатором (USAID) и почетак имплементације пројекта oчекује се у 2016. години.
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4. Измјештање (каблирање) двоструког 35 kV далековода у близини будућег хелидрома у
кругу “Орао“А.Д. Бијељина
У 2015. години није започета реализација пројекта, пројекат је одгођен за 2016. годину.

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ПРИВРЕДА
Р.бр.

Назив пројекта

Планирана средства у
2015. години (КМ)

Остварено у 2015.
години (КМ)

1.

Подизање засада корнишона на површини од 5 ха

100.000,00

100.000,00

2.

Изградња соларних електрана (монтажа соларних
панела за производњу електричне енергије)
Изградња саобраћајне инфраструктуре унутар
индустријске зоне 2

500.000,00

460.000,00

700.000,00

ријешени
имовинско-правни
односи

94.000,00

Одгођено za 2016.
годину

1.394.000,00

560.000,00

3.

4.

Измјештање (каблирање) двоструког 35 kV
далековода у близини будућег хелидрома у кругу
“Орао“А.Д. Бијељина
Укупно

2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
У оквиру подсектора САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА у 2015. години планирана је
реализација или почетак реализације укупно 2 пројекта:
1. Асфалтирање путева, улица и пјешачко бициклистичких стаза на подручју Града
Бијељина (2015-2017.)
- Укупна планирана средства за реализацију овог пројекта у 2015. години износе
1.404.000,00 КМ, а реализовано је 1.430.325,93 КМ у 2015. години, приликом чега је
изграђено 8 километара саобраћајница са асфалтном подлогом.
2. Уређење јавних паркинг површина у Бијељини
- У склопу овог пројекта завршена је изградња јавног паркинг простора на локацији иза
Робне куће. Нови паркинг је отворен са 85 мјеста, укупне површине 2300 m2. Утрошено је
126.764,71 КМ из буџета Града Бијељина (планирано 100.000,00). Осим асфалтирања
простора, урађена је и кишна канализација, постављена јавна расвјета и саобраћајна
сигнализација.
Табеларни
преглед
ИНФРАСТРУКТУРА

утрошка

средстава

Р.бр.

Назив пројекта

1.

Асфалтирање путева и пјешачко бициклистичких

у

подсектору

Планирана средства у
2015. години (КМ)
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1.404.000,00

САОБРАЋАЈНА
Остварено у 2015.
години (КМ)
1.430.325,93

2.

стаза на подручју Града Бијељина (2015-2017)
Уређење јавних паркинг површина у Бијељини
Укупно

100.000,00

126.764,71

1.504.000,00

1.557.090,64

2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У оквиру подсектора ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у 2015. години планирана
је реализација или почетак реализације укупно 2 пројекта:
1. Повезивање зелене матрице града садњом дрвореда уз саобраћајнице (није посебан
пројекат већ је у склопу других пројеката)
- За предметни пројекат за 2015. годину планирана су средства у износу од 5.000,00 КМ.
Због повећаног обима вандализма и уништавања великог броја садница, те потребе за
уређењем школских дворишта (април мјесец чистоће) указала се потреба за већим обимом
послова, те је за ове потребе утрошено 20.000,00 КМ.
2. Набавка специјалних возила (ВОМЕ и цистерне за отпадну воду) за одржавање
канализационог система
- Реализација пројекта је одложена за 2016. годину или до обезбјеђења потребних
средстава.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Р.бр.

Назив пројекта

1.

Повезивање зелене матрице града садњом
дрвореда уз саобраћајнице (није посебан пројекат
већ је у склопу других пројеката)
Набавка специјалних возила (ВОМЕ и цистерне
за отпадну воду) за одржавање канализационог
система
Укупно

2.

Планирана средства у
2015. години (КМ)
5.000,00

780.000,00

785.000,00

Остварено у 2015.
години (КМ)
20.000,00

Одгођено за 2016.
годину
20.000,00

2.4.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
У оквиру подсектора СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА у 2015. години планирана је
реализација или почетак реализације 1 пројекта.
1. Изградња објекта центра за социјални рад Бијељина, са дневним центром за дјецу са
сметњама у психичком и физичком развоју
- Почетак реализације пројекта крај септембра/почетак октобра 2015. године, завршетак
пројекта планиран за крај септембра/почетак октобра 2016. године. Планирана средства у
2015. години за реализацију су у износу од 1.200.000,00 КМ, а обезбијеђена су из следећих
извора: буџет Града за 2015. годину у износу од 210.000,00 КМ, донатор Јапанска
Амбасада у износу од 400.000,00 КМ, Фонд солидарности (Влада РС) 200.000,00 КМ и
кредит 300.000,00 КМ. Прва фаза пројекта се завршава у првој половини 2016. године када
ће бити обезбијеђена недостајућа средства, као и средства за завршетак Центра за
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социјални рад са дневним центром за лица ометена у развоју. У име Јапанске Амбасаде,
ИОМ је у 2015. години покренуо јавну набавку, изабрао извођача радова, надзор и врши
плаћање пристиглих ситуација. У 2015. години реализовано је радова у вриједности од
400.000,00 КМ или 33,33% од планираних.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Р.бр.

Назив пројекта

Планирана средства у
2015. години (КМ)

1.

Изградња објекта центра за социјални рад
Бијељина, са дневним центром за дјецу са
сметњама у психичком и физичком развоју
Укупно

Остварено у 2015.
години (КМ)

1.200.000,00

400.000,00

1.200.000,00

400.000,00

2.5.КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
У оквиру подсектора КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА планиран је највећи
број пројеката. У 2015. години планирана је реализација или почетак реализације 15
пројеката.
1. Изградња електроенергетских објеката у 2015. години
- У периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД је
изградила електроенергетске објекте у вриједности од 1.13.531,00 КМ.
2. ФТТЦ Бијељина (измјештање ТТЦ и ФТТХ оптичких каблова за бржи интернет)
- Реализација пројекта започела је у 2015. години. Завршени су грађевински радови
(постављени темељи за уређаје, увучени оптички каблови, обезбијеђено напајање) и
започет процес преузимања свих постојећих претлатника и укључење нових. Извршена је
реконструкција мреже у Малој и Великој Обарској, Кривој Бари, Клису, Бакрачићу и
Љесковцу. Пројекат се наставља и у 2016. години. Према представницима компаније
МТЕЛ, вриједност радова представља пословну тајну.
3. Услуге израде катастра јавне расвјете
- За реализацију пројекта планирана су средства у износу од 12.000,00 КМ. За предметни
пројекат је проведен поступак јавне набавке и изабран је најповољнији понуђач са
понућеном цијеном од 11.934,00 КМ. Пројекат је завршен.
4. Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница
Бијељина

Града

- У 2015. години планирано је 100.000,00 КМ, до сада је утрошено 95.412,82 КМ, од тога
37.410,14 КМ на изградњу јавне расвјете на подручју сеоских и градских мјесних
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заједница и 58.002,68 КМ за изградњу нове расвјете за приступну саобраћајницу на Новом
гробљу и јавну расвјету у склопу истог.
5. Инфраструктура из водопривредних накнада-инвестиције (Изградња-ископ нових
канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних објеката у циљу рјешавања
проблема са поплавама)
- У склопу предметног пројекта реализовано је седам уговора у вриједности од 430.855,73
КМ. Приближно планирана средства за реализацију овог пројекта су била 200.000,00 КМ,
ребалансом буџета су повећана и реализована у износу од 430.855,73 КМ.
6. Изградња главног секундарног транспортног гасовода
- У 2015. години није започета реализација пројекта. Одгођено за 2016. годину или до
обезбјеђивања средстава.
7. Дислокација трафо станице ЖТС 10/04kV; 250 (160)kVA „Бустер станица Обријеж“
- Након проведеног поступка јавне набавке и потписивања уговора са најповољнијим
понуђачем приступило се реализацији пројекта и исти је у потпуности реализован.
Планирана средства за реализацију овог пројекта су 15.000,00, док је уговор потписан у
износу од 14.999,40 КМ. Радови су изведени у уговореном обиму и квалитету, с тим што
није било потребе за уградњу предвиђеног кабла ПП0-А4х16мм2 у дужини од 300м, те је
уговор реализован у износу од 12.191,40КМ.
8. Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине за подручје Бијељине (изградња Дринског
насипа)
- Пројекат је вишегодишњег типа. У 2015. години је планирана и израђена пројектна
документација – идејни пројекат у вриједности од 360.000,00 КМ, чија је израда трајала 5
мјесеци. У 2016. и 2017. години је планирана експропријација земљишта и почетак
грађевинских радова. Планирана средства су обезбијеђена из кредитних средстава
Свјетске банке и Фонда солидарности Републике Српске. Процијењена инвестициона
вриједност за изградњу насипа износи 22.194.540,00КМ, од тога су процијењени трошкови
експропријације земљишта 6.111.540,00 КМ (финансијска средства за експропријацију
земљишта су обезбијеђена из Фонда солидарности Републике Српске).
9. Израда Главног пројекта транспортног цјевовода водоводне мреже на потезу од
Новог насеља Јања до насеља Главичице
- Пројекат је реализован у потпуности у планираној вриједности од 17.000,00 КМ.
10. Израда Главног пројекта транспортног цјевовода водоводне мреже на потезу од
Новог насеља Јања до насеља Суво Поље ијела насеље Суво Поље
- Реализација пројекта помјерена за 2016. годину.
11. Израда аутоматске решетке на главном фекалном колектору испред пумпне станице
ПС 1 на парцели к.ч. 250/1, К.О. Бијељина 1. Потребно урадити пројекат
- Реализација пројекта помјерена за 2016. годину.
7

12. Наставак изградње канализационог система Бијељина – према „Орио“ програму
У 2015. години планирана је израда и израђена је пројектна документација у вриједности
230.000,00 КМ. Грађевински радови су планирани у 2016. и 2017. години.
13. Водоснабдијевање насеља Крива Бара
- Пројекат је у фази реализације, суфинансиран од Европске Уније. До сада је извршена
реализација пројекта у вриједности од 96.883,57 КМ, наставак реализације пројекта у
2016. години, уколико се обезбиједе неопходна средства.
14. Изградња водовода (2014-2018.)
- Проширење водоводне мреже у 2015. години - У 2015. години планирана је изградња
водоводне мреже у износу од 250.000,00 КМ, при чему Град учествује у финансирању у
износу од 80%, а грађани 20%. Потписано је укупно 40 уговора и сви су реализовани у
вриједности о248.922,35 КМ. Изграђено је 5.430,00 м водоводне мреже.
15. Повезивање канала „Селиште“ са каналом „Дашница“
- Планирани почетак радова је одложен до обезбјеђивања потребних средстава. Главни
пројекат је израђен у јуну 2014. године и ревидован у августу 2014. године. Потребна
инвестициона улагања за изградњу овог спојног канала износе 946.440,14 КМ а
процијењени трошкови експропријације земљишта износе око 180.000,00 КМ.
Финансијска средства за изградњу спојног канала су планирана да се обезбиједе из фонда
Европске инвестиционе банке (ЕИБ). Пројекат води Ј.У. „Воде Српске“.
16. Завршетак топлификације ужег центра града и реконструкција цјевовода у улици
Мајора Драгутина Гавриловића
- Реализација пројекта је планирана у 2016. gодини, а дио планираних радова је
реализован у 2015. години у износу од 194.869,69 КМ .
Према извјештају ЈП „Градска топлана“ д.о.о. у 2015. години је обављена процедура
јавних набавки за дионицу топловода у Улици Доситеја Обрадовића и Гаврила Принципа.
До сада за реализацију Топлификације ужег центра града утрошено је 194.869,69 КМ, до
краја 2016. године ће се реализовати још 159.199,01 КМ. Поред наведеног потребно је
предвидјети још 7.000,00 КМ за непредвиђене трошкове. Од овог износа дио од 194.869,69
КМ се финансира из буџета Града Бијељина, а остатак од 167.688,07 КМ ће бити
обезбијеђен буџетом Града Бијељина и добијеним средствима од продаје котла.
Други дио ове ставке који се односи на реконструкцију цјевовода у улици Мајора
Драгутина Гавриловића је планиран у 2016. години, а по предрачуну и садашњим
тржишним цијенама вриједност инвестиције износи 415.000,00 КМ.

8

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Р.бр.
1.
2.

Назив пројекта

Планирана средства
у 2015. години (КМ)

Изградња електроенергетских објеката у 2015.
години
ФТТЦ Бијељина (измјештање ТТЦ и ФТТХ
оптичких каблова за бржи интернет)

3.

Израда катастра јавне расвјете

4.

Изградња јавне расвјете на подручју градских и
сеоских мјесних заједница Града Бијељина
Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста,
насипа и других водопривредних објеката у циљу
рјешавања проблема са поплавама - инфраструктура
из водопривредних накнада-инвестиције
Изградња главног секундарног транспортног
гасовода

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Дислокација трафо станице ЖТС 10/04 kV; 250 (160)
kVA "Бустер станица Обријеж"
Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине за
подручје Бијељине (изградња Дринског насипа)
Израда Главног пројекта транспортног цјевовода на
потезу од Новог насеља Јања до насеља Главичице
Израда Главног пројекта транспортног цјевовода на
потезу од Новог насеља Јања до насеља Суво Поље
ијела насеље Суво Поље
Израда аутоматске решетке на главном фекалном
колектору испред пумпне станице ПС 1 на парцели
к.ч. 250/1, К.О. Бијељина 1
Наставак изградње канализационог система Бијељина
– према „Орио“ програму
Водоснабдијевање насеља Крива Бара
Изградња водовода (2014-2018)-(Проширење
водоводне мреже у 2015. години)
Повезивање канала „Селиште“ са каналом
„Дашница“

618.500,00

1.133.531,00

Процијењена
вриједност пројекта је
службена тајна

Процијењена
вриједност пројекта
је службена тајна

12.000,00

11.934,00

100.000,00

95.412,82

200.000,00

430.855,73

5.280.000,00

Одгођено до
обезбјеђивања
потребних
средстава

15.000,00

12.191,40

360.000,00

360.000,00

17.000,00

17.000,00

28.000,00

Одгођено за 2016.
годину

270.000,00

Одгођено за 2016.
годину

230.000,00

230.000,00

190.000,00

96.883,57

250.000,00

248.922,35

946.440,00

Завршетак топлификације ужег центра града и
реконструкција цјевовода у Улици Мајора Драгутина
Гавриловића
Укупно

Остварено у 2015.
години (КМ)

0,00

8.516.940,00

Одгођено до
обезбјеђивања
потребних
средстава
194.869,69

2.831.600,56

2.6.КУЛТУРА
У оквиру подсектора КУЛТУРА планирана је реализација или почетак реализације
1 пројекта у 2015. години.
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1.Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“
У 2015. години није започета реализација пројекта.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору КУЛТУРА
Р.бр.
1.

Назив пројекта

Планирана средства у
2015. години (КМ)

Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“
(У прилогу предмјер и предрачун радова)
Укупно

Остварено у 2015.
години (КМ)

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

2.7.СПОРТ
У оквиру подсектора СПОРТ планирана је реализација или почетак реализације
укупно 1 пројекта у 2015. години.
1.Реконструкција градског стадиона
- Започета реализација пројекта, у току је поступак јавне набавке у вриједности од
150.000,00 КМ. Наставак реализације пројекта планиран је у 2016.години.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору СПОРТ
Р.бр.
1.

Назив пројекта

Планирана средства у
2015. години (КМ)

Реконструкција градског стадиона
Укупно

Остварено у 2015.
години (КМ)

330.000,00

150.000,00

330.000,00

150.000,00

2.8.ОБРАЗОВАЊЕ
У оквиру подсектора ОБРАЗОВАЊЕ планирана је реализација или почетак
реализације укупно 2 пројекта у 2015. години.
1. Изградња економских објеката – Пољопривредна и медицинска школа Бијељина
- Урађен је грађевински пројекат и ревизија пројекта. Покренути су локацијски услови и
поступак за добијање грађевинске дозволе. Није се кренуло у реализацију пројекта у 2015.
години.
2.Наставак изградње петоразредне подручне школе са вртићем у насељу Лединци
- Планирана средства у 2015. години су 350.000,00 КМ. У буџету Града обезбијеђено је
150.000,00 КМ, али очекивана средства од Министарства просвјете и културе РС у износу
од 200.000,00 КМ нису дозначена. Реализација пројекта је у току (покренута је јавна
набавка у децембру 2015. године) за дио предвиђених радова који се односе на
прилагођавања дијела објекта потребама вртића са износом вриједности радова од
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50.000,00 КМ, или 14,29% реализације планираног. Буџетом Града ће се у 2016. години
издвојити 1.000.000,00 КМ како би овај пројекат био завршен.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ОБРАЗОВАЊЕ
Р.бр.

Назив пројекта

1.

Изградња економских објеката – Пољопривредна
и медицинска школа Бијељина
Наставак радова на изградњи нове подручне
школе О.Ш. „Вук Караџић“ Бијељина у
Лединцима
Укупно

2.

Планирана средства у
2015. години (КМ)

Остварено у 2015.
години (КМ)

100.000,00

0,00

350.000,00

50.000,00

450.000,00

50.000,00

2.9.ЗДРАВСТВО
У оквиру подсектора ЗДРАВСТВО планирана је реализација или почетак
реализације 1 пројекта у 2015. години:
1.Пројекат збрињавања инфективног отпада
Пројекат није реализован и приједлог је да се уврсти у ПКИ 2016 – 2018.
У 2015. години извршена је ревизија пројекта због доношења новог закона и правилника
који се односе на област управљања отпадом, и пројекат је дјелимично измијењен у више
дијелова чиме се повећала вриједност пројекта са планираних 100.000,00 КМ на
160.000,00 КМ.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ЗДРАВСТВО
Р.бр.
1.

Назив пројекта

Планирана средства у
2015. години (КМ)

Пројекат збрињавања инфективног отпада
Укупно

Остварено у 2015.
години (КМ)

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

2.10.ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
У оквиру подсектора ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ планирана је реализација или почетак
реализације 2 пројекта у 2015. години:
1.Пројекат Континурано побољшање електронских јавних услуга
- Пројекат је реализован у потпуности. Планирана су средства за реализацију пројекта у
висини од 144.855,87 КМ. Укупна вриједност пројекта износи 165.542,61 КМ, од тога
донација: 44.428,62 КМ, средства Градске управе Града Бијељина: 121.113,99 КМ.
Извођач радова је био Д.О.О. „Елмонт“ Бијељина.
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2. Замјена столарије на згради Градске управе Града Бијељина
- Пројекат је реализован у потпуности. Укупна вриједност пројекта износи 50.000,00 КМ.
Извођач радова је био Д.О.О. „Призма“.
Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ:
Р.бр.

Назив пројекта

1.

Континурано побољшање електронских јавних
услуга
Замјена столарије на згради Градске управе Града
Бијељина
Укупно

2.

Планирана средства у
2015. години (КМ)
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Остварено у 2015.
години (КМ)

144.855,87

165.542,61

143.000,00

50.000,00

287.855,87

215.542,61

Табеларни преглед утрошка средстава по подсекторима у 2015. години
Планирана средства у 2015. Остварено у 2015. години
години (КМ)
(КМ)

Р.бр.

Назив пројекта

1.

1.394.000,00

560.000,00

1.504.000,00

1.557.090,64

785.000,00

20.000,00

1.200.000,00

400.000,00

8.516.940,00

2.831.600,56

6.

ПРИВРЕДА
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
КУЛТУРА

50.000,00

0,00

7.

СПОРТ

330.000,00

150.000,00

8.

ОБРАЗОВАЊЕ

450.000,00

50.000,00

9.

ЗДРАВСТВО

100.000,00

0,00

10.

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

287.855,87

215.542,61

2.
3.
4.
5.

УКУПНО

14.617.795,87
5.784.233,81
Буџет Град
Екстерни
Буџет Град Екстерни
Бијељина
извори
Бијељина
извори
2.800.627,25 11.817.168,62 2.399.398,42 3.125.967,08
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3. Закључак
Према ПКИ 2015–2017. у 2015. години планирана је реализација или почетак
реализације укупно 31 пројекта, укупне вриједности 14.617.795,87 КМ, од тога:
o Средства буџета Града Бијељина: 2.800.627,25 КМ,
o Екстерна средства: 11.817.168,62 КМ.
У 2015. години се приступило реализацији или почетку реализације укупно 22
пројекта, на која је утрошено укупно 5.784.233,81 КМ, од тога:
o Средства буџета Града Бијељина: 2.399.398,42 КМ,
o Екстерна средства: 3.125.967,08 КМ.
Важно је напоменути одгађање почетка реализације 10 пројеката, укупне
вриједности 8.348.440,00 КМ, од тога:
o Средства буџета Града Бијељина: 193.000,00 КМ,
o Екстерна средства: 8.155.440,00 КМ,
до обезбјеђивања потребних средстава за почетак њихове реализације.
Табеларни преглед одгођених пројеката
Р.бр.

Назив пројекта

Планирана средства у 2015. години
(КМ)

Изградња саобраћајне инфраструктуре
унутар индустријске зоне 2

700.000,00

1.
(подсектор ПРИВРЕДА)

2.

Измјештање (каблирање) двоструког 35 kV
далековода у близини будућег хелиодрома у
кругу “Орао“А.Д. Бијељина

3.

(подсектор ПРИВРЕДА)
Набавка специјалних возила (ВОМЕ и
цистерне за отпадну воду) за одржавање
канализационог система

4.

(подсектор ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ)
Изградња главног секундарног транспортног
гасовода

Буџет Град Бијељина

Екстерни извори

0,00

700.000,00
94.000,00

Буџет Град Бијељина

Екстерни извори

0,00

94.000,00
780.000,00

Буџет Град Бијељина

Екстерни извори

0,00

780.000,00
5.280.000,00

Буџет Град Бијељина
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Екстерни извори

(no4cexrop KOMYHAJIHA

hHOPACTPYKTYPA)
14:pa.{a f,rasuor npojexra rpaHcnoprlor
qjesoaoaa lta nore3y oa Hogot sacera Jana ao
uace,ua Cyao flo,ue nje,ra Hace,*e Cyno flone

6.

(nolcexroP KOMYHAJ'lHA
I,,IHOPACTPYKTYPA)
[4:pa,qa ayrouarcxe peulerKe Ha fraBHoM
Qera,ruou KoncKTopy cnpea nyMnHe cral{uue
flC I ua napue,rn x.q. 250/1, K.O. EujenuHa I

28.000,00
Eyuer fpaa Enjeruna

Ercrepuu r:aopn

28.000,00

0,00
270.000,00

Eyuer lpaa EujeruHa

ExcrepnH rsaopn

0,00

270.000,00

(noacercop KOMYHAJIHA
14HOPACTPYKTYPA)
floeerusalbe rcaHa.na,,Ce.ntutre" ca KaHaroM

,,.{autrrua"
1

946.440,00

Eyuer l-paa Bnjerlnua

ErcrepHn lr:eoplr

0,00

946.440,00

(noacerrop KOMYHAJIHA
H

5.280.000,00

0,00

HOPACTPYKTYPA)

50.000,00

Pexa6r,uraurj

a

:rpate My:eja ,,Ceu6epuja"

8.

(noscerrop KVJITYPA)

Eyuer fpaa Erje,'su

Ha

0,00

50.000,00

-

14:rpaarsa exonoucxux o6jerara
H MerH tlttHcKa u Ko,'la

100.000,00

flo,'bonpIBpeaHa
9.

Ercrepxr n:eopr

6Hjerrrra
(noacercrop OEPA3OBAfbE)

6yuer fpaa Bnjerlraua

Excrepuu u:aopr

00.000,00

0,00

r

100.000,00

flpojerar :6pnmaaarba

HOeKTl.tBHor ornaaa

10,

(noacerrop 3,{PABCTBO)

Eyuer fpaa EujennHa

ErccrepHa raaopu

15.000,00

85.000,00
E.34E.440.00

vKvnHo

Byuer lpaa
BnisunHa

Ercrepnu rlnopn

193.000,00

8.155.440,00

