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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Градска управа 

Кабинет Градоначелника 

Број:02-014-1-219/17 

Датум: 27. фебруар 2017. године 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА (2016-2018.) ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

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  

Одлуком о приступању изради Плана капиталних инвестиција 13. новембра 2014. године. 

План капиталних инвестиција за период 2016 – 2018. година Града Бијељина је усвојен на 

Скупштини Града Бијељина 17. фебруара 2016. године. 

 

Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града Бијељина 

за период 2016-2018. износи 52. 

 Укупна вриједност пројеката: 101.265.648,35 КМ, од тога 
o Средства Буџета Града Бијељина: 13.263.023,65 КМ 
o Екстерна средства: 88.002.624,70 КМ. 
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Према ПКИ 2016–2018. у 2016. години планирана је реализација или почетак 
реализације укупно 36 пројеката, укупне вриједности 48.651.963,79 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 4.529.023,65  КМ, 

o Екстерна средства: 44.122.940,14 КМ. 
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2. Преглед имплементације 
 

На основу Плана капиталних инвестиција 2016-2018. године, у наставку је дат 
преглед имплементације планираних пројеката за 2016. годину по секторима. 

 

2.1. ПРИВРЕДА 

Према наведеном Плану, почетак реализације свих пројеката из подсектора ПРИВРЕДА је 
планиран у 2016. години. 

1. Изградња соларних електрана (монтажа соларних панела за производњу електричне 

енергије) 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

1.173.600,00  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.  

На одабраних 7 објеката пројектима је предвиђено постављање СЕ укупне снаге 378 kWp 
(0,378 MW). Предвиђени трошкови градње за свих 7 објеката износе укупно 1.061.130,00 
КМ (без ПДВ-а). За свих 7 објеката су направљена идејна рјешења и главни електро-
пројекти те добијени УТ-услови, поднијети су захтјеви за локацијске услове те се чека 
добијање истих због додатних захтјева према новом Закону о грађењу. За један од ових 7 
објеката очекује се потписивање уговора о закупу како би се добила претходна сагласност 
Електро-Бијељина. Инвеститор ПВИ из Аустрије очекује да ће административна 
процедура бити завршена на локалном нивоу најкасније до краја марта 2017. године 
(добијање грађевинске дозволе), а на републичком нивоу до краја априла 2017. године 
како би са радовима монтаже завршили до краја јуна. Инвеститор би одмах по добијању 
грађевинске дозволе за ових 7 објеката, израдио пројект за постављање соларних панела 
преостале снаге од 400 kWp те до краја 2017.год. завршио административне процедуре за 
преостале СЕ. Реализација пројекта се одгађа до добијања потребне документације. 

2. Изградња саобраћајне инфраструктуре унутар Индустријске зоне 2 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи  
700.000,00 КМ, планирано је да се реализује средствима буџета града у износу од 
350.000,00 КМ, чиме би била завршена прва фаза изградње саобраћајнице. Друга фаза је 
планирана срествима донатора, али средства у износу од 350.000,00 КМ још увијек нису 
дозначена. На основу захтјева донатора, неопходна пројектна документација је 
ревидирана и достављена USAID на финално разматрање. Град Бијељина је спровео 
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потребан тендер, и изградњу саобраћајнице је започела фирма „Бук промет“. Планирано је  
700.000,00КМ а реализовано 429.433,97КМ у 2016. години, приликом чега је изграђено 
686 m1 саобраћајнице са асфалтном подлогом и 857m1 водоводне мреже. 

3. Измјештање (каблирање) двоструког 35 kV далековода у близини будућег хелиодрома у 

кругу “Орао“А.Д. Бијељина  

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

94.000,00 КМ, пројекат није реализован. “Орао“А.Д. Бијељина се изјаснио да је у 

међувремену  одустао од изградње хелиодрома за властите потребе чиме одустаје од овог 

пројекта. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ПРИВРЕДА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Изградња соларних електрана (монтажа 
соларних панела за производњу 
електричне енергије) 

1.173.600,00 0,00 

2. Изградња саобраћајне инфраструктуре 
унутар индустријске зоне 2 

700.000,00 429.433,97 

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

94.000,00 0,00 

Укупно 1.967.600,00 429.433,97 

 

 

2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

У оквиру подсектора САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА у 2016. години планирана је 
реализација или почетак реализације укупно 3 пројекта:  

1. Уређење јавних паркинг површина у Бијељини 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

100.000,00 KM, од чега је 50.000,00 КМ планирано из буџета Града Бијељина а остатак из 

средстава Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“. На основу спроведене јавне 

набавке, цјелокупан износ од 50.000,00 КМ из буџета Града Бијељина је реализован. Ј.П. 

„Дирекција за изградњу и развој града“ у 2016. години није започела реализацију овог 

пројекта. У склопу овог пројекта извршена је изградња јавног паркинг простора у 

Сремској улици. Урађена је паркинг површина 189 m2. 

 2. Израда пројекта и измјештање аутобуске станице  
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- У 2016. години нису планирана средства за реализацију овог пројекта, планирана је 

израда Идејног рјешења, што је и урађено. 

3. Прва фаза Изградње пјешачко бициклистичке стазе дуж магистралног пута Бијељина-

Павловића мост у дужини од 3,5 км 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

70.000,00 KM. У 2016. години је завршена пројектно-техничка документација на нивоу 

Идејног пројекта, за коју је утрошено 12.600,00 КМ средстава из буџета града, наставак 

реализације пројекта се одгађа за 2017. годину или до обезбјеђења потребних средстава. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Уређење јавних паркинг површина у 
Бијељини 

100.000,00  50.000,00 

2. Израда пројекта и измјештање аутобуске 
станице  

0,00 0,00 

3. Прва фаза Изградње пјешачко 
бициклистичке стазе дуж магистралног 
пута Бијељина-Павловића мост у дужини 
од 3,5 км 

70.000,00 12.600,00 

Укупно 170.000,00 62.600,00 

 

2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У оквиру подсектора ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у 2016. 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)  

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 
30.000,00 КМ, и цјелокупан износ је реализован средствима из буџета града. Због 
повећаног обима вандализма и уништавања великог броја садница у парку је замијењено 
140 поломљених дрворедних садница.  
 
2.  Набавка специјалних  возила (ВОМЕ и цистерне за отпадну воду) за одржавање 

канализационог система 
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- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

780.000,00 КМ. Пројекат није реализован у 2016. години. Реализација пројекта се одлаже 

за период 2017. – 2019. година, односно до обезбјеђења потребних средстава.  

 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Повезивање зелене матрице града 
садњом дрвореда уз саобраћајнице (није 
посебан пројекат већ је у склопу других 
пројеката) 

30.000,00 30.000,00 

2. Набавка специјалних  возила  (ВОМЕ и 
цистерне за отпадну воду) за одржавање 
канализационог система 

780.000,00 0,00 

Укупно 810.000,00 30.000,00 

 

 

2.4.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

У оквиру подсектора СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА у 2016. години планирана је 
реализација или почетак реализације 2 пројекта. 

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

- Почетак реализације пројекта је био октобар 2015. године. До краја 2016. године 
реализовани су радови у вриједности од 1.549.777,22 КМ, од тога Јапанска амбасада/ИОМ 
210.000,00 $ (долара) односно 367.500,00 КМ (груби радови, дневни центар за дјецу 
ометену у развоју) – реализовано у 2015. години, Свјетска банка 257.749,97 КМ (систем 
гријања и хлађења), Град Бијељина 854.527,25 КМ (груби радови, пројектна 
документација, потребне сагласности, надзор) и Центар за социјални рад 70.000,00 КМ 
(радови). 

2. Програм  обезбјеђења приступачности јавних објеката и услуга за лица са 

инвалидитетом 

- Реализација пројекта одложена је за 2017. годину, а спроводиће се у оквиру 

реконструкције улица кроз ОРИО пројекат изградње канализације у Граду Бијељина. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 
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1. Изградња објекта центра за социјални 
рад Бијељина, са дневним центром за 
дјецу са сметњама у психичком и 
физичком развоју 

1.700.000,00 1.182.277,22 

2. Програм  обезбјеђења приступачности 
јавних објеката и услуга за лица са 
инвалидитетом 

20.000,00 0 

Укупно 1.720.000,00 1.182.277,22 

 

 

2.5.КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У оквиру подсектора  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА планиран је највећи 
број пројеката. У 2016. години планирана је реализација или почетак реализације 17 
пројеката. 

1. Наставак пројекта 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.  

У току 2016. године у граду Бијељина настављен је пројекат изградње оптичких 

приступних мрежа, и то у ФТТЦ и ФТТХ топологији, тј. делимично изградњом оптичких 

каблова до чворишта ближих претплатнику (постављање miniMSAN уређаја), а 

дјелимично изградњом оптичких каблова до самог корисника (GPON). 

Тренутно је у граду Бијељина постављено 179 miniMSAN уређаја, и на 122 уређаја су 

преузети претплатници, а на преосталих 57 се преузимање наставља у наредном периоду. 

Што се тиче изградње ФТТХ тј. изградње оптичког кабла до самих корисника у великом 

броју стамбено-пословних објеката нове градње М:тел је градио своју оптичку 

инсталацију и омогућио најсавременији приступ интернету, као и телевизију најбољег 

квалитета за око 720 садашњих и будућих корисника. 

Према представницима компаније М:тел, вриједност радова представља пословну тајну. 

2. Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница  Града 

Бијељина  
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- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

150.000,00 КМ, а реализовано је 86.948,89 КМ од чега је Град Бијељина учествовао у 

финансирању исте са 50% средстава (43.474,445КМ), а МЗ са 50% средстава у материјалу, 

опреми и сл. прихватљивом за реализацију пројекта. 

У склопу Индустријске зоне 2 започета је и изградња расвјете, која није планирана у овој 
години а све у циљу стављања у функцију индустријске зоне и отварања нових радних 
мјеста.  Одсјек за локални економски развој и европске интеграција је израдио пројектни 
приједлог кроз јавни позив који је био намјењен јединицама локалне самоуправе које 
учествују у пројекту „Локални интегрисани развој (ЛИД)“ који финансира Европска 
Унија. УНДП БИХ је спровео тендерску документацију те изабрао извођача. Фирма која је 
извршила ове радове је „СИМИНГ ТРАДЕ“ д.о.о. Фоча,  а укупна вриједност радова је 
97.293,69 КМ (без ПДВ-а), од чега је учешће Града Бијељина 15.600,00 КМ а донаторска 
средства 81.693,69 КМ. 
 
Укупна утрошена средства за изградњу јавне расвјете на подручју градских и сеоских 

мјесних заједница  Града Бијељина у 2016. години износе 184.242,58 КМ, од чега је 

учешће Града Бијељина 59.074,45 КМ а екстерни извори финансирања 125.168,13 КМ. 

 
3. Асфалтирање путева и улица на подручју града 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 
420.000,00 КМ. У 2016. години за реализацију овог пројекта утрошено је 519.651,70 КМ  
са укупним учешћем грађана од 126.000,00 КМ, приликом чега је изграђено око 3 
километра саобраћајница са асфалтном подлогом, 310m1 пјешачко бициклистичке стазе, 
700m2 платоа испред МЗ Главичице и уређење 189m2 паркиралишта у Сремској улици.  

4. Реконструкција јавне расвјете – увођење  ЛЕД технологије 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

5.750.000,00 КМ („ESCO“ модел финансирања).  

У току 2016. године је расписан јавни позив за прикупљање писмених понуда за 

повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције, управљања и одржавања 

дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији гдје је Тендерску 

документацију преузело 12 фирми. На поменути јавни позив пристигле су 3 понуде и то: 

1. „Green Energy“д.о.о. Братунац, 

2. „PETROL BH OIL COMPANY“Сарајево, „PETROL “д.д. Љубљана, „Телефонија 

Видаковић“ Добој, 

3. „HESA LIGHT BH“ Бијељина, „HESA LIGHT A/S“Данска, „Електрообнова“ 

Бања Лука. 

Комисија за повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције, управљања и 

одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији извршила  
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је увид у достављене понуде и сачинила Извјештај о избору најповољнијег понуђача. На 

основу извјештаја донијета је Одлука о избору најповољнијег понуђача према којој је 

изабран конзорцијум „PETROL BH OIL COMPANY“Сарајево, „PETROL “д.д. Љубљана, 

„Телефонија Видаковић“ Добој као једина понуда која је испуњавала услове прописане 

јавним позивом, односно тендерском документацијом. На исту је конзорцијум „HESA 

LIGHT BH“ Бијељина, „HESA LIGHT A/S“Данска, „Електрообнова“ Бања Лука уложио 

жалбу Градоначелнику која је Рјешењем бр.02-014-1-1143/16 од 02.09.2016. године 

одбијена као неоснована. Након тога исти понуђач је покренуо управни спор ради 

поништења Претходно наведеног Рјешења. С тим у вези, Одјељење за стамбено-

комуналне послове је Окружном суду у Бијељини уступило сву тражену документацију. 

Окружни суд у Бијељини je уважио жалбу и поништио Рјешење бр.02-014-1-1143/16, те 

тиме поступак вратио у почетну фазу. У 2017. години ће се поновити поступак који се 

односи на Реконструкцију јавне расвјете – увођење  ЛЕД технологије. 

5. Изградња главног секундарног транспортног гасовода  

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

5.430.000,00 КМ. У 2016. години није започета реализација пројекта због недобијања 

сагласности од стране Владе Републике Српске. Реализација овог пројекта планира се у 

идућој години, на основу Одлуке Владе о проглашењу овог пројекта од општег интереса. 

6. Уређење корита ријеке Јања са рјешавањем унутрашњих и брдских вода у Новом 

Насељу Јања дужине 8 km 

Пројекат је подијељен у 4 фазе. Укупна планирана средства у 2016. години за реализацију 

овог пројекта износе 11.270.000,00 КМ, од тога Град Бијељина 500.000,00 КМ (трошкови 

експропријације земљишта у склопу III фазе), донација Амбасаде Турске у Бих 

4.700.000,00 КМ (III ФАЗА), средства из IPA фондова – аплицирала Ј.У. „Воде Српске“ 

5.070.000,00 КМ (IV фаза), Фонд солидарности РС 1.000.000,00 КМ (трошкови 

експропријације земљишта  I, II и IV фаза). 

Сва планирана средстава за експропријацију земљишта у склопу III фазе су реализована, 

ријешени су имовинско-правни односи и издата грађевинска дозвола. Извођење 

предметних радова се очекује у 2017. години, а чија средства су обезбијеђена донацијом 

Амбасаде Турске у БиХ и из IPA фондова. 

Од средстава из Фонда солидарности намијењених за експропријацију земљишта у I, II и 

IV фази, утрошено је 608.376,97 КМ, док се остатак средстава планира утрошити у 2017. 

години. 

Укупна утрошена средства за реализацију овог пројекта у 2016. години износе 

1.108.376,97 КМ. 

7. Повезивање канала „Селиште“ са каналом „Дашница“ 
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- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

1.126.440,14 КМ кредитних средстава (Ј.У. „Воде Српске). У 2016. години није започета 

реализација пројекта. Ј.У. „Воде Српске у наредном периоду не планира реализацију овог 

пројекта. 

8. Rеконструкција цјевовода у Улици Мајора Драгутина Гавриловића (наставак пројекта 

Завршетак топлификације ужег центра града и реконструкција цјевовода у улици Мајора 

Драгутина Гавриловића)  

- Реализација пројекта је планирана у 2016. години, а дио планираних радова је реализован 

у 2015. години у износу од 194.869,69 КМ . До сада за реализацију Топлификације ужег 

центра града утрошено је 372.695,63 КМ (у 2016. години вриједност инвестиције 

177.825,94 КМ).  

Други дио ове ставке који се односи на реконструкцију цјевовода у улици Мајора 

Драгутина Гавриловића није реализован у 2016. години, планирана је реализација у 2017. 

години, а по предрачуну и садашњим тржишним цијенама вриједност инвестиције износи 

350.000,00 КМ. 

9. Изградња електроенергетских и грађевинских објеката у 2016. години 

- У периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД је 

изградила електроенергетске објекте у вриједности од 974.154,00 КМ из властитих 

средстава. 

10. Наставак изградње канализационог система Бијељина – према „Орио“ програму  

- У 2016. години планирано је извођење радова у вриједности од 13.098.500,00 КМ, од тога 
800.000,00 КМ буџет Град Бијељина а остатак донаторска средства. У току је израда 
тендерске документације за извођење радова као и одабир извођача. Изградња колектора 
планира се средином 2017. године. Вриједност овог пројекта је 12.298.500,00 КМ, а 
цјелокупан износ је планиран кроз донаторска средства. 
 
11. Израда идејног пројекта дистрибутивне водоводне мреже за насеља Јужног прстена 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

30.000,00 KM. Пројекат није реализован, реализација се одгађа за период 2017. – 2018. 

година.  

12. Израда Главног пројекта транспортног цјевовода водоводне мреже на потезу од 

Новог насеља Јања до насеља Суво Поље и дијела насеље Суво Поље   

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 201.8  за 2016. годину износи 

30.000,00 KM. Пројекат није реализован, реализација се одгађа за период 2017. – 2018. 

година.  
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13. 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 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

100.000,00 KM. Пројекат није реализован, реализација се одгађа за период 2017. – 2019. 

година, односно до обезбјеђења потребних средстава.  

14. Водоснабдијевање насеља Модран 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

400.000,00 КМ. Водоснабдијевање насеља Модран, дужине транспортног цјевовода L=3.300 

m1,  у вриједности 320.000,00  КМ. У овом износу је обухваћена изградња  транспортног 

цјевовода од постојећег цјевовода  којим се снабдијева водом насеље Нова Јања до дома  

културе у насељу Модран. До сада је уграђено око 400 m1 цјевовода, набављен је 

материјал за транспортни цјевовод и планира се  наставак радова у наредном периоду. 

15. Изградња водовода (2014-2018)-(Проширење водоводне мреже у 2016. години) 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

250.000,00 КМ, гдје Град Бијељина учествује у суфинансирању у износу од 80%, а грађани 

20%. У склопу реализације наведеног пројекта потписано је укупно 31 уговор у износу од 

230.928,00 КМ, и то 184.742,40 KM средства из буџета Града Бијељина и 46.185,60 KM 

средства мјесних заједница, сви уговори су реализовани. Укупна дужина новоизграђене 

водоводне мреже износи 4382 m1. 

16. Изградња-ископ нових канала, мостова, пропуста, насипа и других водопривредних 

објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

400.000,00 КМ, а укупно је реализовано 503.721,36 КМ. Пројекти који су реализовани су 

сљедећи:  

 Проширење моста на локалном путу Л-17 Велика Обарска – МЗ "Градац" у износу 
од 161.953,18 КМ и додатни уговор у износу од 17.000,00 КМ, 

 Проширење моста на локалном путу Л-38 МЗ "Градац" (Ступањ) у износу од 
24.960,96 КМ, 

 Реконструкција (прочишћавање) постојећег канала Јањица на подручју МЗ 
„Чардачине“ – Којчиновац у дужини од око 800м1 са изградњом два бетонска 
цјеваста пропуста Ф 1000мм и једног моста у износу од 69.490,01 КМ, 

 Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм у МЗ „Модран“ – засеок 
Козлучани, на рјечици Глоговац у износу од 9.818,64 КМ, 

 Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 1000мм на локалном путу Л-9 (Суво 
поље - Д. Трнова) у износу од 7.944,30 КМ, 

 Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње од „Ранкића моста“ у 
Црњелову Горњем, а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од око 
2.000 метара у износу од 19.890,00 КМ, 
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 Уклањање постојећег и изградњу новог моста на некатегорисаном путу у МЗ 
„Средња Чађавица“ – пут ка гробљу у износу од 24.929,30 КМ, 

 Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања у износу од 49.955,38 КМ и анекс 
уговора у износу од 9.859,36 КМ, 

 Замјена оштећеног моста конструкцијом новог моста у МЗ Попови, засеок 
Кућишта, у износу од 79.812,10 КМ, 

 Реконструкција моста на главном каналу за Тополовац у МЗ Црњелово Доње, у 
износу од 15.007,47 КМ, 

 Бетонирање канала поред локалног пута у МЗ Чађавица Доња поред цркве, у 
износу од 13.100,67 КМ. 

 

17. Изградња мртвачнице на Новом градском гробљу Хасе – Бријесница 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

240.000,00 КМ, односи се на изградњу прве фазе мртвачнице, и у потпуности је 

реализован. Укупна вриједност радова износи 270.934,74 КМ, од којих су 240.000,00 КМ 

средства из буџета Града Бијељина а 30.934,74 КМ су властита средства ЈКП „Градско 

гробље“ (текућа средства). Наставак пројекта (друга фаза изградње мртвачнице се планира 

у 2017. години или до обезбјеђивања потребних средстава). 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Наставак пројектаФТТЦ Бијељина 
(измјештање ТТЦ и  ФТТХ оптичких 
каблова за бржи интернет) 

Процијењена 
вриједност 
пројекта је 

службена тајна 

Процијењена 
вриједност 
пројекта је 

службена тајна 

2. Изградња јавне расвјете на подручју 
градских и сеоских мјесних заједница  Града 
Бијељина 

150.000,00 184.242,58 

3. Асфалтирање путева и улица на подручју 
града 

420.000,00 519.651,70 

4. Реконструкција јавне расвјете – увођење  
ЛЕД технологије 

5.750.000,00 0,00 

5. Изградња главног секундарног транспортног 
гасовода 

5.430.000,00 0,00 

6. Уређење корита ријеке Јања са рјешавањем 
унутрашњих и брдских вода у Новом 
Насељу Јања дужине 8 km 

11.270.000,00 1.108.376,97 

7. Повезивање канала „Селиште“ са каналом 
„Дашница“ 

1.126.440,14 0,00 

8. Rеконструкција цјевовода у Улици Мајора 167.688,07 177.825,94 
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Драгутина Гавриловића (наставак пројекта 

Завршетак топлификације ужег центра града 

и реконструкција цјевовода у улици Мајора 

Драгутина Гавриловића)  

9. Изградња електроенергетских и 
грађевинских објеката у 2016. години 

1.533.400,00 974.154,00 

10. Наставак изградње канализационог система 
Бијељина – према „Орио“ програму 

13.098.500,00 0,00 

11. Израда идејног пројекта дистрибутивне 
водоводне мреже за насеља Јужног прстена 

30.000,00 0,00 

12. Израда Главног пројекта транспортног 
цјевовода водоводне мреже на потезу од 
Новог насеља Јања до насеља Суво Поље и 
дијела насеље Суво Поље   

30.000,00 0,00 

13. 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 

100.000,00 0,00 

14. Водоснабдијевање насеља Модран 400.000,00 320.000,00 

15. Изградња водовода (2014-2018)-

(Проширење водоводне мреже у 2016. 

години) 

250.000,00 230.928,00 

16. Изградња-ископ нових канала, мостова, 

пропуста, насипа и других водопривредних 

објеката у циљу рјешавања проблема са 

поплавама 

400.000,00 503.721,36 

17. Изградња мртвачнице на Новом градском 
гробљу Хасе – Бријесница 

240.000,00 270.934,74 

Укупно 40.396.028,21 4.289.835,29 

 

2.6.КУЛТУРА 

У оквиру подсектора КУЛТУРА планирана је реализација или почетак реализације 
4 пројекта у 2016. години. 

1.Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“  

У 2016. години није започета реализација пројекта. У току 2016. године извршена је 

рестаурација зида Музеја укупне вриједности 6.933,65 КМ и енергетски преглед зграде од 

стране УНДП у БиХ.Пројекат Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“ се одгађа до 

обезбјеђивања потребних средстава. 
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2.Наставак реконструкције објекта  Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

100.000,00 КМ. У току 2016. године извршени су радови на реконструкцији Народне 

библиотеке „Филип Вишњић“ у износу од 11.679,73 КМ. 

3. Доградња  и реконструкција депоа Музеја „Семберија“ и изградња Спомен собе 

погинулим борцима Републике Српске 

У 2016. години започета реализација пројекта, прва фаза завршена, вриједност радова 

135.648,98 КМ. Наставак реализације пројекта планиран је у 2017. години. 

4. Реконструкција просторија сутерена у Центру за културу – набавка плоча са 

расвјетом за плафон сутерена 

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2016 – 2018.  за 2016. годину износи 

20.000,00 КМ. У току 2016. године овај пројекат није реализован. За потребе текућег 

одржавања у 2016. години су издвојена средства у износу од 2.691,00 КМ. Реализација 

пројекта се одгађа до обезбјеђења потребних средстава. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору КУЛТУРА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Рехабилитација зграде Музеја 
„Семберија“ 

50.000,00 6.933,65 

2. Наставак реконструкције објекта  
Народна библиотека „Филип Вишњић“ 
Бијељина 

100.000,00 11.679,73 

3. Доградња  и реконструкција депоа 

Музеја „Семберија“ и изградња Спомен 

собе погинулим борцима Републике 

Српске 

120.000,00 135.648,98 

4. Реконструкција просторија сутерена у 

Центру за културу – набавка плоча са 

расвјетом за плафон сутерена 

20.000 2.691,00  

(текуће 
одржавање) 

Укупно 290.000,00 156.953,36 

 

2.7.СПОРТ 

У оквиру подсектора СПОРТ планирана је реализација или почетак реализације 

укупно 1 пројекта у 2016. години. 
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1.Реконструкција градског стадиона  

- Започета реализација пројекта у 2015. години, у 2016. години су завршене започете 

активности из 2015. године.  

Наставак реализације пројекта планиран у 2017. години са проширењем пројекта на 

изградњу рефлектора, укупне вриједности пројекта 800.000,00 КМ, од којих је за 

реализацију из буџета Града Бијељина планирано 100.000,00 КМ а остала средства се 

планирају екстерних извора. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору СПОРТ 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Реконструкција градског стадиона 
 

180.000,00 0,00 

Укупно 180.000,00 0,00 

 

2.8.ОБРАЗОВАЊЕ 

У оквиру подсектора ОБРАЗОВАЊЕ планирана је реализација или почетак 

реализације укупно 3 пројекта у 2016. 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 2016. 

години. Реализација пројекта се одлаже до обезбјеђивања потребних средстава. 

2. Наставак радова на изградњи нове подручне школе О.Ш. „Вук Караџић“ Бијељина у 

Лединцима 

 - Планирана  средства у 2016. години су 2.200.000,00 КМ, од тога 560.000,00 КМ буџет 

Града Бијељина, остатак екстерна средства. Реализовани су радови у износу од 544.705,47 

КМ финансирани из буџета Града Бијељина. Очекивана средства од екстерних извора 

(Министарство просвјете и културе Републике Српске) нису добијена 

3. Адаптација школске зграде ЈУ Основна школа ,,Свети Сава'' Бијељина 

- У 2016. години планирано је 180.000,00 КМ. У 2016. години започета реализација 

пројекта, вриједност радова 23.000,00 КМ, од тога 5.500,00 КМ властита средства ЈУ 

Основна школа ,,Свети Сава'' Бијељина, а 17.500, 00 КМ донаторска средства. Наставак 

реализације пројекта планиран је у 2017. години. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ОБРАЗОВАЊЕ 
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Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Изградња економских објеката – 
Пољопривредна и медицинска школа 
Бијељина 

100.000,00  0,00 

2. Наставак радова на изградњи нове 
подручне школе О.Ш. „Вук Караџић“ 
Бијељина у Лединцима 

2.200.000,00 544.705,47 

3. Адаптација школске зграде ЈУ Основна 
школа ,,Свети Сава'' Бијељина 

180.000,00 23.000,00 

Укупно 2.480.000,00 567.705,47 

 

2.9.ЗДРАВСТВО 

У оквиру подсектора ЗДРАВСТВО планирана је реализација или почетак 

реализације 2 пројекта у 2016. години: 

1.Пројекат збрињавања инфективног отпада  

- У 2016. години планирано је 160.000,00 КМ за реализацију пројекта. Током 2015. године 
извршена је Ревизија израђеног Пројекта о збрињавању инфективног отпада због 
доношења нове регулативе (закона и правилника) који се односе на област управљања 
отпадом. Пројекат није реализован у 2016. години,  Дом здравља Бијељина одустаје од 
овог пројекта. 

2. Централна стерилизација 

- У 2016. години планирано је 350.000,00 КМ за реализацију пројекта. Почело се са 
реализацијом пројекта. Током 2016. године извршена је реконструкција и адаптација 
објекта у коме ће бити смјештена централна стерилизација у вриједности од 170.000,00 
КМ. Према плану активности у првој половини 2017. године планира се прибављање 
неопходних дозвола за рад у реконструисаном објекту (употребна дозвола). Набавка 
потребне опреме за стављање у функцију централне стерилизације се одгађа до 
обезбјеђивања потребних средстава, односно реализација пројекта се одгађа до 
обезбјеђивања потребних средстава. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ЗДРАВСТВО 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Пројекат збрињавања инфективног 
отпада 

160.000,00 0,00 

2. Централна стерилизација 350.000,00 170.000,00 

Укупно 510.000,00 170.000,00 
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2.10.ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

У оквиру подсектора ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ планирана је реализација или почетак 
реализације 1 пројекта у 2016. години:  

1.Реконструкција фасаде - зграда у којој је смјештено Одјељење за просторно уређење 

- У 2016. години није започета реализација пројекта због недостатка средстава, пројекат се 

одгађа до обезбјеђења средстава. Пројекат је кандидован код УНДП у БиХ, енергетски 

преглед зграде је урађен у 2016. години од стране УНДП у БиХ. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ: 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2016. 

години (КМ) 

Остварено у 
2016. години 

(КМ) 

1. Реконструкција фасаде - зграда у којој је 
смјештено Одјељење за просторно 
уређење 

128.335,58 0,00 

Укупно 128.335,58 0,00 

 

Табеларни преглед утрошка средстава по подсекторима у 2016. години 

Р.бр. Назив пројекта 
Планирана средства у 2016. 

години (КМ) 
Остварено у 2016. години 

(КМ) 

1. ПРИВРЕДА 1.967.600,00 429.433,97 

2. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

170.000,00 62.600,00 

3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

810.000,00 30.000,00 

4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 1.720.000,00 1.182.277,22 

5. КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

40.396.028,21 4.289.835,29 

6. КУЛТУРА 290.000,00 156.953,36 

7. СПОРТ 180.000,00 0,00 

8. ОБРАЗОВАЊЕ 2.480.000,00 567.705,47 

9. ЗДРАВСТВО 510.000,00 170.000,00 

10. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 128.335,58 0,00 

УКУПНО 

48.651.963,79 6.888.805,31 

Буџет Град 
Бијељина 

Екстерни 
извори 

Буџет Град 
Бијељина 

Екстерни 
извори 

4.529.023,65 44.122.940,14 4.137.235.90 2.751.569,41 
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3.  Закључак 

 

Према ПКИ 2016–2018. у 2016. години планирана је реализација или почетак 
реализације укупно 36 пројеката, укупне вриједности 48.651.963,79 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 4.529.023,65  КМ, 

o Екстерна средства: 44.122.940,14 КМ. 

 

У 2016. години се приступило реализацији или почетку реализације укупно 21 
пројекта, на која је утрошено укупно 6.888.805,31 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 4.137.235.90 КМ, 

o Екстерна средства: 2.751.569,41 КМ. 

 

Важно је напоменути одгађање почетка реализације 15 пројеката, укупне 
вриједности 28.200.875,72 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 1.462.335,58 КМ, 

o Екстерна средства: 26.738.540,14 КМ, 

до обезбјеђивања потребних средстава за почетак њихове реализације. 

 

Табеларни преглед одгођених пројеката 

Р.бр. Назив пројекта Планирана средства у 2016. години (КМ) 

1. 

Изградња соларних електрана (монтажа 
соларних панела за производњу 

електричне енергије) 
 

(подсектор ПРИВРЕДА) 

1.173.600,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 1.173.600,00 

2. 

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

Бијељина  
 

(подсектор ПРИВРЕДА) 

94.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 94.000,00 

3. 

Набавка специјалних  возила  (ВОМЕ и 
цистерне за отпадну воду) за одржавање 

канализационог система  
 

(подсектор ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ) 

780.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 780.000,00 

4. Програм  обезбјеђења приступачности 20.000,00 
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јавних објеката и услуга за лица са 
инвалидитетом 

(подсектор СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА) 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

20.000,00 0,00 

5. 

Реконструкција јавне расвјете – увођење  
ЛЕД технологије 

(подсектор КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА) 

5.750.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 5.750.000,00 

6. 

Изградња главног секундарног 
транспортног гасовода 

 
(подсектор КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА) 

5.430.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

150.000,00 5.280.000,00 

7. 

Повезивање канала „Селиште“ са 
каналом „Дашница“ 

 
(подсектор КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА) 

1.126.440,14 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 1.126.440,14 

8. 

Наставак изградње канализационог 
система Бијељина – према „Орио“ 

програму 
(подсектор КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА) 

13.098.500,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

800.000,00 12.298.500,00 

9. 

Израда идејног пројекта дистрибутивне 
водоводне мреже за насеља Јужног 

прстена 
 

(подсектор КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА) 

30.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

30.000,00 0,00 

10. 

Израда Главног пројекта транспортног 
цјевовода на потезу од Новог насеља 

Јања до насеља Суво Поље ијела насеље 
Суво Поље  

 
(подсектор КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА) 

30.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

30.000,00 0,00 

11. 

Израда аутоматске решетке на главном 
фекалном колектору испред пумпне 
станице ПС 1 на парцели  к.ч. 250/1,  

К.О. Бијељина 1 
(подсектор КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА) 

100.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 100.000,00 

12. Реконструкција градског стадиона 180.000,00 




