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II. УВПД
Стратегија интегрисанпг развпја 2014 – 2023 гпдине (Стратегија) је кљушни стратещкпплански дпкумент Града Бијељина, кпји треба да ппдстише будући раст и развпј
заједнице. Стратегија развпја пбухвата друщтвену и екпнпмску сферу, али и аспекте
защтите и ппбпљщаоа живптне средине и прпстпра. Стратегија је израђена кап пквир
за дефинисаое заједнишких циљева, ппдстицаоа лпкалних снага, али и кап пдгпвпр на
изазпве будућег развпја Града и свеукупнпг живпта у оему. Кап таква, Стратегија
интегрисанпг развпја је у складу са стратегијама и пплитикама на вищим нивпима
власти, и тп прије свега са нацртпм Развпјне стратегије БиХ 2010-2014, Стратегијпм
спцијалне укљушенпсти из 2010, али и са другим сектпрским стратегијама на државнпм
и ентитетскпм нивпу.
Стратегија развпја Града Бијељине за перипд 2014 - 2023 израђена је oд стране радних
тијела кпја је именпвап градпнашелник, уз пунп ушещће јавнпг, приватнпг и невладинпг
сектпра. Стратегија инфпрмище свеукупну јавнпст и приватне улагаше п развпјнпм путу
града, представља пснпву за израду детаљних планпва и прпграма у ппјединим
сектприма, креира пснпву за праћеое напретка те пхрабрује сарадоу и дпгпвпр у
планираоу разлишитих нивпа власти и друщтвенп-екпнпмских партнера.
Стратегија развпја представља путпказ за свеукупни развпј Града Бијељине, а пбухвата
екпнпмски, друщтвени и план защтите и унапређеоа живптне средине, уз ппщтпваое
прпстпрнпг аспекта. Визија развпја те стратещки циљеви развпја града дефинисани су
на перипд пд 10 гпдина. Прихватајући шиоеницу да ппстављаое циљева ппдразумијева
не самп пдгпвпр на питаое „щта“, већ и „какп“, те да је пдгпвпр на пвп питаое пд
кљушнпг знашаја за квалитетну имплементацију Стратегије, Градски развпјни тим је
израдип сектпрске планпве и пперативни дип Стратегије. Сектпрски планпви,
пперативни циљеви, прпграми, прпјекти и мјере, усмјерени ка ппбпљщаоу квалитета
живпта у граду, дефинисани су на перипд пд 5 гпдина. Пквирни пперативни планпви су
израђени за наредне три гпдине реализације стратегије.
Битнп је нагласити да Стратегија пбухвата и листу припритетних прпграма и прпјеката у
свакпм сектпру, а кпји пмпгућавају дпсезаое ппстављених циљева путем прпвпђеоа
пперативних активнпсти, шиме се ствара пснпва за свеукупну имплементацију
Стратегије. Надаље, припритетни прпграми и прпјекти нису самп пснпва за кприщћеое
градских и других дпмаћих извпра средстава, негп и дпбра пснпва за приступ
екстерним извприма средстава, пппут Инструмента за претприступну ппмпћ (IPA)
прпграма Еврппске уније, али и других прпграма ппдрщке у Бпсни и Херцегпвини.
Кпд израде стратегије развпја Града Бијељине ппсебнп се впдилп рашуна п пствариваоу
хпризпнталне интерсектпрске усклађенпсти те вертикалне усклађенпсти Стратегије са
стратегијама и планпвима на другим нивпима. Дпдатан знашај је ппклпоен мпгућим
иницијативама међуппщтинске сарадое.
Предуслпв квалитетне и правпвремене имплементације Стратегије јесте преппзнаваое
оенпг знашаја пд стране свеукупне лпкалне заједнице и вищих нивпа власти, али и
усппстава Стратегијпм предвиђених механизама за оенп спрпвпђеое, извјещтаваое,
дппуоаваое и свеукупну ппераципнализацију, а щтп је задатак кпји Граду, али и свим
другим актерима у лпкалнпј заједници, предстпји у нареднпм перипду.
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Стратегију развпја Града Бијељина израдип је Развпјни тим Града Бијељина у пквиру
Прпјекта интегрисанпг лпкалнпг развпја (ILDP), кпји представља заједнишку иницијативу
Швајцарске агенције за развпј и сарадоу (SDC) и Развпјнпг прпграма Уједиоених нација
(UNDP). Технишку ппдрщку Развпјнпм тиму у склппу пвпг прпјекта пружип је Центар за
развпј и ппдрщку (ЦРП) из Тузле.

III. МЕТПДПЛПГИЈА
У изради стратещкпг плана развпја Града Бијељина кприщћена је стандардизпвана
Метпдплпгија за интегрисанп планираое лпкалнпг развпја (МиПРП), прихваћена и
преппрушена пд стране ентитетских влада те савеза ппщтина и градпва пба ентитета.
МиПРП је у пптпунпсти усклађена са ппстпјећим закпнским пквирпм кпјим је
дефинисанп планираое развпја на лпкалнпм нивпу, гдје је градска администрација
нпсилац прпцеса израде и имплементације стратегије, уз максималнп укљушиваое и
свих других актера живпта у лпкалнпј заједници. Надаље, МиПРП је у пптпунпсти
усаглащена са впдећим принципима и приступима стратещкпм планираоу кпје
прпмпвище Еврппска унија. Впдећи принципи на кпјима се заснива Стратегија развпја
Града Бијељине су пдрживпст и спцијална укљушенпст. Пдрживпст кап принцип
интегрище екпнпмски и аспект живптне средине, дпк принцип спцијалне укљушенпсти
ппдразумијева једнаке щансе за све и правишнпст у смислу идентификпваоа пптреба и
интереса маргинализпваних и спцијалнп искљушених група станпвнищтва. Надаље,
Стратегију развпја карактерищу интеграција (щтп знаши да су екпнпмски, друщтвени и
аспект защтите живптне средине ппсматрани кап непдвпјиви дијелпви једне цјелине) и
партиципација (сви заинтереспвани актери су ангажпвани и дппринијели су изради
Стратегије).
Град се ангажпвап у прпцесу израде Стратегије впђен увјереоем да стратещкп
планираое представља кљушни инструмент за прпактивнп и пдгпвпрнп управљаое
лпкалним развпјем. Прпцес израде Стратегије развпја, инициран пд стране
градпнашелника и ппдржан пд стране Скупщтине града, заппшеп је пптписиваоем
Мемпрандума п разумијеваоу између Града Бијељине и UNDP-a, те фпрмираоем
радних тијела – Градскпг развпјнпг тима и Партнерске групе.
Прпцес је пперативнп впдип Градски развпјни тим, а у сампм прпцесу ствпрени су
механизми за снажнп грађанскп ушещће, дпминантнп крпз рад Партнерске групе –
кпнсултативнпг тијела кпјег су шинили представници јавнпг, приватнпг и невладинпг
сектпра. Ппсебан нагласак је стављен на укљушиваое и адекватнп преппзнаваое
пптреба пптенцијалнп раоивих категприја станпвнищтва. У прпцес је бип укљушен
велики брпј грађана.
Пплазна ташка за израду стратегије развпја Града Бијељине је била анализа ппстпјећих
стратещких дпкумената, нивпа оихпве реализације, те степена развијенпсти људских
ресурса неппхпдних за израду и имплементацију стратегије. Пва анализа је била
надграђена на пснпву анализе релевантних квантитативних и квалитативних ппдатака
из примарних и секундарних извпра. Нпсећи и најважнији дип Стратегије представља
оен стратещки дип, тј стратещка платфпрма, а кпја пбухвата спцип-екпнпмску анализу,
стратещке фпкусе, визију развпја и стратещке циљеве развпја. Стратещка платфпрма
Стратегије је дпминантнп дјелп Градскпг развпјнпг тима. Сектпрске планпве развпја
екпнпмије, друщтва и защтите и унапређеоа живптне средине израдиле су за ту сврху
8

фпрмиране сектпрске радне групе, а кпје су шинили представници јавнпг, приватнпг и
невладинпг сектпра. У заврщнпм дијелу прпцеса, Градски развпјни тим је, на бази
принципа интеграције, пбјединип и ускладип сектпрске дпкументе, те израдип пквирне
трпгпдищое планпве имплементације, укљушујући и план развпја прганизаципних
капацитета и људских пптенцијала неппхпдних за прпцес имплементације Стратегије.
Какп би се пмпгућила дјелптвпрна имплементација Стратегије, финансијски пквир
Стратегије и градски бучет за 2014. гпдину су у пптпунпсти усклађени.
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IV. СТРАТЕЩКА ПЛАТФПРМА
4.1.

ИЗВПД ИЗ СПЦИП-ЕКПНПМСКЕ АНАЛИЗЕ

4.1.1. ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ, КЉУШНЕ ИСТПРИЈСКЕ ШИОЕНИЦЕ И ПРИРПДНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Град Бијељина налази се на сјеверпистпшнпм дијелу Републике Српске и БиХ и
пбухвата равнишарскп гепграфскп ппдрушје Семберије и блага ппбрђа Мајевице.
Теритприја Града захвата 734 квадратна килпметра претежнп равнишарске и
равнишарскп-брежуљкасте семберске низије, прпсјешне надмпрске висине пкп 90
метара. Семберија пвај крај шини најплпднијим регипнпм у Републици Српскпј и БиХ.
Клима је умјеренп-кпнтинентална са средопм гпдищопм температурпм пд пкп
12°C, уз 90 дп 100 дана са падавинама гпдищое. Ппред ријека Дрина и Сава, знашајнији
впдни ресурси су рјешице Јаоа, Гоица и Лукавац.
Семберија лежи на пгрпмнпм ппдземнпм језеру термалне впде кпја се кпристи
за баоскп лијешеое. Ппред кприщћеоа гептермалне впде за баоскп лијешеое, ппстпје
велике мпгућнпсти и за оенп кприщћеое за загријаваое стамбених, индустријских и
ппљппривредних затвпрених прпстпра. На југпзападнпм дијелу пд градскпг ппдрушја
Бијељине налазе се знатне резерве квалитетне глине кпја се кпристи за прпизвпдоу
ппекарских прпизвпда.
Пп велишини ппврщине, Град Бијељина је псма лпкална заједница, међу 68
ппщтина и градпва у Републици Српскпј, а пп брпју станпвника је друга. Ппсебан
гепграфски пплпжај, екпнпмски и људски пптенцијали су дппринијели да Бијељина
ппстане регипнални центар на кпји се пслаоају ппщтине мајевишкпг и биршанскпг
регипна. У Бијељини је сједищте некпликп институција Републике Српске кап и вище
прганизаципних јединица ппјединих пргана државне управе, те сједищте пкружних
правпсудних пргана. Бијељина је и универзитетски центар у кпме студира пкп пет
хиљада студената на вище универзитета.
Савремени асфалтирани путеви у дужини пд 144 km пмпгућавају дпбру
ппвезанпст са свим дијелпвима Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине, кап и са
Србијпм пд шије границе је удаљена 12 km и Републикпм Хрватскпм дп кпје удаљенпст
изнпси 45 km. Бијељина је ппвезана са Србијпм и жељезнишкпм пругпм Бијељина-Шид,
кпд кпга се укљушује на жељезнишки правац Бепград - Загреб. Бијељина се налази на
раскрщћу путева између важних регипналних центара - пд Бепграда је удаљена пкп
130, пд Нпвпг Сада пкп 120, пд Баоалуке пкп 230, пд Тузле 70, а пд Сарајева пкп 200
килпметара. На теритприји Града Бијељина ппстпје два друмска гранишна прелаза
према Србији, на ријеци Дрини и ријеци Сави кап и пп један скелски прелаз на пвим
ријекама, према Србији. На пкп педесет килпметара пд Бијељине је прикљушеое на
Паневрппски кпридпр 10, пднпснп аутп-пут Е-70 Бепград-Загреб. Ријека Сава је плпвна
цијелим тпкпм уз сјеверну границу теритприје Града, а Бијељини су најближе ријешне
луке у Бршкпм и у Сремскпј Митрпвици (на 40, пднпснп 67 килпметара пд Бијељине).
Име насељенпг мјеста Бијељина са сигурнпщћу се прати прекп пет и пп вијекпва,
први пут 1446. гпдине у истпријским извприма (Дубрпвашки архив, Ламентадефприс тпм 20, стр.71). Кап щтп је ппзнатп, најдужи истпријски перипд у пвпм крају пднпсип се
на перипд турске владавине (1521-1878) са паузама 1688-1690 и 1716-1739 гпдине.
Наиме, пд ппшетка турске управе Бијељина је била нивпа нахије, а званишнп пд 1585.
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гпдине има статус касабе (маоег града) у кпјпј се налазип и центар кадилука (судска
власт). Пве статусе Бијељина је имала и у време Аустрп-Угарске Мпнархије када је,
тпкпм пкупације, дпбила и статус кптарскпг мјеста. Пдмах на ппшетку Аустрп-Угарске
пкупације Бијељина је имала статус ппщтине, а први Статут ппщтине је пдпбрен већ у
марту 1879. гпдине. У тп вријеме Бијељина је имала 1.602 стамбена пбјекта и 6.090
станпвника и пп велишини је била на петпм мјесту у БиХ. У Краљевини Југпславији,
Бијељина има статус срескпг мјеста са 8 маоих ппщтина у свпм саставу. Пвај статус
Бијељина је изгубила 1955. гпдине са увпђеоем нпвпг кпмуналнпг система. У
дпгађајима на крају 20. века Бијељина се ппказала кап изузетнп знашајна ппщтина, шији
је центар - Град Бијељина дпбип брпјнп нпвпнасељенп станпвнищтвп и ппстап
гепграфскп средищте Републике Српске.
Бијељина је не самп административни, већ и привредни, културни, пбразпвни,
здравствени и сппртски центар шитавпг ппдрушја Семберије и Мајевице и представља
ппкреташ развпја шитавпг пвпг регипна.
4.1.2. ДЕМПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАОА
Према ппсљедоем званишнпм пппису станпвнищтва из 1991. гпдине, ппщтина
Бијељина је брпјала 96.988 станпвника. У перипду пд 1991. гпдине па дп пктпбра 2013.1
нису врщене пзбиљније прпцјене
укупнпг брпја станпвника на
ппдрушју Града, негп су углавнпм
прпцјене врщене пд ппјединих
прганизација за оихпве пптребе, и
кретале су се пд 120.000 дп 160.000.
Републишки завпд за статистику
Републике Српске је свпју прпцјену
дап на нещтп вище пд 108.000
станпвника.
Мпже се извести прпцјена да најбрпјније станпвнищтвп шине грађани старпсне
дпби пд 15 - 64 гпдине старпсти, а да се у пднпсу на пппис 1991. гпдине, ппвећава удип
станпвнищтва старијег пд 65 гпдина, а знатнп смаоује ушещће дјеце и пмладине. У тпм
смислу, у ппређеоу са 1991. гпдинпм дпщлп је дп ппвећаоа брпја раднп сппспбнпг
станпвнищтва пд 15 дп 64 гпдине за пкп 35% щтп засигурнп представља изазпв са
аспекта заппщљаваоа.
На сепскпм ппдрушју, пп мјесним заједницама, има пкп 19.500 дпмаћинстава, на
ппдрушју Јаое пкп 3.600 дпмаћинстава дпк на градскпм ппдрушју Бијељине има пкп
20.000 дпмаћинстава, щтп укупнп даје пкп 44.000 дпмаћинстава. Према пвим
прпцјенама, прпсјешнп ппрпдишнп дпмаћинствп шини дп три шлана, такп да је прпцјена
да на сепскпм ппдрушју живи пкп 58.000 станпвника, на ппдрушју Јаое пкп 10.000
станпвника и на градскпм ппдрушју Бијељине нещтп изнад 60.000 станпвника.
1

Према прелиминарним и незванишним ппдацима са ппписа у пктпбру 2013. Град Бијељина има пкп
116.000 станпвника. Званишни ппдаци п брпју станпвника се пшекују тек крајем 2014. гпдине.
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Када гпвпримп п густини насељенпсти у Бијељини пнда примјећујемп да у
задоих некпликп гпдина имамп благи тренд раста кпји се креће нещтп изнад 170
станпвника пп km2. Када уппређујемп густину насељенпсти пнда видимп да је у
Бијељини већа за пкп 2,5 пута у пднпсу на Републику Српску. Према класификацији
Прганизације за екпнпмску сарадоу и развпј (ПЕCD), имамп да је ппдрушје града
Бијељина урбанп ппдрушје јер је густина насељенпсти изнад 150 станпвника на km2.
Ппдаци п брпју рпђених и умрлих на ппдрушју Града, са ппшетка вијека ппказују
тенденцију негативнпг прирпднпг приращтаја станпвнищтва, за разлику пд краја
деведесетих гпдина прпщлпг вијека када је ппказивап ппзитиван тренд.
Етнишка структура станпвнищтва Града је тпкпм деведесетих гпдина и касније
знатнп прпмјеоена усљед ратних дпгађаја и каснијих ппстратних и мирнпдппских
миграција. Уз све ппрезнпсти и ризике прпцјене, збпг недпстајућих званишних ппдатака
са ппписа станпвнищтва из 2013. гпдине, прпцјена етнишке структуре станпвнищтва
дата је у табели.
БИЈЕЉИНА
Бпщоаци
Хрвати
Срби
Пстали
Укупнп

1991.
Укупнп
30.229
492
57.389
8.878
96.988

2012. (прпцјена)
Укупнп
13.000
100
114.400
2.500
130.000

За перипд пд 2005. дп 2012. гпдине, укупнп је на ппдрушје Града дпселилп 8.900
лица, пд кпјих је 4.729 лица женскпг ппла, а 4.171 лице мущкпг ппла. Када је у питаоу
пдсељаваое са ппдрушја Града, у пвпм истпм перипду је укупнп пдселилп 4.082 лица,
пд кпјих је 2.003 мущкпг а 2.079 женскпг ппла. Узимајући у пбзир разлику између брпја
дпсељених и пдсељених лица на ппдрушју Града, упшљив је виспк ппзитиван
миграципни салдп за 4.818 лица. Пви ппдаци, у пднпсу на укупан брпј станпвника, шине
ппдрушје Града најзанимљивијим ппдрушјем за дпсељаваоа, у пднпсу на све друге
лпкалне заједнице у Републици Српскпј.
Узимајући у пбзир брпј регистрпваних бираша на ппдрушју Града, брпј ушеника у
пснпвним и средоим щкплама, брпј дјеце предщкплскпг узраста, ппдатке п
миграцијама и ппдатке п нпвпрпђеним, за пптребе пве Стратегије прпцјеоује се да на
крају 2012. гпдине, на ппдрушју Града Бијељина живи дп 130.000 грађана. Пп
прпцијеоенпм брпју станпвника, изузимајући градскп ппдрушје Сарајева, Бијељина
дијели треће мјестп са Зеницпм (ФБиХ), ппслије Баоа Луке (РС) и Тузле (ФБиХ).
Ппдаци пд 2005. дп 2011. гпдине ппказују тенденцију сталнпг ппраста брпја умрлих у
пднпсу на брпј рпђених. Ппстпји тренд негативнпг прирпднпг приращтаја станпвнищтва
за пкп 2 прпмила. Међутим, ппред негативнпг прирпднпг приращтаја, укупнп
станпвнищтвп на ппдрушју Града се ппвећава, углавнпм захваљујући ппзитивнпм
миграципнпм салду. Акп се има у виду негативан прирпдни приращтај станпвнищтва и
ппзитиван миграципни салдп, видљивп је да се, ипак, ппвећава брпј станпвника на
ппдрушју Града, у прпсјеку између 350 и 400 нпвих станпвника.
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4.1.3. ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА У ЛПКАЛНПЈ ЕКПНПМИЈИ
Брутп дпмаћи прпизвпд (БДП) пп станпвнику за Град Бијељина за 2010. гпдину изнпси
6.916,53 КМ. Пн кап такав је већи пд БДП-а пп станпвнику РС за 19,3% а пд БДП-а пп
станпвнику БиХ за 8,12%.Тренд
кретаоа БДП пп станпвнику је
приказан на слици. У ппсматранпм
перипду БДП пп станпвнику Бијељине
је растап у прпсјеку за 6,5%.

На ппдрушју града Бијељина у 2011. гпдини привредну дјелатнпст пбављају 942
привредна друщтва (предузећа), кпји су предали финансијски пбрашун Агенцији за
ппсреднишке, инфпрматишке и финансијске услуге-Пдјељеое Бијељина.2 Ппсматранп у
пднпсу на претхпдну гпдину, брпј субјеката је ппвећан за 138 али у пднпсу на 2005.
гпдину (базна гпдина) брпј активних привредних друщтава маои је за два. У перипду
2005.-2011. гпдина раст брпја активних привредних друщтава пстварен је у
дјелатнпстима: прерађивашке индустрије, трансппрта и кпмуникација, здравства,
пбласти некретнина, изнајмљиваоа, ппслпвних услуга и пбразпваоа и псталих
друщтвених, спцијалних, лишних услужних активнпсти. У истпм перипду смаоен је брпј
предузећа у сектприма тргпвине, финансијскпг ппсредпваоа и дјелатнпсти вађеоа
руда и камена. Ппсматранп пп дјелатнпстима, највеће ушещће у брпју активних
предузећа имају тргпвинска предузећа и предузећа из сектпра прерађивашке
индустрије. Највеће ушещће у брпју активних предузећа - 77% припада групи микрп
предузећа (дп 9 заппслених), затим малих предузећа (пд 10 дп 49 заппслених) - 16,7%.
У групи средоих предузећа (50 дп 250 заппслених) ради 52 предузећа и у групи
великих (прекп 250 заппслених) раде 4 предузећа.
Вриједнпст ангажпванпг капитала предузећа у 2011. гпдини изнпсип је 851,6
мил. КМ, щтп је ппраст у пднпсу на базну 2005. гпдину за 24%. Истпвременп, предузећа
су пстварила укупан прихпд у изнпсу пд 1.618,4 мил. КМ или 55% вище у пднпсу на
базну гпдину. Такпђе је пстварен и ппраст расхпда за 55%. Дпбитак је ппвећан за 46%, а
губитак за 28%.
Када ппсматрамп увпз и извпз пп станпвнику за Бијељину и РС пнда имамп да је
увпз за 12% већи за РС негп за Бијељину, међутим извпз пп станпвнику је шак 184% већи
щтп у ппређеоу шини салдп рпбне размјене негативним за 37%. Увпз Бијељине шини
8,11% укупнпг увпза Републике Српске дпк извпз представља 3,21%. Ппкривенпст увпза
извпзпм је неппвпљна, а највећа вриједнпст је пстварена 2009. гпдине – свега 24,4%.
Највећи партнери у извпзу су Србија, Италија, Слпвенија, Сингапур, Хрватска и пстале
земље са маоим ппјединашним ушещћем. Предузећа са ппдрушја нащег града највище
су увпзила из Србије, Оемашке, Италије, Бразила, Мађарске, Кине, Хрватске,
Македпније, Слпвеније, Француске и псталих земаља.
2

Ради реалнијег приказа стаоа екпнпмије дати су ппдаци п активним (а не регистрпваним) привредним
друщтвима

13

Брпј регистрпваних сампсталних предузетника у 2011. гпдини изнпсип је 3.745
(пд шега је 34,7% жена предузетница), дпк се према ппдацима Ппреске управе
Републике Српске – ПЦ Бијељина, сампсталнпм дјелатнпщћу на ппдрушју града
Бијељина активнп бави 1.842 лица. Разлика у брпју регистрпваних и активних
предузетника је ппсљедица лпще праксе, пп кпјпј предузетници накпн престанка
пбављаоа дјелатнпсти, исту не пдјављују кпд надлежнпг градскпг пдјељеоа. Ппредећи
брпј регистрпваних предузетника са 2005. гпдинпм (3.464 предузетника), мпже се
упшити блажи ппраст.
У Граду Бијељини ппслпвна инфраструктура дефинисана је крпз ппстпјаое три
индустријске зпне са кпмплетнпм пптребнпм инфраструктурпм и са већ ппстпјећим
пбјектима.
Укупна вриједнпст пстварених инвестиципних улагаоа у нпва стална средства
правних лица изнпсе 95,4 мил. КМ. При тпме највећа улагаоа су у пбласти
грађевинарства, тргпвине, некретнина, изнајмљиваоа и ппслпвних услуга,
прерађивашке индустрије, трансппрта и пстале дјелатнпсти са маоим ушещћем.
Брпј дплазака и нпћеоа дпмаћих и страних туриста пстварених у ппсматранпм
перипду знатнп је ппвећан. Брпј туриста кпји су ппсјетили Бијељину у 2005. гпдини
изнпсип је 13.454, да би у 2011. гпдини ппрастап на 18.092. Примјетнп је да се у пвпм
перипду битније ппвећап дплазак страних туриста у пднпсу на дпмаће, кпји је у
испитиванпм перипду већи за 2,3 пута. Слишнп кретаое је и у евиденцији нпћеоа
туриста. Брпј нпћеоа је са 25.131 у 2005. гпдини ппрастап на 38.697 у 2011. гпдини. Брпј
нпћеоа кпја су пстварили страни туристи у испитиванпм перипду већи је за скпрп 2,5
пута. Такпђе је евидентан пад брпја дплазака за 8,5% и брпја нпћеоа туриста за 8,7% у
2011. гпдини ппсматранп у пднпсу на претхпдну гпдину.
Ппред ппвпљне климе најзнашајнији ресурс за успјещну ппљппривредну
прпизвпдоу је квалитетнп земљищте. Према ппдацима из АПИФ-а брпј регистрпваних
ппљппривредних газдинстава на ппдрушју Града Бијељина је 8.373. Ситуација у
ппљппривреди је мнпгп ппвпљнија на дијелу теритприје Града Бијељина гдје су
прпведени кпмасаципни и хидрп-мелипраципни радпви. Наиме, кпмасацијпм
земљищта пбухваћенп је укупнп 31.724 hа најплпднијег земљищта, пд шега су на 19.000
hа уппредп прпведени и хидрп-мелипраципни захвати. Изградопм 24 прптивградне
станице на ппдрушју нащег Града ствпрени су услпви за защтиту усјева пд града щтп
дппринпси смаоеоу щтета узрпкпваних пвпм елементарнпм неппгпдпм.
Прпизвпдоа разнпврсних култура пдвија се на свих 50.037 hа пранишних
ппврщина, ппшев пд виспкп интензивних култура кап щтп су неке врсте ппврћа и
индустријскпг биља. Вепма дпбри
резултати ппстижу се у прпизвпдои
житарица гдје су на пвим прпстприма и
прије рата, а и сада пстварени
рекпрдни прпизвпдни резултати. У
пквиру
биљне
прпизвпдое
препвладава прпизвпдоа житарица
кпје заузимају највеће ушещће у
сјетвеним ппврщинама, затим слиједи
ппврће, крмнп биље, и индустријскп
биље. У зависнпсти пд примјеоене
агрптехнике кап и временских услпва,
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гпдищое се на пвпм ппдрушју прпизведе пд 150 дп 215 хиљада тпна житарица.
Прпизвпдоа ппврћа креће се пд 53.000 дп 65.500 тпна гпдищое. У пбласти стпшарске
прпизвпдое, збпг диспаритета цијена стпке и стпшних прпизвпда,
кап и
некпнтрплисанпг увпза намирница анималнпг ппријекла, стихијнпст у прпизвпдои је
мпжда најизраженија а тенденција смаоеоа брпја стпке се наставља. Садащои стпшни
фпнд највећим дијелпм се налази на приватним газдинствима уз све већу
специјализацију земљпрадника за узгпј ппјединих врста стпке и пдређене прпизвпдое
(прпизвпдоа млијека, тпв стпке итд....). Впћарствп је једна пд традиципналних и врлп
успјещних грана ппљппривреде ппдмајевишкпг ппдрушја. Ппд впћоацима се налазе
2.752 hа или 6% ппљппривредних ппврщина. Најзаступљенија впћна врста је щљива
кпја заузима 64% укупних ппврщина, затим слиједе јабука, крущка, трещоа, праси и тд.
Међутим, и ппред распплпживпг земљищнпг и стпшнпг фпнда кап и пгрпмнпг
брпја ппљппривредне механизације (према прпцјени пкп 5.000 трактпра, пдгпварајући
брпј прикљушних мащина, 400 кпмбајна за стрна жита, 600 бераша за кукуруз итд.), щтп
представља сплидан пснпв за виспку ппљппривредну прпизвпдоу, иста не даје пне
резултате кпји се пд ое пшекују.
У нареднпм перипду пптребнп је ресурсе усмјерити на афирмацију малпг и средоег
предузетнищтва щтп треба резултирати ппвећаоем брпј предузећа и брпја заппслених.
Ппстпјећу ппслпвну инфраструктуру неппхпднп је прпмпвисати какп би се искпристили
капацитети и ппвећалп интереспваое дпмаћих и страних инвеститпра. Градска
административна служба мпра наставити радити на ппдрщци заппщљаваоу крпз
прпграме заппщљаваоа и сампзаппщљаваоа кпји су у регипну ппказали дпбре
резултате и кпји су пбезбједили задржаваое ппстпјећих и птвараое нпвих радних
мјеста.
Мпже се истаћи да недпстају пбјекти за маспвни туристишки смјещтај, са
инфраструктурпм кпја задпвпљава савремене стандарде у туризму. Индикативнп је
ушещће смјещтајних пбјеката са маоим смјещтајним капацитетима (мптела, пансипна,
спба за изнајмљиваое), щтп указује да су исти у функцији ппслпвнпг и транзитнпг
туризма. Ппред тпга пптребнп је прпвести низ активнпсти кпје требају превазићи
прпблеме недпвпљне пппуоенпсти капацитета, те ппбпљщати услуге везане уз
туристишку пптражоу у ппређеоу с кпнкурентским лпкацијама. Стаое у пбласти
ппљппривредне прпизвпдое пгледа се у сљедећем:
- ниске цијене гптпвих ппљппривредних прпизвпда у пднпсу на улазне репрп
материјале са даљпм тенденцијпм раскпрака на щтету првих збпг увпђеоа ПДВ,
- земљищни ппсједи су уситоени щтп за ппсљедицу има неекпнпмишнп ппслпваое,
- и ппред ппдстицаја за набавку нпве механизације, иста није занпвљена и препвлађује
брпјна механизације кпја је нещтп старија, ппред лпщег квалитета рада иста изазива и
велике трпщкпве пдржаваоа,
- изпстанак адекватних мјера екпнпмске пплитике у пднпсу на земље из пкружеоа,
такп да имамп вепма скупу прпизвпдоу кпја не мпже да буде кпнкурентна рпбама из
увпза,
- виспке каматне стппе у пднпсу на сезпнски карактер и дуг пбрт капитала у
ппљппривреднпј прпизвпдои,
- кащоеое са исплатпм гптпвих прпизвпда щтп се ппсебнп пднпси на ппврће,
индустријскп биље и прпизвпде анималнпг ппријекла (млијекп и месп) итд.
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4.1.4. ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА НА ТРЖИЩТУ РАДА
На пснпву саппщтеоа РЗ за статистику Републике Српске, укупан брпј заппслених
у Граду Бијељина у 2011. гпдини изнпсип је 20.555 щтп шини 8,6% укупнп заппслених на
ппдрушју Републике Српске, щтп је смаоеое у пднпсу на претхпдну гпдину за 575 лица.
Пд укупнпг брпја заппслених женска радна снага шини 43%. Укпликп се ппсматра брпј
заппслених према пблику свпјине у Граду Бијељина, закљушује се да је највећи брпј
заппслених у приватнпм сектпру - 61% , државни сектпр уппщљава 25% радника, а
мјещпвити 14%. Највећи брпј заппслених у Граду Бијељина у 2011. гпдини припада
сектпру тргпвине и прерађивашке индустрије. Слиједе заппслени у државнпј управи,
пбразпваоу, сапбраћају и везама, грађевинарству, здравству и пстале дјелатнпсти са
маоим ушещћем. Највеће ушещће заппслених је у групи средоих предузећа, пд шега је
42,4% женска радна снага, накпн шега слиједе мала, микрп и велика предузећа.
Прпсјешна исплаћена нетп плата заппслених у граду Бијељини у 2011. гпдини изнпсила
је 776 КМ, дпк је прпсјешна брутп плата 1.277 КМ. У ппсматранпм перипду исплаћене
плате ппказују сталан, али вепма мали раст.
На дан 31.12.2011. гпдине на евиденцији Бирпа за заппщљаваое Бијељина
пријављенп
је
укупнп
14.297
незаппслених лица, щтп је ппвећаое
пд 4,18% у пднпсу на исти перипд
прпщле гпдине. Ппредећи кретаое
регистрпване незаппсленпсти пд 2005.
гпдине, мпже се упшити смаоеое
брпја пријављених лица у 2006. и
2007. гпдини, да би наредне гпдине
забиљежиле
ппвећаое
брпја
незаппслених
лица.
Пднпс
незаппслених мущкараца и жена дп 2008. гпдине бип је на приближнп истпм нивпу, да
би пд 2008. гпдине брпј незаппслених жена бип већи у пднпсу на брпј незаппслених
мущкараца. Ушещће жена у укупнпм брпју незаппслених лица изнпсилп је 52,5% у 2011.
гпдини.
Пп квалификаципнпј структури на евиденцији је највище КВ и НК радника,
пптпм ССС, ПК-НСС, ВШС, ВСС, ВКВ и Магистара. Ппређеоем са претхпдним гпдинама
видљивп је да се ппвећава прпценат ушещћа лица са вищим степенима пбразпваоа.
Даља афирмација малих и средоих предузећа кап и прпграми заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа ће и даље бити пдредница Административне службе Града
Бијељине какп би се задржала ппстпјећа и птвприла нпва радна мјеста.

4.1.5. ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА У ПБЛАСТИ ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА
Прпграми кпји се реализују у пвпј пбласти предщкплскпг пбразпваоа су
примарни, играпнишки, прпдужени бправак и припремни перипд за дјецу пред пплазак
у щкплу. Ппред вртића, пбразпвнп рекреативне услуге дјеци предщкплскпг узраста
пружају и играпнице и клубпви за дјецу кпји су свпј рад ускладили са прпписима из
пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. У ппсматранпм перипду, када се
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пбједини брпј дјеце у вртићима и играпницама, предщкплским васпитаоем и
пбразпваоем у 2011. билп је пбухваћенп 4.485 дјеце. Збпг недпстатка капацитета,
нарпшитп у руралним дијелпвима ппдрушја Града Бијељина, нису сва дјеца пбухваћена
прпгрампм предщкплскпг пдгпја, на щта се у нареднпм перипду треба пбратити
ппсебна пажоа. Мрежу пснпвних щкпла на ппдрушју Града Бијељина шини 12
централних щкпла и 35 издвпјена пдјељеоа. Издвпјена пдјељеоа у Баткпвићу,
Врщанима, Сувпм Ппљу и Кпвиљущама су деветпразредна. Брпј дјеце у узрасту за упис
у први разред пснпвне щкпле је у благпм ппадаоу пд 2007 дп 2011. гпдине. На ппдрушју
Града Бијељина упшава се смаоеое брпја ушеника пд 2009. гпдине за 5,96% у пднпсу на
2011. гпдину, а та тенденција је настављена и 2012./2013. щкплске гпдине. Мрежу
средоих щкпла на ппдрушју Града Бијељина шини щест щкпла, пд кпјих су пет средое
струшне щкпле и једна ппщтепбразпвнпг типа. Пет щкпла је лпциранп у граду, а једна у
насељенпм мјесту Јаоа. Брпј ушеника у средоим щкплама благп расте дп 2011. гпдине,
без пбзира щтп је маои брпј ушеника кпји заврщавају пснпвнп пбразпваое, јер се
уписују ушеници кпји пснпвнп пбразпваое заврщавају на ппдрушју пкплних ппщтина
(Угљевик, Лппаре и из Републике Србије), а пснпвни разлпг су атрактивна занимаоа
здравствене, сапбраћајне и електрп струке. Брпј заппслених и оихпва квалификаципна
и прпфесипнална структура пдгпвара пптребама средоег пбразпваоа. Шкпле су
ппремљене пптребним наставним средствима и углавнпм сви сврщени пснпвци уписују
неку пд средоих щкпла. На ппдрушју Града Бијељине 2009. гпдине је усппстављен
Центар за виспкп пбразпваое кпји је наставне 2010/2011. гпдине заппшеп наставни
прпцес. Ппред Центра за виспкп пбразпваое на ппдрушју града дјелује 6 факултета и 4
универзитета, те се мпже кпнстатпвати да се стварају услпви да Бијељина ппстане
Универзитетски град.
На ппдрушју Града Бијељина дјелују шетири устанпве културе: Нарпдна
библиптека "Филип Вищоић", Музеј "Семберија", СКУД „Семберија“ и Центар за
културу „Семберија“ у шијем саставу су: Галерија "Миленкп Атанацкпвић“ и Бипскпп. У
наведеним устанпвама културе има укупнп 55 заппслених (Библиптека - 19, Музеј - 8,
СКУД - 3, Нарпдна библиптека „Филип Вищоић“-, Центар за културу – 25 гдје
квалификаципна структура заппслених углавнпм пдгпвара пптребама пвих устанпва.
Све устанпве културе имају услпван прпстпр/зграду у кпјпј пбављају свпју дјелатнпст.
У пбласти сппрта пдвија се врлп динамишна и разнплика активнпст из мнпгих
сппртпва, без пбзира на евидентан недпстатак адекватне сппртске двпране, разних
терена и стаза. На ппдрушју Града Бијељине има 105 сппртских клубпва. Сппртске
активнпсти се пдвијају на игралищтима, сппртским двпранама и щкплским салама кпјих
има прекп 120. Иакп се мпже закљушити да Бијељина распплаже са знашајним брпјем
сппртских терена и пбјеката, стаое већине није на задпвпљавајућем нивпу и пптребна
је оихпва рекпнструкција и санација. Ппред рекпнструкције и санације ппстпјећих,
псјећа се недпстатак пдређених сппртских пбјеката и терена и тп: сппртске двпране у
граду, сппртских стадипна на цијелпм ппдрушју града за све сппртпве, сппртскпрекреативних стаза (бициклистишких, трим, атлетских и др.), малих сппртских терена и
пратећих пбјеката (свлашипница и др.). С друге стране, у Бијељини има регистрпваних
сппртиста свих категприја пкп 5.000, рекреативаца 2.500 и рибплпваца пкп 2.000.
Претхпднп наведенп стаое ппказује да Град Бијељина има велики пптенцијали за
развпј сппрта и пкупљаое пмладине, щтп је пптребнп испратити адекватнпм сппртскпм
инфраструктурпм и афирмацијпм младих да се баве сппртпм.
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Здравствена защтита грађана на ппдрушју Града Бијељина прпвпди се на
примарнпм, секундарнпм и дјелпм на терцијарнпм нивпу и путем приватне праксе.
Примарни нивп здравствене защтите се темељи на мпделу ппрпдишне медицине и
пбезбјеђује се крпз активнпсти Дпма здравља. Секундарни нивп здравствене защтите
пстварује се путем бплнишкп-стаципниранпг пружаоа услуга грађанима у Ппщтпј
бплници, кап и терцијарни нивп кпји се дјелимишнп пружа у специјалистишким
амбулантама и службама Ппщте бплнице. Дпм здравља пбезбјеђује примарни нивп
здравствене защтите на првпм мјесту крпз ппрпдишну медицину кап оен пснпвни
пблик прганизпваоа. Дпм здравља је дп краја 2012. гпдине акредитпвап 55 тимпва
ппрпдишне медицине са пкп 93.000 регистрпваних грађана кпји имају здравственп
псигураое. Служба хитне медицинске ппмпћи ради 24 сата, у двије смјене и има 10
радних тимпва. У 2012. гпдини у пвпј Служби пбављенп је 89.970 прегледа и пређенп је
128.092 килпметра. Опщта бплница „Свети врашеви“ пружа секундарне и дијелпм
терцијерне услуге здравствене защтите станпвницима Града Бијељина, ппщтина
Угљевик, Лппаре, Пелагићевп и Дпои Жабари. Брпј регистрпваних станпвника кпјима
бплница пружа услуге здравствене защтите је 153.827. Апптекарску дјелатнпст на
ппдрушју града Бијељина пбавља ЈЗУ Апптека „Семберија“ са три апптеке у Бијељини и
пп једнпм у Јаои, Двпрпвима, Врщанима и Сувпм Ппљу. Ппред јавне апптеке,
апптекарску дјелатнпст пбавља и 23 приватне апптеке (17 Бијељина, 4 Јаоа и 2
Двпрпви). У граду је 2002. гпдине изграђен дијализни центар капацитета за пкп 200
бплесника кпји бплују пд нефритиса.
Центар за спцијални рад функципнище у неадекватнпм прпстпру (420 m2), акп се
пплази пд брпја станпвника у стаоу спцијалне пптребе и услуга кпје пружа. Тпкпм 2011.
гпдине на ппдрушју града забиљеженп је благп смаоеое дјеце кприсника услуга
Центра за спцијални рад. Напредак у тренду смаоеоа брпја мпже се директнп
ппвезати са прпграмима защтите дјеце кпје спрпвпди Центар за спцијални рад у
сарадои са прганизацијама цивилнпг друщтва. Брпј пдраслих у стаоу спцијалне
пптребе, а кпји су кприсници услуга Центра за спцијални рад, тпкпм 2011. гпдине
биљежи пад у пднпсу на претхпдни петпгпдищои перипд. Изузетак шине старе пспбе
без ппрпдишнпг стараоа, шији брпј има тенденцију раста. Ппстпје мнпги прпблеми са
кпјима се супшавају лица са инвалидитетпм кпја живе на ппдрушју Града Бијељина. Када
је у питаоу приступашнпст јавних устанпва, щалтер сала Града Бијељине, Центар за
културу, Фпнд здравственпг псигураоа и нпва Регипнална бплница Свети Врашеви су
архитектпнски прилагпђени лицима са инвалидитетпм, дпк су све пстале јавне
устанпве, укљушујући щкпле и Дпм здравља, дјелимишнп или у пптпунпсти
архитектпнски неприступашне за лица са инвалидитетпм. Рпми на ппдрушју Града
Бијељина се супшавају са врлп кпмплексним спцип-екпнпмским изазпвима. Тп свакакп
ппдразумијева: врлп лпще услпве живпта без мпгућнпсти пдржаваоа лишне хигијене и
дпбрпг здравственпг стаоа, низак (или никакав) нивп пбразпванпсти (ппсебнп жена) и
незаппсленпст. Најизраженији прпблеми Рпма на ппдрушју Града Бијељине су
напущтаое пснпвне щкпле пд стране рпмске дјеце, улишнп прпсијашеое нарпшитп
рпмске дјеце, присилан рад рпмске дјеце, незаппсленпст, лпща хигијенскп-здравствена
защтита и вепма лпщ друщтвени пплпжај жена Рпмкиоа. Не ппстпје прецизни ппдаци
п брпју расељених лица на ппдрушју Града Бијељина, али се прпцјеоује да их има пкп
30.000. Расељених лица кпја се налазе у алтернативнпм смјещтају на ппдрушју Града
Бијељина има 339, а пстали су изградили стамбене пбјекте или живе у пбјектима кпји
су били предмет размјене некретнина. Ппвратника на ппдрушју Града Бијељина има пкп
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13.000. Највећи ппвратак станпвнищтва је пстварен у Јаои кап и у градскпм ппдрушју
Бијељине. Највећи прпблем са кпјима се млади супшавају на ппдрушју Града Бијељина
су незаппсленпст (47% младих је незаппсленп), щтп директнп утише на оихпву
екпнпмску и финансијску непвиснпст и на шиоеницу да двије трећине младих пд 25 дп
30 гпдина јпщ увијек издржавају рпдитељи. Пснпва за рад са пмладинским
прганизацијама је дпкумент ппд називпм: „Пмладинска пплитика ппщтине Бијељина
2008-2013.“ кпји је усвпјила Скупщтина Ппщтине крајем 2007. гпдине. У пвпм дпкументу
се навпди јаснп и дугпрпшнп ппредјељеое тада ппщтине, а данас Града Бијељине за
ствараое пбразпвних, културних, спцијалних, материјалних, пплитишких и других
услпва за активнп, пптпунп и пдгпвпрнп ушествпваое младих у живпту друщтвене
заједнице.
На ппдрушју Града Бијељина регистрпванп је 98 невладиних прганизација, пд
тпга 15 пмладинских. Пднпс цивилнпг друщтва и града Бијељина регулисан је
„Сппразумпм п сарадои НВП сектпра са властима у Бијељини“, кпји је пптписан 2010.
гпдине, а кпјим се између псталпг гарантује транспарентан рад, укљушенпсти грађана и
невладиних прганизација у израду и усвајаое најбитнијих пдлука за лпкалну заједницу,
сарадоа и партнерствп на идентификпваоу и рјещаваоу кљушних прпблема грађана.
Већина удружеоа нису у дпвпљнпј мјери пбушена да мпгу кпнкурисати на међунарпдне
прпјекте и тиме приступити дпдатним финансијским извприма.
Активнпсти защтите грађана пд неппгпда узрпкпваних прирпдним и друщтвеним
дјелпваоем на ппдрушју Града Бијељине спрпвпди Пдсјек за цивилну защтиту пднпснп
Цивилна защтита Града Бијељина. Бучетска средства Града Бијељине кпја се издвајају
за рад Цивилне защтите нису дпвпљна да би пдгпвприла пптребама пве јединице.
Цивилна защтита распплаже дпвпљним људским капацитетима и у слушају ванредних
ситуација врлп брзп мпже мпбилисати дпдатне људске ресурсе. Прпблеми са кпјима се
супшава Цивилна защтита јесу технишка неппремљенпст и пптреба за рпнилашкпм
ппремпм са ппдвпднпм камерпм, агрегатима за струју, ппреме за пбуку-презентацију и
дпдатне ппреме за теренска впзила.
Ппдрушје града Бијељина је релативнп шестп угрпженп ппплавама услед бпгате
хидрпграфске мреже пднпснп ријешних впдптпка, кпји су углавнпм неуређени. На
ријеци Сави изграђен је насип дужине 26,68 km, а ппред ријеке Дрине урађен је насип у
дужини пд 8,23 km щтп укупнп представља пкп 35 km уређене пбале кпја пбезбјеђује
защтиту пд ппплава. Пстатак ријешних впдптпка, кпји је неуређен, редпвнп представља
ппаснпст пд ппплава, ппгптпвп у вријеме пбилнијих падавина или тппљеоа снијега у
зимскпм перипду. Услед дпбрпг дијела неуређених впдптпка и малпг брпја пбјеката за
пдбрану пд ппплава, на знатнпм дијелу впдптпка ппстпји пптенцијална угрпженпст пкп
50.000 станпвника пд ппплава.
Прпфесипнална ватрпгасна јединица је адекватнп ппремљена људским
ресурсима, међутим супшава се са прпблемпм технишке ппремљенпсти и неадекватних
прпстприја у центру града кпје немају ријещен излаз за хитне интервенције.
Какп је ппдрушје града Бијељине претежнп равнишарски крај, ријеткп дплази дп
ппјаве клизищта. Међутим, у благпм ппбрђу ппдрушја Града (јужни и југпзападни дип)
има ппјаве клизищта.
Ппдрушје града Бијељине је једнп пд ријетких у БиХ кпје није загађенп запсталим
неексплпдираним убпјним минскп-експлпзивним средствима (НУС) кпја су се
кпристила у ратним дејствима 90-тих гпдина прпщлпг вијека.
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Безбједпнпснп стаое на ппдрушју Града Бијељина у 2012. гпдини је на
задпвпљавајућем нивпу. Наиме, у перипду пд 2005-2011. гпдине, прпсјешан брпј
кривишних дјела бип је 1096, дпк је у 2012. гпдини евидентиранп 1052 кривишна дјела,
пднпснп маои је брпј кривишних дјела пд ппсматранпг прпсјека за претхпдних щест
гпдина. Стппа расвијетљенпсти кривишних дјела изврщених пп неппзнатпм ппшинипцу у
мпменту пријављиваоа у 2012. гпдини изнпсила је 52,90%, дпк је пва стппа у перипду
2006-2011. гпдина, у прпсјеку изнпсила 50,32%.
Стаое ппстпјећих пбјеката предщкплскпг пбразпваоа налази се на задпвпљавајућем
нивпу и нису пптребна већа улагаоа у исте. С друге стране, евидентан је прпблем
смјещтајнпг капацитета ппстпјећих устанпва предщкплскпг пдгпја кпји не мпже
пдгпвприти пптребама лпкалнпг станпвнищтва. Самп 18% пд укупнпг брпја дјеце на
ппдрушју Бијељине има приступ услугама предщкплскпг пдгпја и пбразпваоа, а пвим
прпблемпм су највище ппгпђена дјеца у руралним ппдрушјима гдје пвакав вид услуге и
не ппстпји. Стаое пбјеката и кадрпвске пппуоенпсти средоег пбразпваоа углавнпм
задпвпљава пптребе ушеника и захтјеве стандарда пбразпвнпг система. Прпблем са
кпјим се супшава средое пбразпваое је неусклађенпст прпграма са пптребама лпкалне
привреде. Развпј студентске и универзитетске инфраструктуре не прати убрзан развпј
виспкпг пбразпваоа. Евидентан је недпстатак смјещтајнпг капацитета за студенте, дпк
ппстпјећи не пдгпварају стандардима студентскпг живпта. На ппдрушју града не ппстпји
студентски кампус, у шијем саставу би се пружала услуга студентске мензе, библиптеке
са шитапницпм и пбјеката за сппрт, рекреацију и слпбпднп вријеме.
Један пд недпстатака културнпг садржаја кпји се нуди грађанима представља
неппстпјаое прпфесипналнпг ппзприщта. Изградопм Центра за културу ствпрени су
сви пптребни технишки предуслпви за прганизпваое пвпг вида услуге. Ппнуда
културнпг садржаја у руралнпм ппдрушју града није на задпвпљавајућем нивпу и врлп
малп пажое се усмјерава у пвпм правцу. Културни садржаји у пвпм дијелу се већинпм
пднпсе на прганизацију мјесних забавних дпгађаја у пблику лпкалних ващара, щкплских
манифестација и лпкалних сппртских турнира.
Ппстпјеће стаое ппказује да капацитети у пбласти сппрта нису дпвпљни за пкупљаое
пмладине у пбиму кпји је ппжељан. С тпга је пптребнп дпдатнп радити на ппбпљщаоу
сппртске инфраструктуре, нарпшитп на изградои недпстајуће сппртске двпране,
сппртских стадипна, бициклистишких стаза и малих сппртских терена са припадајућим
пбјектима.
Устанпве кпје пружају услуге здравствене защтите су ппвећале свпје прпстпрне
капацитете, те је већим дијелпм замјеоена стара и набављена нпва савременија
ппрема, и изврщена је едукација медицинскпг пспбља.
Брпј станпвника на ппдрушју Града Бијељина се ппвећап у пднпсу на предратни перипд,
а капацитети Центра за спцијални рад (прпстпрни и кадрпвски) нису пратили наведени
раст. У нареднпм перипду пптребнп је изградити нпви пбјекат Центра за спцијални рад
кпји ће свпјим прпстпрним и кадрпвским капацитетима мпћи да пружи услуге
спцијалне защтите за велики брпј станпвника у стаоу спцијалне пптребе. Укупан брпј
дјеце кприсника услуга центра је јпщ увијек велики. У ту сврху неппхпднп је активирати
прихватилищте за дјецу и пмладину са услугама Дисциплинскпг центра и
Дијагнпстишкп-ппсерваципнпг центра, те усппставити Дневни центар за дјецу са
ппсебним пптребама.
Иакп се сваке гпдине на нивпу Републике Српске издвајају пдређена средства за
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санацију впдптпка, прпблем ппплава кпји се јавља скпрп сваке гпдине није адекватнп
ријещен и представља реалну ппаснпст за грађане Бијељине. Пптребнп је даље радити
на санираоу и изградои насипа и инфраструктуре за защтиту пд ппплава и пдвпђеоу
пбпринских впда.
Безбједпнпсна ситуација у ппсматранпм перипду биљежи ппбпљщаое, такп да је и
ппред благпг ппраста брпја кривишних дјела у 2012. гпдини, ппвећана и стппа оихпве
расвијетљенпсти. Из свега се мпже закљушити да је безбједнпст грађана и оихпве
импвине на ппдрушју Града Бијељина на задпвпљавајућем нивпу.
4.1.6. СТАОЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА
Ппдрушје Града Бијељина снабдијева се питкпм впдпм са извприщта ''Грмић''
кпје се налази на југпистпшнпм дијелу града. На впдпвпдни систем Бијељина закљушнп
са августпм 2013. гпдине,прикљушенп је 28 насеља щтп укљушује: пкп 60-70% пд укупнпг
брпја станпвнищтва Града Бијељина, 24.466 дпмаћинстава, 2.718 станпва у зградама,
653 привредна субјеката, 1.893 СЗР, СТР и псталих субјеката мале привреде. Укупна
дужина трансппртних и дистрибутивних цјевпвпда впдпвпднпг система Бијељина
према ппследоим ппдацима изнпси пкп 583 km.
Град Бијељина у претхпднпм перипду је један пд ријетких у Републици Српскпј
кпја није имала изграђен централни канализаципни систем за прикупљаое и третман
птпадних впда насеља и индустрије. Изградопм канализације и канализаципних
прикљушака дп краја 2012. гпдине стављена је ван функције 4.741 септишка јама. Кищна
канализаципна мрежа је грађена самп уз сапбраћајнице са десне стране канала
Дащница, гдје су ппстпјали услпви за гравитаципну пдвпдоу прикупљених падавина дп
канала.
Укупан брпј трафп станица на прпстпру Града Бијељина изнпси 665 кпмада.
Дужина 35 kV мреже изнпси 40 km, пд шега је надземне 32 km а ппдземне 8 km. Дужина
10 kV мреже изнпси 473 km, пд шега је надземне 353 km а ппдземне 120 km. Укупна
дужина нискпнаппнске мреже изнпси пкп 1.050 km. На прпстпру Града Бијељина
регистрпванп је 45.630 мјерних мјеста, пд шега се на дпмаћинства пднпси 41.535
мјерних мјеста, на средои наппн 121 мјернп мјестп, псталу пптрпщоу 3.538 мјерних
мјеста а на јавну расвјету 436 мјерних мјеста.
Телекпмуникације РС су пратиле развпј насеља у граду изградопм нпвих мрежа
намјеоених фикснпј телефпнији, кап и изградопм станица мпбилне телефпније. Брпј
брпј фиксних прикљушака се смаоује пд 2008. гпдине. Штп се тише брпја PostPAID
(ппстпејд) кприсника мпбилне телефпније на прпстпру Града Бијељине примјетан је
тренд ппраста пвих кприсника 2012. гпдине и пн изнпси 16.117 щтп је за 11.000
кприсника већи у пднпсу на 2006. гпдину. Брпј PrePAID (припејд) кприсника мпбилне
телефпније на прпстпру Града Бијељине се пд 2009. гпдине знашајнп ппвећава и 2012.
гпдине изнпси 68.667 кприсника. Брпј INTERNET кприсника на прпстпру Града Бијељине
се сваке гпдине ппвећава. Брпј кприсника Интернета у 2012. изнпси 13.168.
У будућнпсти ће бити неппхпднп сашинити уппредну технп-екпнпмску анализу
алтернативних, али истпвременп и кпмплементарних рјещеоа у снабдијеваоу
пптрпщаша тпплптнпм енергијпм какп би се на пптималан нашин искпристиле
кпмпаративне преднпсти свакпг пд оих имајући у виду низ фактпра кап щтп су
мпгућнпст кприщћеоа, висина пптребних а ппсебнп ппшетних средстава, пкплнпсти у
експлпатацији, ппузданпст снабдијеваоа итд. За планираое тпплификације у нареднпм
планскпм перипду дп 2015. гпдине кап пснпва узима се планиран брпј станпвнищтва,
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пднпснп брпј дпмаћинстава кпји би били прикљушени на централни магистрални
тпплпвпд. Према тим ппдацима у централнпј зпни ће бити пкп 210.000 m² стамбене
ппврщине па је за грејаое пптребнп cca 21 МW инсталисане снаге. Узевщи у пбзир и
пптребну снагу за јавне и друщтвене пбјекте (дјелатнпсти) кпја се планира на cca 29
МW, укупна инсталирана снага за даљинскп грејаое на крају планскпг перипда
изнпсиће cca 50 МW. Гептермални ресурси Семберије пткривени су 1957. гпдине
ппслије израде истражне бущптине у Двпрпвима када је дпщлп дп ерупције термалне
впде са температурпм пд 75пC. Дпсадащои степен истраженпсти указује да
гептермална енергија мпже да буде извпр тпплптне енергије за све нискптемпературне
пптребе дп 100пC. Кпмплетнп кприщћеое гептермалне енергије пбухвата щирпк
дијапазпн пбласти пд кпјих би ппменули најзнашајније: грејаое, хлађеое, балнеплпгија,
агрикултура, индустрија аквакултура, туризам и тд. Сагласнп тпме снабдијеваое
тпплптпм пптрпщаша у Бијељини у щирем спектру мпгуће је примјенпм и кприщћеоем
гептермалних впда.
Развпј гаспвпднпг система на ппдрушју Града Бијељина темељи се на
ппредјељеоима из кпнцепције Прпстпрнпг плана Републике Српске за перипд 1996 –
2015 гпдине. Снабдијеваое гаспм Града Бијељине би билп ријещенп прикљушкпм на
гаспвпд а мјестп прикљушка налази се на лпкацији Гпрои Шепак. Траса гаспвпда, у
складу са кпнцесипним угпвпрпм, иде ка сјеверу Републике Српске у дужини пд 228
km, а у Бијељину улази са сјеверпзападне стране.
На ппдрушју Града Бијељина изградоа инфраструктуре је у експанзији, такп да је
и изградоа јавне расвјете ппстала један пд важнијих фактпра за безбједнпст цијеле
заједнице. Тренутнп стаое на ппдрушју Града Бијељина је таквп да су у сплиднпм изнпсу
заступљене свјетиљке са сијалицама са великпм пптрпщопм електришне енергије, щтп
знашајнп ппвећава трпщкпве пдржаваоа збпг краткпг вијека трајаоа истих.
Пдвпзпм шврстпг птпада пбухваћена су сва дпмаћинства на урбанпм ппдрушју
Града Бијељине, кап и ппједине сепске мјесне заједнице. Птпад се редпвнп пдвпзи за
15.896 дпмаћинстава и 1.614 правних лица, дпк ппстпји незнатан брпј кприсника кпјима
се пдвпз птпада врщи пп ппзиву. У тпку 2012. гпдине брпј кприсника пдвпза птпада се
ппвећап. Мпже се истаћи да је 60% станпвнищтва града, пднпснп 80% Града Бијељина
ппкривенп прикупљаоем и пдвпзпм кпмуналнпг птпада. Деппнпваое кпмуналнпг
птпада на ппдрушју Града Бијељина врщи Јавнп предузеће регипнална деппнија „ЕКПДЕП“ дпп. Град Бијељина пбезбједип је лпкацију на лпкалитету „Бријесница“ (укупне
ппврщине пд 22 hа) и исту дпдијелила на трајнп кприщћеое ЈП „ЕКП-ДЕП“ дпп за
изградоу регипналне санитарне деппније.
Мпже се истаћи да не ппстпји дпвпљнп грпбних мјеста за градскп ппдрушје те
већ ппстпје планпви изградое градскпг грпбља кпје би билп предвиђенп за све
кпнфесије. Прпблем у већини руралних ппдрушја није такп изражен кап щтп је у
градскпм ппдрушју.
Да би се ппбпљщали услпви впдпснабдијеваоа у граду, предвиђа се изградоа прстена
пкп Бијељине са пптребним спајаоем на ппстпјећи систем. У тпку изградое система
фекалне канализације пптребнп је наставити са рекпнструкцијпм впдпвпдне мреже у
складу са планираним пптребама станпвнищтва и индустрије, али и замјену дипница
цјевпвпда изграђених пд азбест-цементних цијеви.
Град Бијељина у задоих десет гпдина активнп ради на ппбпљщаоу стаоа везанп за
пдвпђеое фекалне канализације. У нареднпм перипду врщиће се дпдатне активнпсти
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за реализацију прпјекта „Канализаципни систем града Бијељина“, какп би се цијели
град и рубни дијелпви сппјили на централни систем пдвпда фекалне канализације.
Изградопм гаспвпднпг система прирпдни гас ће се у Бијељини пласирати у щирпкпј
пптрпщои за пптребе грeјаоа, куваоа и припреме тппле впде прије свега у зпнама
индивидуалнпг ппрпдишнпг станпваоа и кпд индустријских пптрпщаша за грeјаое и
технплпщке пптребе.
Циљ у будућем перипду је пптпуна ппкривенпст града прикупљаоем и пдвпзпм
кпмуналнпг птпада, те ће у нареднпм перипду АД „Кпмуналац“ Бијељина пдвпзпм
шврстпг кпмуналнпг птпада ппстепенп пбухватити све сепске мјесне заједнице. ЈП „ЕКПДЕП“ дпп тренутнп спрпвпди Другу фазу изградое регипналне санитарне деппније
„Бријесница“.
4.1.7. СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Прпцес урбанизације, кпји је наглащен на ппдрушју Града Бијељина, врщи
снажан притисак на живптну средину (кприщћеое впдних ресурса, емисија щтетних
материја, генерисаое птпада, притисак на защтићена прирпдна дпбра, губљеое
плпднпг ппљппривреднпг земљищта). Резултат је деградирана живптна срединаппгпрщан квалитет ваздуха, впде, деппније птпада, бука, прпмјена намјене земљищта,
угрпженп здравље људи, и сл. Укпликп се тпме дпда и нагла кпнцентрација
станпвнищтва, ппсебнп у градскпм и приградскпм ппдрушју, неппстпјаое кпмуналне
инфраструктуре у пптребнпм пбиму, упптреба неадекватних технплпгија, интензивна
фреквенција сапбраћаја, дплази се дп кпнстатације да је стаое живптне средине на
ппдрушју Града Бијељина крајое пптерећенп, те да ппстпји пптреба за рјещаваоем низа
екплпщких прпблема у циљу ппбпљщаоа квалитета живптне средине.
Загађеое ваздуха на ппдрушју Града Бијељина врщи се сталним или ппвременим
емитпваоем у атмпсфери щтетних гаспва и материја кпји у атмпсферу дпспијевају из
пбјеката и ппстрпјеоа лпцираних какп на ппдрушју Града Бијељина такп и на теритприји
сусједних ппщтина (Термпелектрана Угљевик). Пптенцијални загађиваши на ппдрушју
Града Бијељина су предузећа кпја имају властита кптлпвска ппстрпјеоа на тешнп и
шврстп гпривп, кап и већина пбјеката пснпвних и средоих щкпла. Пваквпм пблику аерпзагађеоа у знатнпј мери дппринпсе и кптлпвнице индивидуалних дпмаћинстава шији
брпј није регистрпван. Знашајнп загађиваое је ппсљедица пдвијаоа сапбраћаја на пвпм
ппдрушју при шему се у атмпсферу из мптпрних впзила емитују веће кплишине
угљенмпнпксида, плпва, азптних пксида и угљпвпдпника щтп је ппсебнп
карактеристишнп на раскрсницама и улицама града Бијељине гдје је већа фреквенција
сапбраћаја.
Ппвпљан гепграфски пплпжај Града, рељеф, геп-механишки и педплпщки састав
земљищта кап и ппвпљне хидрплпщке прилике (ущће Дрине у Саву и разгранат систем
канала) пмпгућили су да се на теритприји Бијељине развије разлишит биљни и
живптиоски свијет. Брпј защтићених станищта, кпји имају пдређен план управљаоа, је
једнп са 833,1 hа. Брпј угрпжених биљних врста је 25, дпк је брпј угрпжених
живптиоских врста 145 са тенденцијпм ппраста. На ппдрушју Града Бијељине
защтићенп је прирпднп дпбрп у ппврщини пд 831,33 hа, кап ппсебан резерват прирпде
''Грпмижељ''. Ради пшуваоа флпристишкпг и фаунистишкпг диверзитета, а ппсебнп
биљних и живптиоских врста кпје су ендемишне, ријетке и угрпжене, пптребнп је
предузети све неппхпдне мјере защтите какп би се сашувалп оихпвп станищте, а самим
тим и те врсте пд изумираоа. Кпнстатпван је све израженији и интензивнији притисак
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на бипдиверзитет у лпкалнпј заједници кпји се изражава крпз претвараое
ппљппривреднпг у грађевинскп земљищте, ппвећану и некпнтрплисану експлпатацију
прирпдних ресурса, ппвећану и некпнтрплисану бесправну сјешу щума, интензивирану
кпнвенципналну ппљппривредну прпизвпдоу са прекпмјернпм и некпнтрплисанпм
упптребпм пестицида и минералних ђубрива.
Најзнашајнија зелена ппврщина у граду је централни градски трг ппврщине 2.812
m² и представља најбпље пбликпвану и оегпвану зелену ппврщину, кпја уз
архитектпнске вриједнпсти пбјеката шини пвај прпстпр квалитетним и преппзнатљивим.
Пстале зелене ппврщине пднпсе се на блпкпвскп зеленилп, зеленилп дуж
сапбраћајница, скверпви и др.
Неппхпднп је усппставити механизме размјене инфпрмација п стаоу живптне средине,
такп да сви ушесници, дпнпсипци пдлука и станпвнищтвп, кап и друге заинтереспване
стране, дпбију ташне и дпвпљне инфпрмације. Дпнпщеоем скупа нпвих закпна у
пбласти защтите живптне средине указала се пптреба за фпрмираоем Пдсјека за
защтиту живптне средине у пквиру Административне службе Града Бијељина. С тим у
вези пптребнп је кадрпвски, прганизаципнп и материјалнп пјашати капацитет
административне службе у складу са пдредбама нпвпг закпна и прпписима дпнесеним
у пбласти защтите живптне средине.
Смаоеое емисија щтетних материја у ваздух се у нареднпм перипду мпже ппстићи
замјенпм кптлпва кпји, кап енергент, кпристе угаљ и ппстављеое нпвих кптлпва кпји,
кап енергент, кпристе бипмасу и спајаоем пбјеката на централни систем грејаоа Града
Бијељине.
Тренутнп стаое у пбласти бипдиверзитета указује на недпвпљну бригу лпкалне управе
и већег дијела станпвнищтва п управљаоу, кприщћеоу и защтити биплпщке
разнпврснпсти биљнпг и живптиоскпг свијета на ппдрушју Града.
Анализа стаоа зелених ппврщина нам указује на пптребу ппвећаоа зелених ппврщина
у градскпј средини и фпрмираое нпвих паркпвских ппврщина и дрвпреда, нарпшитп
збпг ппвећаоа изградое вище-етажних стамбених пбјеката и губљеоа двприщних
ппврщина.
Какп би се правпвременп, плански и кпнтинуиранп щтитила прирпда Град Бијељина, у
нареднпм перипду требала дпнијети План защтите прирпде у складу са Закпнпм п
защтити прирпде РС и у складу са Стратегијпм защтите прирпде.
4.1.8. ЛПКАЛНА САМПУПРАВА
Административна служба Града је прганизпвана на функципналнпм принципу,
груписаоем друщтвених пбласти и ппслпва у пснпвне прганизаципне јединице
(пдјељеоа, сампсталне службе и сампстални пдсјеци) кпје су даље груписане у
унутращое прганизаципне јединице (пдсјеци, службе). У пргану лпкалне управе
заппслена су укупнп 277 заппсленика. Вепма ппвпљна квалификаципна структура
заппслених у градскпј административнпј служби (прекп 55% заппслених је са вищпм и
виспкпм струшнпм спремпм), увпђеое инфпрмаципних технплпгија те реализацијпм
прпјеката савременпг центра за пружаое услуга, неки су пд елемената кпји дппринпсе
ефикаснпсти и прпфесипналнпсти у оенпм раду и ефикаснпм пствариваоу права и
интереса правних субјеката и грађана. Град Бијељина је усппставип систем управљаоа
квалитетпм пп захтјевима стандарда ISO 9001:2000/2008 пд 2007. гпдине. Закпнпдавну
власт на ппдрушју Града Бијељина пбавља Скупщтина града, кпју шини 31 пдбпрник.
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4.1.9. АНАЛИЗА БУЧЕТА
Бучет Града Бијељина представља један пд најважнијих извпра за финансираое
прпјеката кпји ће бити дефинисани у Стратегији развпја Града Бијељина за наредни
вищегпдищои перипд. У укупнпј структури расхпда Града Бијељина дпминирају
трпщкпви ппщтих јавних услуга (са пкп
38%), затим слиједе издвајаоа за
стамбене и заједнишке ппслпве (26,50%),
унутар кпјих се налазе издвајаоа за
изградоу
и
пбнпву
кпмуналне
инфраструктуре, а затим слиједе
издвајаоа за екпнпмске ппслпве (унутар
кпјих су и издвајаоа за екпнпмске
развпјне прпјекте) са 10%, и издвајаоа
за спцијалну защтиту, пбразпваое,
културу, сппрт, религију.
Најзнашајнији прихпд Града Бијељине су ппрески прихпди кпји су са 82%
заступљени у укупним прихпдима за 2005. гпдину и кпји се ппстепенп смаоују да би у
2011. гпдини изнпсили 61%. Смаоеое ппрезних прихпда је резултат ппвећаоа
непппрезивих прихпда кпји се из гпдину у гпдину ппвећавају. Непппрезиви прихпди су у
2005. гпд. изнпсили 17,58%, да би у 2011. тај изнпс бип ппвећан на 36,37%.
Издаци за капиталне инвестиције су у већпј мјери заступљене у пднпсу на друге
издатке. Издвајаоа за плате и накнаде трпщкпва заппслених, кап и материјални
издаци су у сталнпм ппрасту. Текући грантпви варирају пд 27% у 2005. гпд. дп 20% у
2011. гпд.
Град Бијељина у кпнтинуитету издваја знашајна средства за капиталне прпјекте, у циљу
унапређеоа стаоа у ппјединим пбластима лпкалнпг развпја. Прпјекција пд пкп 60
милипна КМ бучетских средстава за наредни 10-гпдищои перипд пднпснп 30-ак
милипна КМ за 5-гпдищои перипд, представља респектабилну пснпву за планираое и
имплементацију стратещких развпјних прпјеката. Ппред властитих средстава, ваоски
извпри мпгу пбезбједити пкп 70 милипна КМ за 5-гпдищои перипд за реализацију
стратегије.
С тим у вези, знашајнп би билп везивати ппједине прихпде са намјенпм утрпщка
средстава. Такп би се средства прикупљена пд ппреза на импвину те кпмуналних такси
мпгла везивати за развпј и унапређеое кпмуналне инфраструктуре.
Истп такп, ппжељнп је утврђиваое прпппрција пдређених издатака у пднпсу на укупне
издатке, шиме би се увелп раципналније ппнащаое у вези са ппдизаоем
непрпдуктивне јавне пптрпщое у лпкалнпј управи. На примјер, у пквиру функципналне
класификације бучета би се мпглп планирати да се за пбразпваое не трпщи маое пд
5% укупних расхпда, за спцијалну защтиту не маое пд 10%, за рекреацију, културу и
религију пкп 5%, за здравствп 2-3% итд.
Усвпјити метпдплпгију планираоа средопрпшнпг пквира бучета (3 гпдине) у складу са
већ усвпјеним праксама на државнпм и ентитетскпм нивпу. Пслаоаое на државне и
ентитетске прпјекције у вези са фискалним пквирпм представљају нужнпст и пптребе за
унапређеоем планираоа на лпкалнпм нивпу.
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4.2.

СТРАТЕЩКП ФПКУСИРАОЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

СТРАТЕКП ФПКУСИРАОЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
4.2.1. SWOT АНАЛИЗА ГРАДА БИЈЕЉИНА
СНАГЕ
СЛАБПСТИ
 Ппраст брпја станпвника кап
 Негативан прирпдни приращтај
ппсљедица миграција
 Неппвпљна старпсна структура
 Гепграфски пплпжај и близина
станпвнищтва
границе са Хрватскпм и Србијпм
 Дефицит сппљнп-тргпвинскпг
 Ппстпјаое еврп регипна Дрина-Саваппслпваоа лпкалне екпнпмије
Мајевица
 Некпнкурентнпст сампсталних
 Бпгатствп хидрплпщкпг система,
предузетника
плпвне ријеке (Дрина и Сава) и
 Неппстпјаое прганизпванпг наступа
гептермални извпри
ппљппривредних прпизвпђаша на
 Ппдземни извпри изузетнп
тржищту и неппстпјаое прганске
квалитетне питке впде
ппљппривредне прпизвпдое
 Разлишитпст култура
 Неппстпјаое стандарда и
некпнтрплисана упптреба защтитних
 Прпстпрни расппред станпвнищтва
средстава у ппљппривреди
 Тренд ппвећаоа брпја привредних
 Уситоенпст ппсједа
субјеката
 Неппвпљна старпсна структура
 Распплпживпст прерађивашких
станпвнищтва у руралнпм ппдрушју
капацитета прехрамбене, металне и
(самп се старији баве
дрвне индустрије
ппљппривредпм)
 Развијен сектпр грађевинарства
 Незаппсленпст, нарпшитп младе
 Кпнстантан развпј предузетнищтва
пппулације у дпби пд 25. дп 40.
 Највећа ппврщина пбрадивпг
гпдина
земљищта у БиХ (прекп 90%
 Неппстпјаое третмана птпада
ппљппривреднпг земљищта је
 Лпща прганизација јавнпг превпза
пбрадивп)
 Неппвпљна старпсна структура
 Прпмпција и традиција
заппслених у административнпј
ппљппривредне прпизвпдое
служби града
 Развијена прпизвпдоа млијека,
 Недпвпљна улагаоа у струшнп
прпизвпдоа меса, ратарствп и
усаврщаваое кадрпва
ппвртарствп)
административне службе града
 Извпзни пптенцијал ппљппривреде
 Недпстатак вртића у руралним
(дпвпљне кплишине ппљппривредних
ппдрушјима
прпизвпда)
 Неппстпјаое прпфесипналнпг
 Пснпван Аграрни фпнд
ппзприщта
 Развијен хидрп-мелипраципни
 Недпстатак савремене градске
систем (каналска мрежа)
двпране и савременпг стадипна
 Ппредељенпст ка заппщљаваоу
изграђенпг пп пдгпварајућим
младих
стандардима
 Системски приступ защтити живптне
 Неактивнпст пдређенпг брпја
средине
прганизација цивилнпг друщтва и
 Ппстпјаое врлп ријеткпг
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бипдиверзитета у Еврппи
Изузетнп квалитетна сапбраћајна
инфраструктура (густина путева и
ппстпјаое пбилазнице пкп града)
Усвпјена ппщтинска стратегија
развпја туризма
Ппстпјаое разнпврсних туристишких
пптенцијала и планираое
ппвезиваоа туристишких дестинација
Акципни план п енергетскпј
пдрживпсти Града Бијељина (SEAP)
Планирана улагаоа у инфраструктуру
пдвпда и третмана птпадних впда
Виспк степен инфпрматизације
административне службе града
Ппстпјаое прпстпрнп планске
дпкументације
Ппраст ушещћа властитих прихпда у
бучету
Транспарентнпст у кприщћеоу и
трпщеоу бучетских средстава
Мрежа пмладинских прганизација
Укљушенпст јавнпсти у дпнпщеое
пдлука пд јавнпг интереса
Усппстављен Центар за пружаое
услуга грађанима
Виспк квалитет пружаоа услуга
грађанима
Виспкп пбразпван кадар
административне службе града
Квалитетнп развијени сви нивпи
пбразпваоа (јединица лпкалне
сампуправе кпја највище улаже у
пбразпваое у БиХ)
Развијенпст пбразпвне
инфраструктуре и квалитет људских
ресурса
Задпвпљавајућа инфраструктура у
пбласти културе (музеј, библиптека,
галерија итд.)
Савременп ппремљен Центар за
културу
Традиципналне културне
манифестације (Вищоићеви дани,
Пантелински дани итд.)
Примарна и секундарна здравствена














недпвпљнп изграђени оихпви
капацитети
Недпвпљна издвајаоа финансијских
средстава за рад прганизација
цивилнпг друщтва
Прпблем приступашнпсти за лица са
инвалидитетпм
Недпстатак затвпренпг градскпг
базена
Недпвпљна искприщћенпст термалне
впде
Недпвпљнп развијена свијест п
защтити живптне средине
Недпстатак капацитета тпплптне
енергије
Недпстатак гаспвпднпг система
Недпвпљнп развијена туристишка
инфраструктура
Неразвијен ријешни сапбраћај
Дптрајала кпмунална инфраструктура
(впдпвпд)
Недпвпљнп афирмисаое младих
људи за рад и пстанак на ппдрушју
града Бијељина
Недпвпљнп развијен систем защтите
пд ппплава
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защтита је на завиднпм нивпу
 Улагаоа у здравствену
инфраструктуру
 Распплпживпст јефтине радне снаге
 Развијен сектпр тргпвине
 Ппстпјаое великих тржних центара
 Ппстпјаое индустријских зпна,
планске дпкументације и дпступнпст
слпбпдних капацитета и
инфраструктуре у индустријским
зпнама
 Ппвећана издвајаоа Града за
капитална улагаоа
 Развијенпст финансијских
институција
ПРИЛИКЕ
 Прпграми ппдрщке пдрживпм
лпкалнпм екпнпмскпм развпју и
дпступнпст разних развпјних
фпндпва
 Прпцес еврппске интеграције
 Прпјекти прекпгранишне сарадое са
Републикпм Хрватскпм и Републикпм
Србијпм
 Ппвпљнп пкружеое и савремени
трендпви у кприщћеоу пбнпвљивих
извпра енергије и енергетске
ефикаснпсти
 Изградоа гаспвпда „јужни тпк“ и
изградоа гаспвпдне мреже у граду
 Регипнална и лпкална налазищта гаса
 Изградоа бициклистишких стаза
 Инвестиције у пбласти изградое
лпкалних привредних капацитета и
инфраструктуре
 Регипнална деппнија шврстпг птпада
 Закпн п приватнп-јавнпм партнерству
 Израда стратещких дпкумената на
нивпу Републике Српске
 Закпн п кпнцесијама
 Развпј туризма у Републици Српскпј
 Изградоа канализаципнпг система и
прешисташа птпадних впда

ПРИЈЕТОЕ
 Генерална пплитишка нестабилнпст у
БиХ
 Сппрпст у дпнпщеоу закпна и
прилагпђаваоа закпнске регулативе
стварним пптребама
 Неппстпјаое генералне стратегије
развпја БиХ
 Неуспјели прпјекти приватизације
 Присутнпст нефпрмалне екпнпмије
 Недпвпљнп стимулативан
финансијски и правни пквир за
улагаоа
 Несигурнпст инвеститпра и оихпва
незаинтереспванпст за улагаоа у
прпизвпдоу
 Пдлазак виспкп пбразпване и
квалитетне радне снаге
 Виспка фискална централизација
 Малп ушещће ппщтина и градпва у
ппреским прихпдима
 Недпвпљнп развијена свијест п
пптреби защтите живптне средине
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4.2.2. ФПКУСИРАОЕ
У циљу идентификације стратещких фпкуса, развпјни тим се усагласип пкп издвајаоа
сљедећих елемената SWOT анализе:
СНАГЕ
 Гепграфски пплпжај и близина границе са Хрватскпм и Србијпм
 Бпгатствп хидрплпщкпг система, плпвне ријеке (Дрина и Сава) и гептермални извпри
 Највећа ппврщина пбрадивпг земљищта у БиХ (прекп 90% ппљппривреднпг
земљищта је пбрадивп)
 Ппстпјаое разнпврсних туристишких пптенцијала и планираое ппвезиваоа
туристишких дестинација
 Ппстпјаое индустријских зпна, планске дпкументације и дпступнпст слпбпдних
капацитета и инфраструктуре у индустријским зпнама
СЛАБПСТИ
 Незаппсленпст, нарпшитп младе пппулације у дпби пд 25. дп 40. гпдина
 Дефицит сппљнп-тргпвинскпг ппслпваоа лпкалне екпнпмије
 Неппстпјаое третмана птпада
 Неппстпјаое прганизпванпг наступа ппљппривредних прпизвпђаша на тржищту и
неппстпјаое прганске ппљппривредне прпизвпдое
 Недпстатак вртића у руралним ппдрушјима
ПРИЛИКЕ
 Прпграми ппдрщке пдрживпм лпкалнпм екпнпмскпм развпју и дпступнпст разних
развпјних фпндпва
 Ппвпљнп пкружеое и савремени трендпви у кприщћеоу пбнпвљивих извпра
енергије и енергетске ефикаснпсти
 Изградоа канализаципнпг система и прешисташа птпадних впда
 Изградоа бициклистишких стаза
 Изградоа гаспвпда „јужни тпк“
ПРИЈЕТОЕ
 Недпвпљнп стимулативан финансијски и правни пквир за улагаоа
 Несигурнпст инвеститпра и оихпва незаинтереспванпст за улагаоа у прпизвпдоу
 Пдлазак виспкп пбразпване и квалитетне радне снаге
 Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ
 Сппрпст у дпнпщеоу закпна и прилагпђаваоа закпнске регулативе стварним
пптребама
Издвајаоем јединствених кпнкурентских преднпсти и оихпвим спајаоем са ваоским
приликама, с једне стране, и ппвезиваое слабпсти и пријетои, с друге стране, извлаше
се пдгпварајући фпкуси на кпје треба кпнцентрисати ресурсе у нареднпм стратещкпм
перипду.
Развпјни тим се ппредијелип за сљедеће стратещке фпкусе:
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 Искпристити кпнкурентну преднпст прирпдних земљищних ресурса за даљи
развпј ппљппривреде,
 Развпј предузетнищтва и сектпра малих и средоих предузећа у пквиру развпја
туризма и индустрије
 Јашаое регипналне и прекпгранишне сарадое
 Јашаое институципналних капацитета Града за управљаое лпкалним развпјем
 Задржати младе и виспкп пбразпван кадар
 Унапређеое квалитета живпта грађана крпз унапређеое и изградоу квалитетне
инфраструктуре и защтиту прирпдне средине
Искпристити кпнкурентну преднпст прирпдних земљищних ресурса за даљи развпј
ппљппривреде
Бијељина има изузетне кпмпаративне преднпсти када се гпвпри п прирпдним
бпгатствима, нарпшитп када је ријеш п ппљппривреднпм земљищту. Регија Семберије,
кпјпј припада теритприја Града Бијељина, спада у најплпдније дијелпве БиХ, и ту се
руралнп станпвнищтвп већ деценијама традиципналнп бави ппљппривредпм. У тпм
кпнтексту, један пд знашајних стратещких фпкуса развпја Града Бијељина јесте развпј и
унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривредне прпизвпдое крпз:










Кприщћеое ЕУ фпндпва за рурални развпј и развпј ппљппривреде
Искпристити капацитете Аграрнпг фпнда за даљи развпј ппљппривреде
Смаоеое незаппсленпсти крпз афирмацију младих да се баве ппљппривредпм
Пкрупоаваое ппљппривредних ппсједа
Увпђеое савремених агрп-технишких мјера и механизације у циљу ппвећаоа
кплишина и ппбпљщаое квалитета ппљппривредних прпизвпда
Развпј задруга и ппдрщка удруживаоу ппљппривредних прпизвпђаша у
заједнишкпм наступу на тржищту;
Пптицаое развпја прганске прпизвпдое
Увпђеое стандарда у ппљппривредну прпизвпдоу
Пјашати капацитете извпзнп пријентисану ппљппривредну прпизвпдоу

Развпј предузетнищтва и сектпра малих и средоих предузећа
Збпг ппсрнулпг индустријскпг сектпра и немпгућнпсти ппкретаоа прпизвпдое у
великим предузећима, евидентна је пптреба за преструктуисаоем привреде и
фпкусираоем будућег привреднпг развпја крпз развпј малих и средоих предузећа у
пбиму кпји мпже пратити будући индустријски развпј. Град Бијељина такпђе ппсједује
изузетне пптенцијале за развпј туризма, те је свпју ппредељенпст за развпј пвпг сектпра
пптврдила крпз усвајаое Стратегије за развпј туризма 2012 - 2017.
Пваквп пкружеое представља пдлишну прилику за развпј микрп, малих и средоих
предузећа, пднпснп за даљи развпј предузетнищтва на ппдрушју Града Бијељина. С тпга
је пптребнп афирмисати и ствприти ппвпљну предузетнишку климу крпз:
 Афирмацију и ппдрщку птвараоу нпвих заната и малих/средоих предузећа
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Предузетнишкп псппспбљаваое младих
Ппједнпставити прпцедуре регистрпваоа
Пмпгућити адекватну предузетнишку инфраструктуру
Искпристити развпјне фпндпве за афирмацију развпја предузетнищтва
Прпмпвисати прирпдне пптенцијале и туризам, а тиме и развпј туристишкпг
предузетнищтва
 Имплементација акцијских планпва кпји прпизилазе из стратегије развпја
туризма
 Афирмисаое рада Агенције за мала и средоа предузећа
Јашаое регипналне и прекпгранишне сарадое
Град Бијељина се налази у еврп регији Дрина-Сава-Мајевица, кпја се граниши са
Републикпм Србијпм и Републикпм Хрватскпм, шиме је птвпрена мпгућнпст за
ушествпваое у прпјектима прекпгранишне сарадое.
Квалитетна регипнална и прекпгранишна сарадоа претппставка су за привлашеое
фпндпва и развпјних прпграма, ппсебнп прпграма ЕУ, усмјерених на защтиту живптне
средине, унапређеое квалитета живпта и стимулативнпг ппслпвнпг пкружеоа.
У пквиру пвпг стратещкпг фпкуса ппсебна пажоа се треба пбратити на јашаое
капацитета лпкалне сампуправе у:
 Припреми апликације за претприступне фпндпве ЕУ и друге међунарпдне и
лпкалне развпјне фпндпве,
 Прпмпцији Бијељине кап Универзитетскпг града,
 Јашаое регипналне сарадое и привреднпг развпја крпз изградоу Луке Раша
 Јашаое прекпгранишнпг регипна Дрина-Сава-Мајевица
 Ушещће у прпјектима савеза ппщтина и градпва
 Стављаое у функцију регипналне бплнице са тенденцијпм прерастаоа у
клинишки центар
Јашаое институципналних капацитета града за управљаое лпкалним развпјем
Наставити развијати капацитете заппслених лпкалне сампуправе кпји ће бити у стаоу
на пдгпварајући нашин пдгпвприти захтјевима инвеститпра и приступити разним
међунарпдним инвестиципним фпндпвима за ппдрщку пдрживпм развпју лпкалне
сампуправе.
Задржати младе и виспкп пбразпван кадар
Град Бијељина, кап и мнпге друге ппщтине на ппдрушју Републике Српске, има прпблем
пдлива младпг и виспкппбразпванпг кадра. Млади људи су стратещки интерес и требају
ппдрщку, прије свега у дпмену заппщљаваоа, станпваоа и рјещаваоа друщтвених
питаоа.
Мпгућнпсти заппщљаваоа се тек примјећују у припреми младих за предузетнищтвп и
сампзаппщљаваое, дпк се рјещеоа у дпмену друщтвених питаоа мпгу тражити крпз:
31












Ппбпљщаое квалитета инфраструктуре и набавку технишке ппреме у сектприма
пбразпваоа, сппрта, културе и здравства.
Афирмисати младе да се баве сппртпм,
Изградити бициклистишке стазе у функцији пдрживпг трансппрта и пшуваоа
здравља станпвнищтва
Прганизпвати предщкплски пдгпј и у руралнпм ппдрушју Града
Развијаое механизама путем кпјих ће се задржавати млади виспкп пбразпвани
кадар. Пвдје се у првпм реду мисли на пппуоаваое дефицитарнпг кадра, те
јашаоу ппнуде кадрпва средоег пбразпваоа кпји би бип усклађен са пптребама
привреде.
Ппдрщка прганизацијама цивилнпг друщтва у активнијем ушещћу у дпнпщеоу
пдлука пд јавнпг знашаја
Дпнпщеое Акципнпг плана у пбласти инвалиднпсти – ЛПАИ
Ускладити пбразпвне пптребе са пптребама лпкалне привреде
Ппбпљщати стаое и квалитет сппртских пбјеката и терена

Унапређеое квалитета живпта грађана крпз унапређеое и изградоу квалитетне
инфраструктуре и защтиту прирпдне средине
Квалитет јавних услуга представља један пд стубпва квалитетнпг лпкалнпг развпја и
директнп се веже за квалитет живпта и миграције станпвнищтва. С тпга је вепма важнп
да јединица лпкалне сампуправе непрекиднп ради какп на ппбпљщаоу квалитета
јавних услуга такп и на оенпј приступашнпсти за све грађане, а нарпшитп у дпмену
кпмуналне инфраструктуре и защтите живптне средине, щтп пбухвата:
 Унапређеое јавнпг превпза
 Увпђеое градскпг превпза за лица са инвалидитетпм
 Изградоу система третираоа шврстпг птпада
 Збриоаваое и прешищћаваое птпадних впда
 Ппдизаое свијести грађана п пдлагаоу шврстпг птпада
 Кпнтрплисати упптребу защтитних средстава у ппљппривреди
 Пптицаое кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије за дпбијаое тпплптне
енергије, са нагласкпм на гептермалну и спларну енергију.
 Смаоеое загађенпсти ваздуха крпз гасификацију и тпплификацију градскпг
ппдрушја
 Имплементација акципних планпва за пдрживп кприщћеое енергије (SEAP-а)
 Ревитализација впдпвпдне мреже
 Защтиту впдптпка и каналске мреже
 Изградоа затвпренпг базена
4.3.

ВИЗИЈА И СТРАТЕЩКИ ЦИЉЕВИ

4.3.1. ВИЗИЈА
На трпмеђи панпнске равнице, Град Бијељина, универзитетски, културни,
здравствени и сппртски центар и лидер екпнпмскпг развпја семберскп-мајевишкпг
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и дпоеппдриоскпг регипна, крпз савремени и интегрисани приступ развпју
привреде, ппљппривреде и защтите живптне средине креира заједницу успјещних
и пбразпваних људи, у кпјпј се квалитетнп живи и стварају једнаке мпгућнпсти за
све.
4.3.2. СТРАТЕЩКИ ЦИЉЕВИ
1. Изграђена јака и кпнкурентна привреда кпја пптималнп кпристи гепграфске,
друщтвене, инфраструктурне и људске ресурсе.
2. Развијена и кпнкурентна мпдерна ппљппривреда заснпвана на примјени
најнпвијих стандарда у прпизвпдои здравственп безбједне хране шији је
пласман унапријед дефинисан.
3. Ппдмлађена виспкппбразпвана заједница са развијенпм, квалитетнпм и
приступашнпм друщтвенпм инфраструктурпм, квалитетним јавним услугама,
унапријеђенпм спцијалнпм защтитпм и једнаким мпгућнпстима за све.
4. Усппстављен интегрисани приступ защтити живптне средине у складу са
ефективним кприщћеоем прирпдних ресурса, енергетске ефикаснпсти и
пбнпвљивих извпра енергије.

V. СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ
5.1.

ПЛАН ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА

5.1.1. ФПКУСИРАОЕ
Сектпрски план лпкалнпг екпнпмскпг развпја (ЛЕР) Града Бијељина се израђује на
пснпву резултата спцип-екпнпмске анализе, дефинисане визије развпја и стратещких
циљева кап и анализе снага, слабпсти, прилика и пријетои у сектпру екпнпмије. Унутар
утврђене визије и стратещких циљева евидентнп је да се екпнпмски развпј темељи на
кпнкурентнпј привреди кпја пптималнп кпристи гепграфске, друщтвене,
инфраструктурне и људске ресурсе те на мпдернпј ппљппривреди заснпванпј на
примјени најнпвијих стандарда у прпизвпдои здравственп-безбједне хране.







СНАГЕ
Највећа ппврщина пбрадивпг земљищта у
БиХ уз виспк извпзни пптенцијал
ппљппривредних прпизвпда
Развијен хидрп-мелипраципни систем
(каналска мрежа)
Развијен сектпр грађевинарства
Развијен сектпр тргпвине
Људски ресурси кпји задпвпљавају
пптребе привреде






СЛАБПСТИ
Некпнкурентнпст сампсталних
привредника
Неппстпјаое прганизпванпг наступа
ппљппривредних прпизвпђаша на
тржищту и уситоенпст ппсједа
Незаппсленпст, нарпшитп младе
пппулације у дпби пд 25. дп 40. гпдина
Дптрајала кпмунална инфраструктура
(впдпвпд)
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Изузетнп квалитетна сапбраћајна
инфраструктура (густина путева и
ппстпјаое пбилазнице пкп града)
Гепграфски пплпжај и близина границе са
Хрватскпм и Србијпм
Ппстпјаое индустријских зпна, планске
дпкументације и дпступнпст капацитета и
инфраструктуре у индустријским зпнама
Тренд ппвећаоа брпја привредних
субјеката
Распплпживпст прерађивашких
капацитета прехрамбене, металне и
дрвне индустрије
Кпнстантан развпј предузетнищтва
Прпмпција и традиција ппљппривредне
прпизвпдое
Пснпван Аграрни фпнд
Ппстпјаое разнпврсних туристишких
пптенцијала и планираое ппвезиваоа
туристишких дестинација
Ппраст ушещћа властитих прихпда у
бучету и транспарентнпст у кприщћеоу и
трпщеоу бучетских средстава
Ппвећана издвајаоа Града за капитална
улагаоа
МПГУЋНПСТИ/ПРИЛИКЕ
Прпграми ппдрщке пдрживпм лпкалнпм
екпнпмскпм развпју и дпступнпст разних
развпјних фпндпва
Изградоа гаспвпда „јужни тпк“ и
изградоа гаспвпдне мреже у граду
Ппвпљнп пкружеое и савремени
трендпви у кприщћеоу пбнпвљивих
извпра енергије и енергетске ефикаснпсти
Развпј туризма у Републици Српскпј
Прпцес еврппске интеграције
Прпјекти прекпгранишне сарадое са
Републикпм Хрватскпм и Републикпм
Србијпм
Регипнална и лпкална налазищта гаса
Изградоа бициклистишких стаза
Инвестиције у пбласти изградое
лпкалних привредних капацитета и
инфраструктуре
Регипнална деппнија шврстпг птпада
Закпн п приватнп-јавнпм партнерству
Закпн п кпнцесијама
Изградоа канализаципнпг система и
прешисташа птпадних впда




















Дефицит сппљнп-тргпвинскпг ппслпваоа
лпкалне екпнпмије
Мали брпј газдинстава кпја су увела
стандарде у ппљппривреднпј
прпизвпдои
Неппвпљна старпсна структура
станпвнищтва у руралнпм ппдрушју (самп
се старији баве ппљппривредпм)
Недпвпљна улагаоа у струшнп
усаврщаваое кадрпва административне
службе града
Недпвпљнп развијена туристишка
инфраструктура
Неразвијен ријешни сапбраћај
Недпвпљнп развијен систем защтите пд
ппплава

ПРИЈЕТОЕ
Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ
Сппрпст у дпнпщеоу закпна и
прилагпђаваоа закпнске регулативе
стварним пптребама
Присутнпст нефпрмалне екпнпмије
Пдлазак виспкп пбразпване и квалитетне
радне снаге
Неппстпјаое генералне стратегије развпја
БиХ
Недпвпљнп стимулативан финансијски и
правни пквир за улагаоа
Неуспјели прпјекти приватизације
Несигурнпст инвеститпра и оихпва
незаинтереспванпст за улагаоа у
прпизвпдоу
Виспка фискална централизација
Малп ушещће ппщтина и градпва у
ппреским прихпдима
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Фпрмулисаое сектпрских фпкуса ЛЕР-а у Граду Бијељина ппдразумијева анализу
унутращоих снага и слабпсти те ваоских прилика и пријетои. Ппред тпга, за пптребе
фпкусираоа у пквиру сектпра ЛЕР-а, узимају се у пбзир стратещки циљеви кпји су
везани и усмјерени на привредни развпј.
Развпјни тим Града Бијељине идентификпвап је сљедеће фпкусе ЛЕР-а и тп: ппдрщка
сектпру малих и средоих предузећа те даљи развпј грађевинскпг, прерађивашкпг и
туристишкпг сектпра. Сви пви фпкуси су примарнп везани за стратещки циљ
„Изграђена јака и кпнкурентна привреда кпја пптималнп кпристи гепграфске,
друщтвене, инфраструктурне и људске ресурсе“. У Граду Бијељина ппстпји пдлишна
прилика за развпј микрп, малих и средоих предузећа, кпја се мпра развијати на пснпву
сљедећег:
 Афирмације и ппдрщке птвараоу нпвих заната и малих/средоих предузећа
(МСП)
 Предузетнишкo псппспбљаваое младих
 Ппједнпстављених прпцедура регистрпваоа
 Адекватне предузетнишке инфраструктуре
 Искприщћаваоа развпјних фпндпва за афирмацију развпја предузетнищтва
 Прпмпвисаоа прирпдних пптенцијала и туризма, а тиме и развпја туристишкпг
предузетнищтва
 Имплементације акцијских планпва кпји прпизилазе из стратегије развпја
туризма
 Афирмисаоа рада Агенције за мала и средоа предузећа
Уз стратещки циљ „Развијена, мпдерна и кпнкурентна ппљппривреда, заснпвана на
примјени најнпвијих стандарда у прпизвпдои здравственп безбједне хране шији је
пласман унапријед дефинисан“ развпјни тим се фпкусирап на сљедеће сегменте:
 Прганизпван наступ ппљппривредних прпизвпђаша на тржищту с циљем
ппвећаоа кпнкурентнпсти (задругарствп, удружеоа ппљппривредних
прпизвпђаша)
 Увпђеое стандардa кпд ппљппривредних прпизвпђаша (здравственп безбједна
храна)
 Развпј ппвртарства у затвпренпм прпстпру (савремени пластеници)
 Ппвећаое квалитета и квантитета ппљппривредних прпизвпда у стпшарству
(укљушујући мљекарствп) и впћарству крпз увпђеое и примјену савремених
агрп-технишких мјера и механизације

5.1.2. ЦИЉЕВИ ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА
Узимајући у пбзир стратещке циљеве заједнп са фпкусима екпнпмскпг развпја Града
Бијељина, развпјни тим је идентификпвап циљеве екпнпмскпг развпја какп је
назнашенп у нареднпј табели.
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Циљеви лпкалнпг екпнпмскпг
развпја
Сектпрски циљ 1: Ппвећати брпј
МСП-а за најмаое 50 са ппрастпм
брпја заппслених у тпм сектпру за
најмаое 150 дп краја 2018. гпдине.

Сектпрски циљ 2: Птвараое
најмаое 2 нпва прпизвпдна ппгпна
са најмаое 100 заппслених у пквиру
ппстпјећих индустријских зпна дп
краја 2018. гпдине.

Сектпрски циљ 3: Прпграмима
суфинансираоа заппщљаваоа и
птвараоа нпвих радних мјеста

Веза са
стратещким
циљевима
Стратещки
циљ 13

Стратещки
циљ 1

Стратещки
циљ 1

Веза са развпјним циљевима у другим
сектприма
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое брпја
кприсника
сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских
јавних услуга дп 2018.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд. усппстављена и
дпступна база ппдатака п квалитети
ваздуха, земљищта и впде неппхпдна за
кпнстантнп праћеое стаоа живптне
средине.
Циљ 3: Дп краја 2018. гпдине смаоенп
загађеое тла, ппврщинских впдптпка и
ппдземних впда, нетретираним птпадним
впдама, за 20%.
Циљ 4: Пдрживп управљати и уредити
дпдатних 20 ha јавних ппврщина на
ппдрушју Града Бијељина.
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских
јавних услуга дп 2018.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд усппстављена и
дпступна база ппдатака п квалитети
ваздуха, земљищта и впде неппхпдна за
кпнстантнп праћеое стаоа живптне
средине.
Циљ 3: Дп краја 2018. гпдине смаоенп
загађеое
земљищта,
ппврщинских
впдптпка и ппдземних впда, нетретираним
птпадним впдама, за 20%.
Циљ 4: Пдрживп управљати и уредити
дпдатних 20 ha јавних ппврщина на
ппдрушју Града Бијељина.
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое

3

Стратещки циљ 1: Изграђена јака и кпнкурентна привреда кпја пптималнп кпристи гепграфске,
друщтвене, инфраструктурне и људске ресурсе.
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пстварити ппраст брпја заппслених
дп 500 у пднпсу на ппстпјеће стаое.

Сектпрски циљ 4: Реализацијпм
Стратегије развпја туризма ппщтине
Бијељина дп 2017. гпдине ппвећати
пппуоенпст смјещтајних капацитета
за 20%.

Сектпрски циљ 5. Дп 2018. гпдине
активнпстима унапређеоа
квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за
најмаое 50 радника на гпдищоем
нивпу.

Стратещки
циљ 1

Стратещки
циљ 1

културне ппнуде града и ппвећаое брпја
кприсника
сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских
јавних услуга дп 2018.
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд. унаприједити
пбразпвну ппнуду и за 15% ппвећати пбим
услуга за младе и студенте.
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое брпја
кприсника
сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских
јавних услуга дп 2018.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд усппстављена и
дпступна база ппдатака п квалитети
ваздуха, земљищта и впде неппхпдна за
кпнстантнп праћеое стаоа живптне
средине.
Циљ 2: Израђенпм и усвпјенпм прпстпрнп
планскпм дпкументацијпм за перипд 20152024 гпдине, Град Бијељина крпз нпве
екпнпмске
прпјекте
и
прпјекте
инфраструктуре ппбпљщава стаое живптне
средине.
Циљ 3: Дп краја 2018. гпдине смаоенп
загађеое
земљищта,
ппврщинских
впдптпка и ппдземних впда, нетретираним
птпадним впдама, за 20%.
Циљ 5: Реализацијпм мјера енергетске
ефикаснпсти и примјенпм пбнпвљивих
извпра енергије дп 2018. гпдине смаоити
емисије стакленишких гаспва за 17% са
ппдрушја Града Бијељина.
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд. унаприједити
пбразпвну ппнуду и за 15% ппвећати пбим
услуга за младе и студенте.
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое брпја
кприсника
сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.

37

Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских
јавних услуга дп 2018.

Сектпрски циљ 6: Ппвећати
прихпде ппљппривредних
прпизвпђаша за 15% крпз
активнпсти прганизпваоа
прпизвпђаша, јашаоа
материјалних ресурса и људских
капацитета.

Стратещки
циљ 24

ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд усппстављена и
дпступна база ппдатака п квалитети
ваздуха, земљищта и впде неппхпдна за
кпнстантнп праћеое стаоа живптне
средине.
Циљ 5: Реализацијпм мјера енергетске
ефикаснпсти и примјенпм пбнпвљивих
извпра енергије дп 2018. гпдине смаоити
емисије стакленишких гаспва за 17% са
ппдрушја Града Бијељина.
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое брпја
кприсника
сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских
јавних услуга дп 2018.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд усппстављена и
дпступна база ппдатака п квалитети
ваздуха, земљищта и впде неппхпдна за
кпнстантнп праћеое стаоа живптне
средине.
Циљ 5: Реализацијпм мјера енергетске
ефикаснпсти и примјенпм пбнпвљивих
извпра енергије дп 2018. гпдине смаоити
емисије стакленишких гаспва за 17% са
ппдрушја Града Бијељина.

Циљеви екпнпмскпг развпја су дубпкп прпжети са стратещким циљевима а ппсебна
веза се мпже усппставити и са циљевима друга два сектпра, друщтвенпг развпја и
защтите живптне средине. Укпликп није мпгуће увидјети везу на пснпву фпрмулације
циљева, пна свакакп ппстпји на нивпу активнпсти и прпјекта кпји дппринпсе наведеним
циљевима. Кап примјер навещћемп везу другпг циља екпнпмскпг развпја, кпји се
пднпси на изградоу ппслпвне инфраструктуре са петим циљем друщтвенпг развпја
кпји гласи: “Унаприједити ппстпјеће пблике кпмуникације лпкалне управе са
грађанима увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских јавних услуга дп 2018. гпдине“.
Једнпставним упариваоем пва два циља није мпгуће направити кпнкретну везу али
4

Стратещки циљ 2: Развијена и кпнкурентна мпдерна ппљппривреда заснпвана на примјени најнпвијих
стандарда у прпизвпдои здравственп безбједне хране шији је пласман унапријед дефинисан.
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седми циљ друщтвенпг развпја узима у пбзир прпјекте усппстављаоа е-управе такп да
те активнпсти директнп дппринпсе и ппвезане су са изградопм ппслпвне
инфраструктуре у дијелу издаваоа грађевинских и свих других дпзвпла, пднпснп
ствараое дппринпса и везе са другим екпнпмским циљем.
Интеграција са стратещким дпкументима вищих нивпа
Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја имају свпје јакп упприщте у дпкументима вищих
стратегија, планпва и закпна. Наиме, циљеви екпнпмскпг развпја у складу су са
сљедећим циљевима стратегија вищих нивпа власти:

-

Први циљ екпнпмскпг развпја кпји се пднпси на ппдрщку малим и средоим
предузећима и предузетнищтву, има директну везу са Стратегијпм развпја малих и
средоих предузећа и предузетнищтва у РС 2011-2013. и стратещким циљем 1.
Кпмплетирана и функципнална институципнална развпјна инфраструктура за
ппдрщку МСП на свим нивпима и стратещким циљем 4. Знатан напредак у ствараоу
ппдстицајнпг ппслпвнпг пкружеоа. Надаље, мпже се усппставити веза са
Сектпрскпм стратегијпм развпја индустрије РС 2009-2013. и стратещким циљем 2.
Ппбпљщаое ппслпвнпг пкружеоа и ппдстицај улагаоа и стратещким циљем 5.
Ппвећаое заппсленпсти.

-

Други циљ екпнпмскпг развпја кпји се пднпси на изградоу ппслпвне
инфраструктуре и привлашеоа инвестиција, има директну везу са Сектпрскпм
стратегијпм развпја индустрије РС 2009-2013. и стратещким циљем 1. Ппбпљщаое
ппслпвнпг пкружеоа и ппдстицај улагаоа и стратещким циљем 6. Фпрмираое
предузетнишке инфраструктуре. Ппред тпга, усппставља се веза и са Стратегијпм
развпја БиХ 2010-2014 и стратещким циљем 2. Ппвећаое кпнкурентнпсти.

-

Трећи циљ екпнпмскпг развпја кпји се пднпси на ппдрщку заппщљаваоу и птвараоу
нпвих радних мјеста, има директну везу са Стратегијпм развпја БиХ 2010-2014 и
стратещким циљем 3. Заппщљаваое, са Стратегијпм заппщљаваоа РС 2011-2015. и
везу са Сектпрскпм стратегијпм развпја индустрије РС 2009-2013. и стратещким
циљем 5. Ппвећаое заппсленпсти.

-

Четврти циљ екпнпмскпг развпја кпји се пднпси на реализацију Стратегије развпја
туризма ппщтине Бијељина, има директну везу са Стратегијпм развпја туризма РС.

-

Пети циљ екпнпмскпг развпја кпји се пднпси на изградоу инфраструктуре, има
директну везу са Сектпрскпм стратегијпм развпја индустрије РС 2009-2013. и
стратещким циљем 1. Ппбпљщаое ппслпвнпг пкружеоа и ппдстицај улагаоа и
стратещким циљем 6. Фпрмираое предузетнишке инфраструктуре. Ппред тпга,
усппставља се веза и са Стратегијпм развпја БиХ 2010-2014 и стратещким циљем 2.
Ппвећаое кпнкурентнпсти.

-

Шести циљ екпнпмскпг развпја, кпји се пднпси на ппдрщку ппљппривредним
прпизвпђашима, има директну везу са Стратещким планпм руралнпг развпја РС
2009–2015. гпдина и стратещким циљем 1. Ппбпљщаое кпнкурентнпсти
ппљппривреде
и
щумарства-ппдрщка
прганизацијама
ппљппривредних
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прпизвпђаша, ппбпљщаое квалитета и безбједнпсти ппљппривредних прпизвпда те
унапређеое људских ресурса у руралнпм ппдрушју. Ппред тпга ппстпји веза са
Стратегијпм развпја ппљппривреде РС дп 2015. гпдине и стратещким циљем 1.
Ппвећаое пбима прпизвпдое, стратещким циљем 2. Ппвећаое прпдуктивнпсти и
кпнкурентнпсти, стратещким циљем 3. Јашаое прпизвпдое и екпнпмске защтите
тржищнп прјентисаних прпизвпђаша, стратещким циљем 5. Ппвећаое извпза
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда те циљем 6. псппспбљаваое
ппљппривреде за укљушиваое у интеграципне прпцесе.
5.1.3. ПРПГРАМИ, ПРПЈЕКТИ И МЈЕРЕ
За реализацију плана екпнпмскпг развпја Града Бијељина дефинисанп је 26 прпјеката
груписаних у 4 прпграма и тп:
1.
2.
3.
4.

Прпграм развпја привреде;
Прпграм изградое инфраструктуре;
Прпграм развпја туризма;
Прпграм развпја ппљппривреде;
ПРПГРАМ

Прпграм развпја привреде
Прпграм развпја привреде
Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм развпја привреде
Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм развпја туризма
Прпграм развпја туризма
Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм развпја привреде
Прпграм изградое инфраструктуре

ПРПЈЕКАТ/МЈЕРА
1.1.: Мјере ппдстицаја за развпј ппстпјећих малих и
средоих предузећа на ппдрушју Града Бијељина
1.2.: Мјере ппдстицаја за развпј предузетнищтва и
микрп предузећа на ппдрушју Града Бијељина
2.1.: Израда студије извпдљивпсти у индустријскпј
зпни 2.
2.2.: Изградоа сапбраћајне инфраструктуре унутар
индустријске зпне 2.
2.3.: Изградоа инфраструктуре за
впдпснабдијеваое и пдвпдоу птпадних впда
унутар индустријске зпне 2.
2.4.: Изградоа електрпенергетске инфраструктуре
унутар индустријске зпне 2.
2.5.: Израда wеб странице и базе ппдатка п
ппгпднпстима инвестираоа у Бијељину
3.1.: Мјера суфинансираоа заппщљаваоа на
ппдрушју Града Бијељина
4.1.: Дефинисаое туристишких зпна на ппдрушју
града Бијељина
4.2.:Прпграм реализације циљева из ппстпјеће
Стратегије развпја туризма ппщтине Бијељина дп
2017.
5.1.: Изградоа главнпг секундарнпг трансппртнпг
гаспвпда
5.2.: Фпрмираое предузећа за експлпатацију и
дистрибуцију гептермалне енергије пп принципу
јавнп-приватнпг партнерства
5.3.: Рекпнструкција телекпмуникаципнпг система
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Прпграм изградое инфраструктуре
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде
Прпграм развпја ппљппривреде

5.4.: Развпј електрпдистрибутивне мреже
6.1.: Прганизпваое ппљппривреднпг кластера на
ппдрушју Семберије
6.2.: Прганизпваое и псниваое нпвих и
ревитализација ппстпјећих ппљппривредних
задруга на ппдрушју Семберије
6.3.: Кприщћеое гептермалне впде за грејаое
пластеника
6.4.: Ппдрщка развпју стпшарства
6.5.: Ппдрщка развпју прганске прпизвпдое на
ппдрушју Семберије
6.6.: Ппдрщка развпју впћарства и интегралне
прпизвпдое впћа
6.7.: Ппдрщка набавци система за навпдоаваое
6.8.: Ппдрщка развпју прпизвпдое ппврћа у
защтићенпм прпстпру
6.9.: Сертификација ппљппривредне прпизвпдое
на ппдрушју Семберије
6.10.: Ппвећаое складищних капацитета на
ппдрушју Семберије
6.11.: Фпрмираое института ппљппривреде
6.12.: Израда плана стратещкпг развпја
ппљппривреде

Финансијска кпнструкција и динамика имплементације прпјеката се налази у пквиру
анекса 4. пве стратегије.
У пквиру лпкалнпг екпнпмскпг развпја нису идентификпвани прпјекти и иницијативе
међуппщтинске сарадое.
5.1.4. ПРПЦЈЕНА ПШЕКИВАНИХ ИСХПДА СА ИНДИКАТПРИМА
Свакпм циљу екпнпмскпг развпја дппринпси један или вище прпграма/прпјеката или
мјера. Сваки прпјекат има свпје индикатпре реализације кпји пбједиоени фпрмулищу
индикатпре испуоеоа циљева лпкалнпг екпнпмскпг развпја. У наставку су
представљени индикатпри са исхпдима за сваки пд циљева лпкалнпг екпнпмскпг
развпја.
Сектпрски циљ
Сектпрски циљ 1: Ппвећати брпј МСП-а за
најмаое 50 са ппрастпм брпја заппслених у
тпм сектпру за најмаое 150 дп краја 2018.
гпдине.
Сектпрски циљ 2: Птвараое најмаое 2 нпва
прпизвпдна ппгпна са најмаое 100
заппслених у пквиру ппстпјећих
индустријских зпна дп краја 2018. гпдине.

Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма
 Ппраст брпја привредних субјеката за 50
 Ппраст брпја заппслених за најмаое 150
 птвпренп најмаое 2 нпва прпизвпдна
ппгпна
 ппраст брпја заппслених за најмаое 100
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Сектпрски циљ 3: Прпграмима
суфинансираоа заппщљаваоа и птвараоа
нпвих радних мјеста пстварити ппраст брпја
заппслених дп 500 у пднпсу на ппстпјеће
стаое.
Сектпрски циљ 4: Реализацијпм Стратегије
развпја туризма ппщтине Бијељина дп 2017.
гпдине ппвећати пппуоенпст смјещтајних
капацитета за 20%.

 птвпренп нпвих дп 500 радних мјеста

Сектпрски циљ 5: Дп 2018. гпдине
активнпстима унапређеоа квалитета
инфраструктуре пмпгућити радни ангажман
за најмаое 50 радника на гпдищоем нивпу.

 пбезбјеђен приступ нпвпм енергенту-гасу

 реализпванп најмаое 50% прпјеката из
стратегије развпја туризма
 пппуоенпст
смјещтајних
капацитета
ппвећана за 20% у пднпсу на 2011.
 пфпрмљенп најмаое једнп предузеће за
кприщћеое гептермалне енергије
 пстварен радни ангажман за најмаое 50
радника гпдищое
 ствпрени предуслпви за ппраст брпја
кприсника напредних телекпмуникаципних
услуга
 смаоеое застпја у исппруци електришне
енергије за 10%

Сектпрски циљ 6: Ппвећати прихпде
ппљппривредних прпизвпђаша за 15% крпз
активнпсти прганизпваоа прпизвпђаша,
јашаоа материјалних ресурса и људских
капацитета.

 ппраст брпја фпрмалних структура кпјима
се
прганизују
ппљппривредни
прпизвпђаши (задруге, кластери, удружеоа
и сл.) за најмаое 10
 удруженп
прекп
100
ппљппривредних прпизвпђаша

нпвих

 ппвећан
брпј
ппљппривредних
прпизвпђаша
кпји
прпизвпде
пп
стандардима за најмаое 5%
 ппвећан
пбим
и
прихпди
ппљппривреднпј прпизвпдои за 10%

у

 пфпрмљен функципналан ппљппривредни
институт

5.2.

ПЛАН ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА

5.2.1. ФПКУСИРАОЕ
Сектпрским фпкусираоем се пдређују тежищта друщтвенпг развпја у нареднпм
перипду. Фпкусираое се извпди путем SWOT анализе друщтвене инфраструктуре и
услуга, кпристећи сљедеће ппдлпге:
• пдгпварајуће дијелпве спцип-екпнпмске анализе;
• дијелпве хијерархијски вищих сектпрских стратегија и планпва;
• интегралну SWOT анализу;
• пдабране стратещке фпкусе.
SWOT анализа Града Бијељина указала је, између псталпг, да град распплаже са
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задпвпљавајућим прпстпрним капацитетима здравствених устанпва, гдје је пптребнп
истаћи изграђену нпву Регипналну бплницу, кпја има све предуслпве да у дпгледнп
вријеме прерасте у клинишки центар. Град Бијељина такпђе распплаже са квалитетнпм
инфраструктурпм у пбласти културе гдје се ппсебнп истише нпвпизграђен и савременп
ппремљен Центар за културу, кпји представља пснпву будућег развпја културнппбразпвне ппнуде града. С друге стране, кап слабпст се истише недпвпљан брпј
културнп-пбразпвних дпгађаја, а ппсебнп недпстатак Градскпг ппзприщта.
У спцијалнпм сектпру, кап слабпст је истакнута недпвпљна прпстпрна, кадрпвска и
технишка псппспбљенпст Центра за спцијални рад, кап и недпвпљнп пбезбјеђен
физишки приступ јавним услугама за лица са инвалидитетпм. Штп се тише лица са
инвалидитетпм, у Граду Бијељина активнп функципнище кпалиција прганизација пспба
са инвалидитетпм КПЛПСИ, кпја даје знашајан дппринпс у развпју лпкалне свијести пп
питаоу оихпве спцип-екпнпмске интеграције. Генералнп, Град Бијељина се мпже
ппхвалити развијенпм мрежпм невладиних прганизација, нарпшитп пмладинским
савјетпм кпји пкупља прганизације младих са ппдрушја Града Бијељина. Штп се тише
саме административне службе града, битнп је нагласити да је ппстигнут виспк степен
инфпрматизације и да прекп 60% службеника шини виспкп пбразпван кадар.
Када је ријеш п сппрту, Град Бијељина издваја знашајна средства за афирмацију
сппртских активнпсти, на щта указује и брпј активних сппртских клубпва кпјих је прекп
стптину. Знашајнп је истакнути да Бијељина оегује традицију женскпг сппрта и да је
оена афирмација на виспкпм нивпу. Ипак за даљи развпј сппртскп-рекреативних
активнпсти пптребнп је наставити радити на изградои сппртске инфраструктуре,
нарпшитп градске сппртске двпране, сппртскпг стадипна, сппртских стаза
(бициклистишких, трим, атлетских и др.), малих сппртских терена за рекреативце и
псталих пратећих пбјеката (свлашипница и др.)
Када је ријеш п пбразпваоу, Бијељина се мпже ппхвалити ппстпјаоем великпг брпја
универзитета и факултета, са разнпврсним студијским прпграмима. Такпђер, Град
Бијељина издваја знашајна средства за улагаоа у друщтвени сектпр и развпј људских
пптенцијала крпз стипендираое студената и ђака. Пптребнп је јпщ нагласити да ппстпји
генерални тренд смаоеоа брпја ушеника у средоим и пснпвним щкплама и да градска
библиптека нема дпвпљнп струшне литературе кпја би пмпгућила студентима и ђацима
усвајаое нпвих знаоа. Штп се тише предщкплскпг пбразпваоа, пптребнп је наппменути
да ппстпјећи капацитети за предщкплски пдгпј нису дпвпљни, пднпснп да у руралним
дијелпвима Бијељине не ппстпје предщкплске устанпве.
Када су у питаоу млади, пднпснп оихпва укљушенпст у друщтвене тпкпве заједнице,
пптребнп је истаћи оихпву прганизпванпст крпз пмладинске прганизације и сппртске
клубпве. Ппсебну бригу п младима, крпз свпје прпграме впди Градска управа, с циљем
да се ствпре партнерски пднпси са пмладинским прганизацијама и да се младима
пмпгући да щтп лакще пстваре свпја права. Свпју ппредјељенпст раду са младима
Градска управа ппказује крпз израду и усвајаое пмладинске пплитике.
Кпристећи се претхпднп наведеним извприма инфпрмација, Развпјни тим Града
Бијељина се пдлушип на идентификацију сљедећих елемената SWOT матрице:
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СНАГЕ
Квалитетнп развијени сви нивпи
пбразпваоа, са међунарпднп признатим
студијским прпграмима
Савременп ппремљен Центар за културу
Ппстпјаое великпг брпја НВП
Дпбрп развијена примарна и секундарна
здравствена защтита
Виспк степен инфпрматизације и виспкп
пбразпван кадар Административне
службе града
Стипендираое ушеника и студената пд
стране града
Ппстпјаое Стратегије развпја туризма
ппщтине Бијељина
Велики брпј сппртских клубпва,
укљушујући и женске сппртске клубпве
Успјещан женски сппрт
Ппраст брпја станпвника кап ппсљедица
миграција
Прпстпрни расппред станпвнищтва
Разлишитпст култура
Ппредјељенпст ка заппщљаваоу младих













МПГУЋНПСТИ/ПРИЛИКЕ







Прилив студената из Хрватске и Србије
збпг ппстпјаоа великпг брпја
универзитета и факултета
Дпступнпст еврппских и наципналних
развпјних фпндпва, прпцес еврппске
интеграције и прекпгранишна сарадоа
Ппстпјаое стратегије за изједнашаваое
пплпжаја лица са инвалидитетпм
Заппщљаваое крпз финансијскп
пснаживаое НВП сектпра
Стратегија развпја културе у РС
Распплпжива финансијска средства за
рјещаваое грпбне инфраструктуре

СЛАБПСТИ
Негативни прирпдни приращтај и пдлив
станпвнищтва, нарпшитп младих
Недпстатак вртића у руралнпм ппдрушју
Недпстатак градске двпране, стадипна,
савременпг ппзприщта и затвпренпг
базена
Недпвпљна развијенпст спцијалних
услуга (прпстпрни и кадрпвски капацитет
Центра за спцијални рад и Дневни центар
за дјецу са ппсебним пптребама) и
неприступашнпст јавних услуга, пбјеката и
инфпрмација за лица са инвалидитетпм
Неппстпјаое студентскпг кампуса и
фпрмалнп-правнпг признаоа града
Бијељине кап Универзитетскпг центра
Неадекватна финансијска ппдрщка НВП
сектпру
Неппвпљна старпсна структура
станпвнищтва
Недпвпљнп афирмисаое младих људи за
пстанак и рад на ппдрушју Града Бијељине
Недпвпљнп развијени капацитети
сппртске инфраструктуре
Неизграђена инфраструктура и
недпвпљни капацитети ппстпјећих
грпбних парцела
ПРИЈЕТОЕ









Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ
Пдлазак виспкппбразпване и квалитетне
радне снаге
Угрпженпст станпвнищтва ппплавама
Закпнска неусклађенпст на свим нивпима
Смаоеое брпја дјеце уписаних у ПШ
усљед смаоеоа прирпднпг приращтаја
Смаоеое финансираоа и интереспваоа
за пдржаваое међунарпдних фестивала
Ппраст малпљетнишке деликвенције

На бази израђене сектпрске SWOT анализе, приступилп се фпкусираоу некпликп
најбитнијих тежищта друщтвенпг развпја за наредни перипд.
За избпре фпкуса, Развпјни тим Града Бијељина се ппредијелип на двије стратегије
дјелпваоа на пснпву SWOT анализе и тп: Стратегију кпја кпристи снаге за
искприщћаваое птвпрених мпгућнпсти и Стратегију кпје кпристи снаге за смаоеое
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ппаснпсти.
Фпкуси су какп слиједи:
 Крпз изградоу студентскпг кампуса ппбпљщати услпве студираоа на ппстпјећим
факултетима и на тај нашин ппвећати прилив студената
 Искпристити ппстпјаое савременпг Центра за културу и приступашнпст ЕУ и
наципналних развпјних фпндпва какп би се пфпрмила прпфесипнална
ппзприщна сцена и унаприједип квалитет ппнуде културних дпгађаја у Граду
Бијељина
 Искпристити развпјне фпндпве за градоу вртића у руралним ппдрушјима и на тај
нашин стимулисати пстанак станпвнищтва у руралним ппдрушјима и мптивисати
младе брашне парпве да се пдлуше за дпбијаое већег брпја дјеце
 Искпристити ппстпјаое великпг брпја НВП и приступашнпсти ЕУ и других
развпјних фпндпва, и адекватнпм финансијскпм ппдрщкпм ппвећати нивп
укљушенпсти прганизација цивилнпг друщтва у прпцес јавнпг пдлушиваоа, шиме
би се дпдатнп креирала нпва радна мјеста унутар тих прганизација
 У складу са Стратегијпм изједнашаваоа лица са инвалидитетпм у РС, искпристити
дпступнпст наципналних фпндпва и унаприједити спцијалне услуге и псигурати
приступашнпст јавних услуга, пбјеката и инфпрмација лицима са инвалидитетпм.
 Искпристити кадрпвске капацитете Административне службе града и
припремити реализацију прпјекта кпји ће ризик пд ппплава и угрпженпст
станпвнищтва и привредних дпбара смаоити на минимум.
 Искпристити развијену инфраструктуру и капацитете примарне и секундарне
здравствене защтите и Град Бијељина ппзиципнирати кап Регипнални клинишки
центар кпји ће квалитетним здравственим услугама не самп задржати
станпвнищтвп, негп и дпдатнп ппвећати оегпв брпј.
 Искпристити ппстпјаое великпг брпја сппртских клубпва и укљушенпст грађана,
прије свега дјеце и пмладине, у бављеое сппртпм и рекреацијпм и
унаприједити ппстпјећу инфраструктуру, ради даљег пмаспвљаваоа у
разлишитим сппртским гранама. Такпђе уредити и изградити нпве сппртскпрекреативне пбјекте, у циљу ппдрщке врхунскпм сппрту и развијаоу свијести п
здравпм живпту.
5.2.2. РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ ДРУЩТВЕНПГ СЕКТПРА
Узимајући у пбзир стратещке циљеве заједнп са фпкусима друщтвенпг развпја Града
Бијељина, Развпјни тим је идентифиkovao сљедеће циљеве друщтвенпг развпја:

Циљеви друщтвенпг развпја

Циљ 1: Дп 2018. гпд. унаприједити
пбразпвну ппнуду и за 15% ппвећати

Веза са
стратещким
циљевима
Стратещки
циљ 3.5

Веза са развпјним циљевима у другим
сектприма
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Ппвећати брпја МСП-а за
најмаое 50, са ппрастпм брпја
заппслених у тпм сектпру за најмаое

5

Стратещки циљ 3: Ппдмлађена виспкппбразпвана заједница са развијенпм, квалитетнпм и
приступашнпм друщтвенпм инфраструктурпм, квалитетним јавним услугама, унапријеђенпм спцијалнпм
защтитпм и једнаким мпгућнпстима за све.

45

пбим услуга за младе и студенте.

Циљ 2: Најмаое 20% пд укупнпг брпја
дјеце ће бити укљушенп у
предщкплскп пбразпваое и
васпитаое дп 2018.

Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое
брпја кприсника сппртскпрекреативних активнпсти за 15%.

Стратещки
циљ 4.6

Стратещки
циљ 3.

Стратещки
циљ 3.

150 дп краја 2018. гпдине.
Циљ 3: Прпграмима суфинансираоа
заппщљаваоа и птвараоа нпвих
радних мјеста пстварити ппраст брпја
заппслених дп 500 у пднпсу на
ппстпјеће стаое.
Циљ 5. Дп 2018. гпдине активнпстима
унапређеоа квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за најмаое
50 радника на гпдищоем нивпу.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
ППСТПЈИ ДИРЕКТНА ВЕЗЕ СА СВИМ
ЦИЉЕВИМА ПВПГ СЕКТПРА
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Ппвећати брпја МСП-а за
најмаое 50 са ппрастпм брпја
заппслених у тпм сектпру за најмаое
150 дп краја 2018. гпдине.
Циљ 3: Прпграмима суфинансираоа
заппщљаваоа и птвараоа нпвих
радних мјеста пстварити ппраст брпја
заппслених дп 500 у пднпсу на
ппстпјеће стаое.
Циљ 5. Дп 2018. гпдине активнпстима
унапређеоа квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за најмаое
50 радника на гпдищоем нивпу.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
ППСТПЈИ ДИРЕКТНА ВЕЗЕ СА СВИМ
ЦИЉЕВИМА ПВПГ СЕКТПРА
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Ппвећати брпја МСП-а за
најмаое 50 са ппрастпм брпја
заппслених у тпм сектпру за најмаое
150 дп краја 2018. гпдине.
Циљ 3: Прпграмима суфинансираоа
заппщљаваоа и птвараоа нпвих
радних мјеста пстварити ппраст брпја
заппслених дп 500 у пднпсу на
ппстпјеће стаое.
Циљ 4: Реализацијпм Стратегије
развпја туризма ппщтине Бијељина дп
2017. гпдине ппвећати пппуоенпст
смјещтајних капацитета за 20%.
Циљ 5. Дп 2018. гпдине активнпстима

6

Стратещки циљ 4: Усппстављен интегрисани приступ защтити живптне средине у складу са ефективним
кприщћеоем прирпдних ресурса, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије.

46

унапређеоа квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за најмаое
50 радника на гпдищоем нивпу.

Циљ 4: Дп 2018. гпдине пбезбједити
приступашнпст јавних пбјеката и
услуга за лица са инвалидитетпм и
ппвећати пбухват раоивих група
станпвнищтва спцијалним услугама за
15%.

Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће
пблике кпмуникације лпкалне управе
са грађанима увпђеоем е-Скупщтине
и електрпнских јавних услуга дп 2018.

Стратещки
циљ 3
Стратещки
циљ 4

Стратещки
циљ 3

ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
ППСТПЈИ ДИРЕКТНА ВЕЗА СА СВИМ
ЦИЉЕВИМА ПВПГ СЕКТПРА
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Ппвећати брпја МСП-а за
најмаое 50 са ппрастпм брпја
заппслених у тпм сектпру за најмаое
150 дп краја 2018. гпдине.
Циљ 3: Прпграмима суфинансираоа
заппщљаваоа и птвараоа нпвих
радних мјеста пстварити ппраст брпја
заппслених дп 500 у пднпсу на
ппстпјеће стаое.
Циљ 5. Дп 2018. гпдине активнпстима
унапређеоа квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за најмаое
50 радника на гпдищоем нивпу.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
ППСТПЈИ ДИРЕКТНА ВЕЗЕ СА СВИМ
ЦИЉЕВИМА ПВПГ СЕКТПРА
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
Циљ 2: Птвараое најмаое 2 нпва
прпизвпдна ппгпна са најмаое 100
заппслених у пквиру ппстпјећих
индустријских зпна дп краја 2018.
гпдине.
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:
ППСТПЈИ ВЕЗА СА СВИМ ЦИЉЕВИМА
СЕКТПРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ

Циљеви друщтвенпг развпја ускп су ппвезани са стратещким циљевима, кап и
циљевима друга два сектпра, щтп се мпже видјети из претхпднп наведене табеле.
Знашајнп је нагласити да мнпги прпјекти, иакп су директнп ппвезани са ппјединим
циљевима, у знашајнпј мјери дппринпсе пствариваоу других циљева унутар
друщтвенпг сектпра, али и циљева друга два сектпра. Тп указује на шиоеницу да се
приликпм планираоа ппсебна пажоа ппсвећивала интегрисаоу сва три сектпра на
нивпу лпкалнпг развпја Града Бијељине.
Интеграција са стратещким дпкументима вищих нивпа
Сектпрски циљеви друщтвенпг развпја Града Бијељине имају свпје упприщте у
планпвима, закпнима и стратегијама вищих нивпа власти. Циљеви друщтвенпг развпја
Града Бијељина усклађени су са сљедећим циљевима дпкумената вищих нивпа власти:
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Циљ 1: Дп 2018. гпд. унаприједити пбразпвну ппнуду и за 15% ппвећати пбим услуга
за младе и студенте.
Квалитет живпта младих и ппбпљщаое стандарда студираоа представља пкпсницу
рада са младима и задржаваоу младих на пвим ппдрушјима. Управп пвај циљ ппказује
ппредељенпст Града Бијељине да се настави интензивнп бавити питаоима младих. У
фпрмулацији циља впдилп се рашуна да је пн у складу са усвпјеним пмладинским
пплитикама и у директнпј је вези са закпнпм п пмладинскпм прганизпваоу у
Републици Српскпј, а кпји има за циљ да: ппдстише систематскп унапређеое и развпј
пмладинскпг прганизпваоа и пмладинске пплитике уз активнп ушещће пмладине,
анимираое пмладине, афирмацију пмладинских активнпсти и заступаое интереса и
права пмладине, прпмпција ушещћа младих у прпцесу пдлушиваоа. Пвај сектпрски циљ
је такпђе усклађен са Нацртпм Стратегије развпја пбразпваоа у Републици Српскпј дп
2020, шије је стратещкп ппредјељеое да: Квалитет представља примарни развпјни циљ
на свакпм нивпу пбразпваоа – пд предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа дп
дпктпрских студија пднпснп пбразпваоа пдраслих. Ни један други циљ не смије бити
пствариван на рашун квалитета. Псим претхпдних, први стратещки циљ је дпдатнп у
директнпј вези са Стратещким правцима пбразпваоа у БиХ 2008-2015, усвпјенпј пд
стране Вијећа министара на 51. сједници пдржанпј 03.06.2008. и оеним првим
стратещким правцем кпји се пднпси на развпј пбразпвнпг система.
Циљ 2: Најмаое 20% пд укупнпг брпја дјеце ће бити укљушенп у предщкплскп
пбразпваое и васпитаое дп 2018.
Пвај сектпрски циљ има директну везу са Закпнпм п предщкплскпм пбразпваоу
Републике Српске кпји налаже да сва дјеца предщкплскпг узраста мпрају бити
пбухваћена предщкплским прпгрампм пбразпваоа у гпдини пред пплазак у щкплу. Пвај
сектпрски циљ је такпђе усклађен са Нацртпм Стратегије развпја пбразпваоа у
Републици Српскпј дп 2020, шије је стратещкп ппредјељеое да: Квалитет представља
примарни развпјни циљ на свакпм нивпу пбразпваоа – пд предщкплскпг пбразпваоа и
васпитаоа дп дпктпрских студија пднпснп пбразпваоа пдраслих. Такпђе пвај сектпрски
циљ има уску везу са Стратещким правцима развпја пбразпваоа БиХ 2008-2015,
Стратещки правац 4.2: Мпдернизација и развпј ппушаваоа и ушеоа на свим нивпима
пбразпваоа.
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнп-технишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое брпја кприсника сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.
Пвај сектпрски циљ директнп дппринпси ппбпљщаоу квалитета живпта грађана на
ппдрушју Града Бијељина и има директну везу са Стратегијпм развпја културе РС 20102014, Циљ 2. Кпји гласи: „Ппдстицаое грађана пп ппщтинама на веће ушествпваое у
умјетнпсти и култури ствараоем нпве публике или ствараоем активних ушесника у
креираоу и прпмпцији културних садржаја“, пднпснп Припритет 2 кпји истише важнпст
ппбпљщаоа квалитета културних садржаја пп ппщтинама Републике Српске. Такпђе
пвај сектпрски циљ има уску везу са свим примарним пквирним циљевима Културне
пплитике БиХ 2008, а нарпшитп са шетвртим примарним специфишним циљем кпји
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нагласак даје (д) ппсебнпм (стратещкпм) ппдстицају регипналнпј сарадои у култури кап
фундаменталнпм принципу пдрживпсти и креативне виталнпсти бпсанскпхерцегпвашке културе. С друге стране, пвај сектпрски циљ истише важнпст унапређеоа
сппртскп-рекреативне инфраструктуре кап темеља развпја квалитетнпг сппрта на
ппдрушју Града Бијељине. Квалитетна сппртска инфраструктура директнп утише на
афирмацију грађана да у щтп већим брпју узму ушещће у разнпврсним сппртским
активнпстима и ппбпљщају свпје психп-физишкп стаое. Пвај сектпрски циљ је у тпм
кпнтексту усклађен са Стратегијпм развпја сппрта РС 2008-2012, кпји указује на важнпст
и у први план ставља развпј щкплскпг сппрта, кап и сппртске инфраструктуре. Трећи
циљ је такпђе усклађен и са Стратегијпм развпја сппрта БиХ 2010-2015, кпји у Циљу 6.2/
Активнпст 4 указује на важнпст Унапријеђеоа сппртске инфраструктуре у циљу
ппбпљщаоа квалитета сппрта.
Циљ 4: Дп 2018. гпдине пбезбједити приступашнпст свих јавних пбјеката и услуга
за лица са инвалидитетпм и ппвећати пбухват раоивих група станпвнищтва
спцијалним услугама за 15%.
Бригу за грађане у стаоу спцијалне пптребе Град Бијељина истише и крпз дефинисаое
шетвртпг сектпрскпг циља. Приликпм дефинисаоа, впдилп се рашуна п оегпвпм
интегрисаоу са свим циљевима кпји прпизилазе из Закпна п спцијалнпј защтити РС, те
кап такав дппринпси генералнпм ппбпљщаоу спцијалне защтите на ппдрушју Града
Бијељина. Пвим циљем је такпђе пбухваћен прпблем приступашнпсти лица са
инвалидитетпм јавним услугама на ппдрушју Града Бијељина, те је у тпм кпнтексту у
пптпунпсти усаглащен са Кпнвенцијпм п правима пспба са инвалидитетпм, усвпјенпм и
ратификпванпм пд стране БИХ 2011. гпдине, кап и са Стратегијпм унапређеоа
друщтвенпг пплпжаја лица са инвалидитетпм у РС, кпји крпз све свпје циљеве прпжима
пптребу п пбезбјеђиваоу физишке приступашнпсти свим јавним услугама и оихпву
адекватнију ппремљенпст у складу са стандардима и савременим тенденцијама.
Пвај циљ је такпђе у директнпј вези и са:
 Стратегијпм за бпрбу прптив насиља у ппрпдици у РС 2010-2013
o Специфишни циљ 3: Усппстављен ефикасан систем защтите и превенције
насиља у ппрпдици,
 Стратегијпм спцијалнпг укљушиваоа БиХ
o Циљ 1. Спцијална пплитика у функцији заппщљаваоа,
o Припритет 3 Јашати механизме спцијалнпг дијалпга и развити партнерства
и партиципацију свих релевантних актера на разлишитим нивпима
o Припритет 4. Ппвећати бпљу циљанпст спцијалних трансфера према
сирпмащним и угрпженим категпријама станпвнищтва
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике кпмуникације лпкалне управе са грађанима
увпђеоем е-Скупщтине и електрпнских јавних услуга дп 2018.
Ппредјељеое градске управе за кпнтинуиран развпј људских и прганизаципних
капацитета, кап и праћеое савремених трендпва у пбласти инфпрмаципнпкпмуникаципних технплпгија, дефинисанп је петим сектпрским циљем кпји је у
директнпј вези са циљевима Стратещкпг плана развпја лпкалне сампуправе у БиХ,
Стратещки Циљ: Псигурати сталнп унапређеое квалитета и екпнпмишнпсти услуга и
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стратещким циљевима развпја лпкалне сампуправе у републици српскпј 2009-2015,
нарпшитп са шетвртим циљем кпји указује на важнпст јашаоа неппсреднпг ушещћа
грађана у ппслпвима лпкалне сампуправе. Пвај циљ је такпђе усаглащен са развпјним
циљевима Стратегије развпја електрпнске Владе РС-а 2009-2012. кпја, између псталпг,
указује на важнпст инфпрматизације и развпја е-услуга на лпкалнпм нивпу.
5.2.3. ПРПГРАМИ, ПРПЈЕКТИ И МЈЕРЕ
За реализацију плана друщтвенпг развпја Града Бијељина дефинисана су 24 прпјекта и
мјере, с тим да су прпјекти груписани у 5 прпграма и тп:
1 Прпграм ппбпљщаоа квалитета спцијалних услуга
2 Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа и унапређеоа културнп-пбразпвне
инфраструктуре
3 Прпграм унапређеоа живпта младих
4 Прпграм унапређеоа сппртскп-рекреативне инфраструктуре
5 Прпграм унапређеоа квалитета и приступашнпсти јавних услуга
ПРПГРАМ
Прпграм унапређеоа живпта младих
Прпграм унапређеоа живпта младих
Прпграм унапређеоа живпта младих

Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа
и унапређеоа културнп-пбразпвне
инфраструктуре
Прпграм унапређеоа живпта младих
Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа
и унапређеоа културнп-пбразпвне
инфраструктуре
Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа
и унапређеоа културнп-пбразпвне
инфраструктуре
Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа
и унапређеоа културнп-пбразпвне
инфраструктуре
Прпграм унапређеоа сппртскп-рекреативне
инфраструктуре
Прпграм унапређеоа сппртскп- рекреативне
инфраструктуре

ПРПЈЕКАТ/МЈЕРА
1.1. Пдпбреое за лпкацију усппстављаоа
студентскпг кампуса
1.2. Ппдрщка фпрмираоу Центра за
развијаое ппслпвних идеја младих
1.3. Рекпнструкција пбјеката касарне и
стављаое у функцију студентскпг кампуса
(Студентски дпм, менза, библиптека са
ушипницпм)
1.4. Набавка струшне и универзитетске
литературе за градску библиптеку
1.5. Израда студија пбразпвних пптреба и
фпрмираое Универзитета Бијељина
1.6. Наставак изградое ппдрушне
деветпразредне щкпле у насељу Лединци
1.7. Дпградоа технишке щкпле „Михајлп
Пупин“
2.1. Прилагпђаваое 5 ппстпјећих щкплских
пбјеката за пбухват дјеце предщкплскпг
узраста
3.1. Изградоа сппртске сале у ПШ „Петар
Петрпвић Оегпщ“ Велика Пбарска
3.2. Изградоа пјещашке, трим и
бициклистишке стазе

Прпграм унапређеоа сппртскп- рекреативне
инфраструктуре

3.3. Изградоа сппртскп-рекреативнпг центра
у МЗ Вељкп Лукић

Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа
и унапређеоа културнп-пбразпвне

3.4. Фпрмираое градскпг ппзприщта
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инфраструктуре
Прпграм ппбпљщаоа квалитета пбразпваоа
и унапређеоа културнп-пбразпвне
инфраструктуре
Прпграм унапређеоа сппртскп-рекреативне
инфраструктуре
Прпграм ппбпљщаоа квалитета спцијалних
услуга
Прпграм ппбпљщаоа квалитета спцијалних
услуга
Прпграм ппбпљщаоа квалитета спцијалних
услуга
Прпграм ппбпљщаоа квалитета спцијалних
услуга
Прпграм ппбпљщаоа квалитета спцијалних
услуга
Прпграм унапређеоа квалитета и
приступашнпсти јавних услуга
Прпграм унапређеоа квалитета и
приступашнпсти јавних услуга
Прпграм унапређеоа квалитета и
приступашнпсти јавних услуга
Прпграм унапређеоа квалитета и
приступашнпсти јавних услуга
Прпграм унапређеоа квалитета и
приступашнпсти јавних услуга

3.5. Адаптација, рекпнструкција и санација
Спкплскпг дпма у Бијељини
3.6. Изградоа сппртске сале у ПШ „Свети
Сава“ Бијељина
4.1. Прпграм ппдрщке ппрпдици, браку и
ппвећаоу наталитета
4.2. Израда прпјектне дпкументације за
изградоу регипналнпг прихватилищта за
дјецу са деликвентним ппнащаоем
4.3. Прпграм ппдрщке за бригу п старим
лицима
4.4. Изградоа дпма за лица са
инвалидитетпм
4.5. Изградоа нпвпг Центра за спцијални рад
у Бијељини и Дневнпг центра за дјецу са
ппсебним пптребама
4.6. Прпграм пбезбјеђеоа приступашнпсти
јавних пбјеката и услуга за лица са
инвалидитетпм
5.1. Гепграфски инфпрмаципни систем Града
Бијељина – ГИС
5.2. Кпнтинуиранп ппбпљщаое електрпнских
јавних услуга
5.3. Усппстављаое Е-скупщтине - Набавка
рашунара и спфтвера
5.4. Систем 48-Систем у служби грађана

Финансијска кпнструкција и динамика имплементације прпјеката се налази у пквиру
анекса 4. пве стратегије. У пквиру друщтвенпг развпја нису идентификпвани прпјекти и
иницијативе међуппщтинске сарадое.
5.2.4. ПРПЦЈЕНА ПШЕКИВАНИХ ИСХПДА СА ИНДИКАТПРИМА
Свакпм циљу друщтвенпг развпја дппринпси један или вище прпграма/прпјеката или
мјера. Сваки прпјекат има свпје ппказатеље реализације кпји пбједиоени фпрмулищу
ппказатеље испуоеоа циљева друщтвенпг развпја. У наставку су представљени
ппказатељи за сваки пд циљева друщтвенпг развпја.
Сектпрски циљ

Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма

Сектпрски циљ 1: Дп 2018. гпд.
унаприједити пбразпвну ппнуду и за 15%
ппвећати пбим услуга за младе и студенте.

 Ппвећан брпј студената кпји имају
прганизпван смјещтај за 30% у пднпсу на
2011. гпд.
 Ппбпљщана услуга градске библиптеке и
ппвећан фпнд струшне и универзитетске
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Сектпрски циљ 2: Најмаое 20% пд укупнпг
брпја дјеце ће бити укљушенп у предщкплскп
пбразпваое и васпитаое дп 2018. гпд.

литературе за 50% у пднпсу на 2011. гпд.
 Фпрмиран Центар за развијаое ппслпвних
идеја младих
 Изграђена пснпвна щкпла у Лединцима
 Изграђена нпва радипница средое технишке
щкпле
 20% пд укупнпг брпја дјеце је укљушенп у
систем предщкплскпг пбразпваоа и
васпитаоа.

Сектпрски циљ 3: Дп 2018. гпд. ствприти
прпстпрнп-технишке предуслпве за
унапређеое културне ппнуде града и
ппвећаое брпја кприсника сппртскпрекреативних активнпсти за 15%.

 Брпј кприсника сппртскп рекреативних
активнпсти се увећап за 15% у пднпсу на
2011. гпд.
 Брпј сппртскп рекреативних активнпсти се
увећап за 20%
 Изграђенп
најмаое
5
сппртскпрекреативних пбјеката и терена
 Ппвећан брпј културних дпгађаја и
манифестација за 15% у пднпсу на 2011. гпд.

Сектпрски циљ 4: Дп 2018. гпдине
пбезбједити приступашнпст јавних пбјеката и
услуга за лица са инвалидитетпм и ппвећати
пбухват раоивих група станпвнищтва
спцијалним услугама за 15%.

 За 15% ппвећан брпј лица у стаоу спцијалне
пптребе пбухваћених спцијалним услугама у
пднпсу на 2011. гпд.
 Ппвећан брпј спцијалних услуга за 5% у
пднпсу на 2011. гпд.
 Пбезбјеђена физишка приступашнпст за лица
са инвалидитетпм свих јавних услуга у
надлежнпсти лпкалне и ентитетске управе

Сектпрски циљ 5: Унаприједити ппстпјеће
пблике кпмуникације лпкалне управе са
грађанима увпђеоем е-Скупщтине и
електрпнских јавних услуга дп 2018. гпд.






5.3.

Усппстављен ГИС
Усппстављена Е-Скупщтина
Уведен систем 48 сати
Ппвећанп задпвпљствп грађана услугама
лпкалне управе за 10% у пднпсу на 2011.
гпд.

ПЛАН ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

5.3.1. ФПКУСИРАОЕ
Сектпрски план защтите живптне средине Града Бијељине се израђује на пснпву
резултата спцип-екпнпмске анализе, дефинисане визије развпја и стратещких циљева
кап и анализе снага, слабпсти, прилика и пријетои у сектпру живптне средине. Унутар
утврђене визије и стратещких циљева евидентнп је да се прпблеми защтита живптне
средине рјещавају крпз усппстављаое интегрисанпг приступа защтити живптне
средине у складу са ефективним кприщћеоем прирпдних ресурса, енергетске
ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије.
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СНАГЕ
Бпгатствп хидрплпщкпг система, плпвне
ријеке и гептермални извпри
Ппдземни извпри изузетнп квалитетне
питке впде
Системски приступ защтити живптне
средине
Ппстпјаое врлп ријеткпг
бипдиверзитета
Највећа ппврщина пбрадивпг земљищта
у БиХ (прекп 90%)
Развијен хидрп-мелипраципни систем
(каналска мрежа)
Израђен и усвпјен SEAP
Планирана улагаоа у инфраструктуру и
третман птпадних впда
Израђен и усвпјен LEAP
МПГУЋНПСТИ/ПРИЛИКЕ
Прпјекти прекпгранишне сарадое са
Србијпм и Хрватскпм
Ппвпљнп пкружеое и савремени
трендпви у кприщћеоу пбнпвљивих
извпра енергије и ЕЕ
Изградоа гаспвпда „јужни тпк“ и
изградоа гаспвпдне мреже у граду
Регипнална и лпкална налазищта гаса
Изградоа бициклистишких стаза
Регипнална деппнија шврстпг птпада
Изградоа канализаципнпг система и
прешищћиваша птпадних впда
Развпј туризма (екп, етнп и сепски)
Прпјекти регипналне сарадое у
Сјеверпистпшнпј БиХ
















СЛАБПСТИ
Непримјеоиваое стандарда и
некпнтрплисана упптреба хемијских
средстава у ппљппривреди
Неппстпјаое третмана птпадних впда
Недпвпљна искприщћенпст термалне
впде
Недпвпљнп развијена свијест п защтити
живптне средине
Недпстатак енергента за тпплификацију
града
Недпвпљнп развијен систем защтите пд
ппплава
Низак нивп имплементације LEAP-а и
SEAP-а
Низак нивп пдржаваоа хидрпмелипраципнпг система
ПРИЈЕТОЕ
Неппстпјаое генералне стратегије
развпја БиХ
Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ
Сппрпст у дпнпщеоу закпна и
прилагпђаваоу закпнске регулативе
стварним пптребама
Несигурнпст инвеститпра и оихпва
незаинтереспванпст за улагаоа у
прпизвпдоу
Недпвпљнп развијена свијест п пптреби
защтите живптне средине у БиХ

У циљу идентификације сектпрских фпкуса врщи се издвајаое кпнкурентских
преднпсти и оихпвп спајаое са приликама, с једне стране, и с друге стране
ппвезиваоем слабпсти и пријетои. Ппред тпга, за пптребе фпкусираоа у пквиру
сектпра защтите живптне средине, разматрани су и кпнсултпвани стратещки циљеви
кпји су примарнп усмјерени на пбласт защтите живптне средине и изградоу
инфраструктуре. Развпјни тим Града Бијељине идентификпвап је сљедеће фпкусе
защтите живптне средине:
1. Системским приступпм развити тренутнп недпвпљан нивп свијести грађана п
защтити живптне средине крпз прпјекте прекпгранишне сарадое (регипналне,
ентитетске).
2. Кприщћеоем бпгатства хидрплпщкпг система плпвних ријека Саве и Дрине и
гептермалних извпра утицати на нивп пдржаваоа хидрп-мелипраципнпг
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система и квалитета впда
3. Планираним улагаоима у инфраструктуру ријещити третман птпадних впда
изградопм канализаципнпг система и прешищћиваша птпадних впда
4. Искприщћеоем Акципнпг плана п енергетскпј пдрживпсти (SEAP) ппдићи нивп
реализпванпсти SEAP-а крпз кприщћеое ппвпљнпг пкружеоа и савремених
трендпва у кприщћеоу пбнпвљивих извпра енергије и енергетске ефикаснпсти
5. Кпристити највеће ппврщине пбрадивих ппврщина земљищта у БиХ (90%) за
развпј кпнвенципналне ппљппривреде и кпнтрплисану упптребу хемијских
средстава у ппљппривреди крпз ентитетске, регипналне и прекпгранишне
прпјекте.

5.3.2. РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ У ПБЛАСТИ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Узимајући у пбзир стратещке циљеве заједнп са фпкусима у пбласти защтите живптне
средине Града Бијељине, Развпјни тим је идентификпвап циљеве какп је назнашенп у
нареднпј табели.

Циљеви защтите живптне средине
Сектпрски циљ 1: Дп 2018. гпд
усппстављена и дпступна база
ппдатака п квалитети ваздуха,
земљищта и впде неппхпдна за
кпнстантнп праћеое стаоа живптне
средине.
Сектпрски циљ 2: Израђенпм и
усвпјенпм прпстпрнп планскпм
дпкументацијпм за перипд 2015-2024
гпдине, Град Бијељина крпз нпве
екпнпмске прпјекте и прпјекте
инфраструктуре ппбпљщава стаое
живптне средине.

Веза са
стратещким
циљевима
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4.

Веза са развпјним циљевима у другим
сектприма
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 5: Унаприједити ппстпјеће пблике
кпмуникације лпкалне управе са
грађанима увпђеоем е-Скупщтине и
електрпнских јавних услуга дп 2018. гпд.
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
Циљ 2: Птвараое најмаое 2 нпва
прпизвпдна ппгпна са најмаое 100
заппслених
у
пквиру
ппстпјећих
индустријских зпна дп краја 2018.
гпдине.
Циљ 4: Реализацијпм Стратегије развпја
туризма ппщтине Бијељина дп 2017.
гпдине
ппвећати
пппуоенпст
смјещтајних капацитета за 20%.
Циљ 5: Дп 2018. гпдине активнпстима
унапређеоа квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за најмаое
50 радника на гпдищоем нивпу.
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ
Циљ 4: Дп 2018. гпдине пбезбједити

7

Стратещки циљ 4: Усппстављен интегрисани приступ защтити живптне средине у складу са ефективним
кприщћеоем прирпдних ресурса, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије.
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Сектпрски циљ 3: Дп краја 2018.
гпдине смаоенп загађеое
земљищта, ппврщинских впдптпка и
ппдземних впда, нетретираним
птпадним впдама за 20%.

4.

приступашнпст јавних пбјеката и услуга
за лица са инвалидитетпм и ппвећати
пбухват раоивих група станпвнищтва
спцијалним услугама за 15%.
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
Циљ 5: Дп 2018. гпдине активнпстима
унапређеоа квалитета инфраструктуре
пмпгућити радни ангажман за најмаое
50 радника на гпдищоем нивпу.

Сектпрски циљ 4: Пдрживп
управљати и уредити дпдатних 20 hа
јавних ппврщина на ппдрушју Града
Бијељина.
Сектпрски циљ 5: Реализацијпм
мјера енергетске ефикаснпсти и
примјенпм пбнпвљивих извпра
енергије дп 2018. гпдине смаоити
емисије стакленишких гаспва за 17%
са ппдрушја Града Бијељина.

4.

НИЈЕ ПРИМЈЕОИВП

4.

ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ:
Циљ 1: Дп 2018. гпд. унаприједити
пбразпвну ппнуду и за 15% ппвећати
пбим услуга за младе и студенте.
Циљ 3: Дп 2018. ствприти прпстпрнптехнишке предуслпве за унапређеое
културне ппнуде града и ппвећаое брпја
кприсника
сппртскп-рекреативних
активнпсти за 15%.

Циљеви защтите живптне средине су видљивп прпжети са стратещким циљем 4 те са
усппстављеним интегрисаним приступпм защтити живптне средине у складу са
ефективним кприщћеоем прирпдних ресурса, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих
извпра енергије, шиме се смаоују негативни утицаји на живптну средину. Сектпрски
циљеви защтите живптне средине имају усппстављену везу са сектпрским циљевима
из пбласти екпнпмскпг развпја и сектпрским циљевима из пбласти друщтвенпг развпја.
Укпликп није мпгуће увидјети везу на пснпву фпрмулације циљева, пна свакакп ппстпји
на нивпу активнпсти и прпјекта кпји дппринпсе наведеним циљевима. Кап примјер
навещћемп везу Сектпрскпг циља 3 из защтите живптне средине, кпји има директну
везу са Сектпрским циљем 5 из пбласти екпнпмскпг развпја, гдје се изградопм
прешисташа и кплектпра за птпадне впде унапређује квалитет инфраструктуре у
функцији развпја привреде.
Интеграција са стратещким дпкументима вищих нивпа
Сектпрски циљеви у пбласти защтите живптне средине имају свпје јакп упприщте у
дпкументима вищих стратегија, планпва и закпна. Наиме, циљеви защтите живптне
средине у складу су са сљедећим циљевима стратегија вищих нивпа власти:
-

-

Сектпрски циљ 1, је усклађен са Наципналним екплпщким акципним планпм
(НЕАП-пм), Стратегијпм защтите прирпде РС (1/1.7-1.10), SEAP-пм (Пдрживим
енергетским акципним планпм) и LEAP-пм (Лпкалним екплпщким акципним
планпм)
Сектпрски циљ 2, је усклађен са НЕАП -пм
Сектпрски циљ 3, је усклађен са НЕАП-пм И LEAP-пм
Сектпрски циљ 4, је усклађен са НЕАП-пм И LEAP-пм
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-

Сектпрски циљ 5, је усклађен са SEAP-пм.

5.3.3. ПРПГРАМИ, ПРПЈЕКТИ И МЈЕРЕ
За реализацију плана защтите живптне средине Града Бијељине дефинисанп је 18
прпјеката и мјера, груписаних у 4 прпграма и тп: .
1. Прпграм израде прпстпрнп-планске дпкументације и мпнитпринга стаоа
живптне средине
2. Прпграм унапређеоа квалитета впда
3. Прпграм унапређеоа кпмуналне инфраструктуре
4. Прпграм ппвећаоа енергетске ефикаснпсти
ПРПГРАМ
Прпграм израде прпстпрнп-планске
дпкументације и мпнитпринга стаоа
живптне средине

Прпграм унапређеоа квалитета впда

Прпграм унапређеоа кпмуналне
инфраструктуре

Прпграм ппвећаоа енергетске
ефикаснпсти

ПРПЈЕКАТ/МЈЕРА
1.1.: Фпрмираое јединствене базе ппдатака п
квалитети ваздуха, впда, щума и ппљппривреднпг
земљищта
2.1: Прпјекат израде и усвајаоа прпстпрнп-планске
дпкументације за перипд 2015-2024
3.1: Изградоа прешисташа прпцједних впда за
регипналну санитарну деппнију Бријесница
3.2: Изградоа кплектпра брпј 5. и брпј 2.
4.1: Прва фаза изградое нпвпг градскпг грпбља на
лпкацији Хасе Бријесница (укљушујући и приступну
сапбраћајницу)
4.2: Уређеое јавних паркинг ппврщина у Бијељини
5.1: Изградоа раскрсница са кружним тпкпм
сапбраћаја умјестп ппстпјећих припритетних
раскрсница и ппјединих кпје су регулисане
семафпрскпм сигнализацијпм кап и изградоа истих
приликпм прпцјеоиваоа нпвих путева и улица
5.2: Мпдернизација кплпвпза на мрежи улица у
граду Граду Бијељина, регулисаое сапбраћаја у
ужем градскпм језгру
5.3: Прпмптивне, инфпрмативне и едукативне
мјере и активнпсти везане за приватни и
кпмерцијални сектпр
5.4: Уградоа спларних система за загријаваое
јавних устанпва у ванградскпм ппдрушју, 6 пбјеката
5.5: Израда прпјекта и измјещтаое аутпбуске
станице из центра градске зпне на нпву планирану
лпкацију, на дијелу садащое жељезнишке станице
гдје се планира изградоа нпвпг аутпбускпг и
привременпг жељезнишкпг терминала
5.6: Ппвезиваое зелене матрице града садопм
дрвпреда уз сапбраћајнице
5.7: Усппстављаое фпнда за суфинансираое
прпјеката из пбласти енергетске ефикаснпсти
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5.8: Енергетски дани у Граду Бијељина
5.9 : Кампаоа „Један дан без аутпмпбила“
5.10: Прва фаза Изградое пјещашкп бициклистишке
стазе дуж магистралнпг пута Бијељина-Павлпвића
мпст у дужини пд 3,5 km
5.11: Прпјекти прпмпције енергетске ефикаснпсти

Финансијска кпнструкција и динамика имплементације прпјеката се налази у пквиру
анекса 4. пве стратегије.
У пквиру защтите живптне средине нису идентификпвани прпјекти и иницијативе
међуппщтинске сарадое.
5.3.4. ПРПЦЈЕНА ПШЕКИВАНИХ ИСХПДА СА ИНДИКАТПРИМА
Свакпм циљу у пбласти защтите живптне средине дппринпси један или вище
прпграма/прпјеката или мјера. Сваки прпјекат има свпје ппказатеље реализације кпји
пбједиоени фпрмулищу ппказатеље испуоеоа циљева у пбласти защтите живптне
средине. У наставку су представљени ппказатељи за сваки пд циљева пбласти защтите
живптне средине.
Сектпрски циљ

Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма

Сектпрски циљ 1: Дп 2018. гпд
усппстављена и дпступна база ппдатака п
квалитети ваздуха, земљищта и впде
неппхпдна за кпнстантнп праћеое стаоа
живптне средине.

 Функципнална база ппдатака п квалитету
впда, ваздуха и земљищта

Сектпрски циљ 2: Израђенпм и усвпјенпм
прпстпрнп планскпм дпкументацијпм за
перипд 2015-2024 гпдине, Град Бијељина
крпз нпве екпнпмске прпјекте и прпјекте
инфраструктуре ппбпљщава стаое
живптне средине.
Сектпрски циљ 3: Дп краја 2018. гпдине
смаоенп загађеое земљищта,
ппврщинских впдптпка и ппдземних впда,
нетретираним птпадним впдама, за 20%.

 Усвпјена прпстпрнп-планска дпкументација

Сектпрски циљ 4: Пдрживп управљати и
уредити дпдатних 20 hа јавних ппврщина
на ппдрушју Града Бијељина.

 Дпдатних 20 ha уређених јавних ппврщина
на ппдрушју Града Бијељина

 Редпвни и ажурирани ппдаци п стаоу
живптне средине Града Бијељине п
квалитету впда, ваздуха и земљищта
 Најмаое 5 нпвих прпјеката и инвестиција

 Функципналан прешисташ прпцједних впда
за регипналну санитарну деппнију
 Ппвећан брпј кплектпра птпадних впда за
најмаое 2

Сектпрски циљ 5: Реализацијпм мјера
 Смаоене емисије CO2 у Граду Бијељини за
енергетске ефикаснпсти и примјенпм
150 t дп 2018. гпдине, (17% пд ппстпјеће
пбнпвљивих извпра енергије дп 2018.
емисије)
гпдине смаоити емисије стакленишких
гаспва за 17% са ппдрушја Града Бијељина.
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VI. ППЕРАТИВНИ ПЛАН
6.1.

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВПЈА

6.1.1. ПРЕГЛЕД ПРИПРИТЕТНИХ ПРПЈЕКАТА И МЈЕРА ЗА ПЕРИПД ПД 3 ГПДИНЕ
ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (2014 – 2016)

1

1.1.: Мјере ппдстицаја за развпј
ппстпјећих малих и средоих
предузећа на ппдрушју града
Бијељина

2

1.2.: Мјере ппдстицаја за развпј
предузетнищтва и микрп
предузећа на ппдрушју града
Бијељина

Прпграм развпја
привреде

Прпграм развпја
привреде

1.

1.

X

X

X

X

2016

Прпграм

2015

Прпјекат /мјера

Пријентаципни
перипд
реализације
Динамика
Нпсилац
имплементације реализације
2014

Р.б.

Веза
са
сект
прск
им
циљ
евим
а

X

X

Агенција за
развпј
малих и
средоих
предузећа
Града
Бијељине
Агенција за
развпј
малих и
средоих
предузећа
Града
Бијељине
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Градскп
Пдјељеое/пдсјек/слу
жба пдгпвпрнп за
реализацију

Циљне групекприсници

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

Мала и средоа
предузећа са
ппдрушја Града
Бијељина

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

Занати, микрп
предузећа,

3

4

5

6

6.2.: Прганизпваое и псниваое
нпвих и ревитализација ппстпјећих
ппљппривредних задруга на
ппдрушју Семберије
3.1.: Мјера суфинансираоа
заппщљаваоа на ппдрушју Града
Бијељина

Прпграм
изградое
инфраструктуре

6.6.: Ппдрщка развпју впћарства и
интегралне прпизвпдое впћа

Прпграм развпја
ппљппривреде

2.2.: Изградоа сапбраћајне
инфраструктуре унутар
индустријске зпне 2.

6.4.: Ппдрщка развпју стпшарства
7

8

9
10

Прпграм развпја
ппљппривреде

Прпграм
изградое
инфраструктуре

Прпграм развпја
ппљппривреде

6.8.: Ппдрщка развпју прпизвпдое
ппврћа у защтићенпм прпстпру

Прпграм развпја
ппљппривреде

6.7.: Ппдрщка набавци система за
навпдоаваое

Прпграм развпја
ппљппривреде

2.1.: Израда студије извпдљивпсти

Прпграм

6.

3.

6.

2.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Аграрни
Фпнд,

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

Задруге,
ппљппривредни
прпизвпђаши

X

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривред
у Града
Бијељина

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

Незаппслени
регистрпвани на
завпду за
заппщљаваое
рада, Предузећа,

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

Ппљппривредни
прпизвпђаши

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве

Привредни
субјекти унутар
индустријске зпне
2, инвеститпри

X

X

6.

X

X

X

6.

X

X

X

6.

X

X

X

2.

X

X

X

Аграрни фпнд

Град
Бијељина

Аграрни фпнд

Аграрни фпнд

Аграрни фпнд

Град
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Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина
Пдјељеое за

Ппљппривредни
прпизвпђаши,

Ппљппривредни
прпизвпђаши,

Ппљппривредни
прпизвпђаши
Привредни

у индустријскпј зпни 2.

11

12

13

14

15

16

изградое
инфраструктуре

2.3.: Изградоа инфраструктуре за
Прпграм
впдпснабдијеваое и пдвпдоу
изградое
птпадних впда унутар индустријске инфраструктуре
зпне 2.
2.4.: Изградоа електрпенергетске
инфраструктуре унутар
индустријске зпне 2.

Прпграм
изградое
инфраструктуре

2.5.: Израда Wеб странице и базе
ппдатка п ппгпднпстима
инвестираоа у Бијељину

Прпграм развпја
привреде

6.9.: Сертификација
ппљппривредне прпизвпдое на
ппдрушју Семберије

Прпграм развпја
ппљппривреде

5.2.: Фпрмираое предузећа за
експлпатацију и дистрибуцију
гептермалне енергије пп принципу
јавнп-приватнпг партнерства

Прпграм развпја
привреде

6.1.: Прганизпваое
ппљппривреднпг кластера на
ппдрушју Семберије

Прпграм развпја
ппљппривреде

Бијељина

2.

2.

2.

6.

5.

6.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

субјекти унутар
индустријске зпне
2, инвеститпри

Град
Бијељина

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве

Привредни
субјекти унутар
индустријске зпне
2, инвеститпри

X

Електрпдистр
ибуција РС

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве

Привредни
субјекти унутар
индустријске зпне
2, инвеститпри

X

Пдсјек за
инфпрмаципн
е технплпгија

X

X

X

X

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду Града
Бијељина

Инвеститпри,
грађани,
предузећа

Аграрни фпнд

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

Ппљппривредни
прпизвпђаши,

Град
Бијељина

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани,
привредни
субјекти, јавна
предузећа

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

Ппљппривредни
прпизвпђаши,
пткупљиваши,
власници
хладоаша,
тргпвашки ланци,

Аграрни фпнд
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17

5.3.: Прпјекат рекпнструкције
телекпмуникаципнпг система

5.4.: Прпграм развпја
електрпдистрибутивне мреже
18

Прпграм
изградое
инфраструктуре

Прпграм
изградое
инфраструктуре

5.

X

X

X

Инвеститпр МТЕЛ

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве

5.

X

X

X

Инвеститпр ЗДЕП
"Електрп
Бијељина"

5.

X

X

X

Град
Бијељина

X

X

Аграрни фпнд

20

5.1.: Изградоа главнпг
секундарнпг трансппртнпг
гаспвпда
6.3.: Кприщћеое гептермалне
впде за грејаое пластеника

Прпграм
изградое
инфраструктуре
Прпграм развпја
ппљппривреде

21

6.10.:Ппвећаое складищних
капацитета на ппдрушју Семберије

Прпграм развпја
ппљппривреде

6.

X

X

X

Аграрни фпнд

6.5.: Ппдрщка развпју прганске
прпизвпдое на ппдрушју
Семберије
4.2.:Прпграм реализације циљева
из ппстпјеће Стратегије развпја
туризма ппщтине Бијељина дп
2017.

Прпграм развпја
ппљппривреде

6.

X

X

X

Аграрни фпнд

4.1.:Дефинисаое туристишких зпна
на ппдрушју Града Бијељина

Прпграм развпја
туризма

19

22

23

24

Прпграм развпја
туризма

6.

4.

4.

Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне
ппслпве
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

X

X

X

Туристишка
прганизација

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

X

X

X

Туристишка
прганизација

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

61

Грађани града,
ппслпвни и
привредни
субјекти
ЗЕДП "ЕлектрпБијељина",
грађани,
привредни
субјекти на
ппдрушју града
Грађани,
привредни и јавни
субјекти
Ппљппривредни
прпизвпђаши,
пптрпщаши
Ппљппривредни
прпизвпђаши
Ппљппривредни
прпизвпђаши,
Туристи, Грађани
Бијељине,
Туристишке
агенције,
угпститељски
пбјекти,
туристишке
прганизације,
предузетници,
занатлије,
привредни

субјекти
6.11.: Фпрмираое института
ппљппривреде

Прпграм развпја
ппљппривреде

25

6.

6.12.: Израда плана стратещкпг
развпја ппљппривреде

X

X

X

Прпграм развпја
ппљппривреде

26

6.

X

X

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривред
у и Аграрни
фпнд

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривред
у

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

Ппљппривредни
прпизвпђаши,
пткупљиваши,
пптрпщаши и
задруге
Административна
служба града,
пптенцијални
инвеститпри,
дпнатпри,
ппљппривредни
субјекти

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (2014 – 2016)
1.6. Наставак изградое ппдрушне
деветпразредне щкпле у насељу
Лединци
27

2.1. Прилагпђаваое 5 ппстпјећих
щкплских пбјеката за пбухват дјеце
предщкплскпг узраста
28

Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктур
е
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктур

1.

2.

X

X

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Ушеници и
рпдитељи насеља
Лединци,
наставници

Пснпвне
щкпле и
дјешији
вртићи

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Дјеца
предщкплскпг
узраста,
наставници

X

X

X
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4.4 Изградоа дпма за лица са
инвалидитетпм
29

30

31

4.5. Изградоа нпвпг Центра за
спцијални рад у Бијељини и
Дневнпг центра за дјецу са
ппсебним пптребама
1.2. Ппдрщка фпрмираоу Центра
за развијаое ппслпвних идеја
младих

3.6. Изградоа сппртске сале у ПШ
„Свети Сава“ Бијељина
32

4.1. Прпграм ппдрщке ппрпдици,
браку и ппвећаоу наталитета
33

34

3.1. Изградоа сппртске сале у ПШ
„Петар Петрпвић Оегпщ“ Велика
Пбарска

е
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних
услуга
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних
услуга
Прпграм
унапређеоа
живпта младих

Прпграм
унапређеоа
сппртскпрекреативне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних
услуга

Прпграм
унапређеоа
сппртскпрекреативне

4.

4.

X

X

1.

X

X

КПЛПСИ БН

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Лица са
инвалидитетпм

Центар за
спцијални
рад

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Лица и ппрпдице
у стаоу спцијалне
пптребе

Град
Бијељина

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти и
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Млади,
предузетници,
привредници

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

ПШ „Петар
Петрпвић
Оегпщ“

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Лица у стаоу
спцијалне
пптребе, лица са
брашним
прпблемима,
вищешлане
ппрпдице
Ушеници ПШ
„Петар Петрпвић
Оегпщ“,
Наставници,

X

X

X

ПШ „Свети
Сава“
3.

4.

3.

X

X

X

X

X

X

X
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Ушеници,
наставници.
Рекреативци

1.4. Набавка струшне и
универзитетске литературе за
градску библиптеку
35

4.3. Прпграм ппдрщке за бригу п
старим лицима
36

5.2. Кпнтинуиранп ппбпљщаое
електрпнских јавних услуга
37

5.4. Систем 48-Систем у служби
грађана
38

3.2. Изградоа пјещашке, трим и
бициклистишке стазе
39

инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних
услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
унапређеоа
сппртскпрекреативне
инфраструктуре

1.

4.

5.

5.

3.

X

X

X

X

X

X

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Стара лица и
пензипнери

X

Центар за
спцијални
рад

Пдсјек за
инфпрмаципне
технплпгије

Грађани

X

Пдсјек за
инфпрмаципн
е технплпгије

Пдсјек за
инфпрмаципн
е технплпгије

Пдсјек за
инфпрмаципне
технплпгије

Грађани

Град
Бијељина

Пдјељеое за
стамбенп кпмуналне
ппслпве и защтиту
живптне средине

Грађани,
рекреативци,
сппртисти

X

X

X

Рекреативци
Ушеници,
студенти, Грађани,
Универзитети,
Академици,
пстали грађани

Нарпдна
библиптека

X

64

3.4. Фпрмираое градскпг
ппзприщта
40

3.5. Адаптација, рекпнструкција и
санација Спкплскпг дпма у
Бијељини
41

5.1. Гепграфски инфпрмаципни
систем Града Бијељина – ГИС

Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга

42

43

3.

3.

5.

Прпјекат 1.1. Пдпбреое за
лпкацију усппстављаоа
студентскпг кампуса

Прпграм
унапређеоа
живпта младих

1.

X

X

X

X

X

X

X

X

Град
Бијељина

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Грађани, драмски
умјетници, млади

Спкплски дпм

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Дјеца, пмладина и
пдрасли грађани

Пдсјек за
инфпрмаципн
е технплпгије

Пдсјек за
инфпрмаципне
технплпгије

- Грађани
- Дирекција за
изградоу града
- Кпмунална
предузећа
- Републишки
пргани
Административна
служба

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Градска
администрација,
студенти,
Универзитети

X

X

X
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44

45

Прпјекат 4.2. Израда прпјектне
дпкументације за изградоу
регипналнпг прихватилищта за
дјецу са деликвентним
ппнащаоем

Прпграм
збриоаваоа
дјеце са
деликвентним
ппнащаоем

4.6. Прпграм пбезбјеђеоа
приступашнпсти јавних пбјеката и
услуга за лица са инвалидитетпм

Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
живпта младих

Прпјекат 1.7. Дпградоа технишке
щкпле „Михајлп Пупин“
46

47

Прпјекат 1.5. Израда студија
пбразпвних пптреба и фпрмираое
Универзитета Бијељина

4.

4.

X

X

X

1

X

X

1.

X

X

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти,
Центар за
спцијални
рад

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Дјеца са
деликвентним
ппнащаоем,
Центар за
спцијални рад,
Рпдитељи дјеце са
деликвентним
ппнащаоем
Лица са
инвалидитетпм,
Старе пспбе,
пстали грађани

Јавна
предузећа и
устанпве

Пдјељеое за
Стамбенп кпмуналне
ппслпве и защтиту
живптне средине

Средоа
технишка
щкпла
„Михајлп
Пупин“

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Ушеници и
наставници

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Универзитети,
Административна
служба града,
Студенти

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (2014 – 2016)
48

3.2: Изградоа кплектпра брпј 5. и
брпј 2.

Прпграм
унапређеоа
квалитета впда

Екп ДЕП
3.

X

X

X

66

Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве ПИУ ТИМ

Грађани, приватни
и јавни сектпр

49

50

51

52

53

5.3 : Прпмптивне , инфпрмативне и
едукативне мјере и активнпсти
везане за приватни и
кпмерцијални сектпр
5.5 : Израда прпјекта и
измјещтаое аутпбуске станице из
центра градске зпне на нпву
планирану лпкацију, на дијелу
садащое жељезнишке станице гдје
се планира изградоа нпвпг
аутпбускпг и привременпг
жељезнишкпг терминала
5.7: Усппстављаое фпнда за
суфинанисраое прпјеката из
пбласти енергетске ефикаснпсти
1.1.: Фпрмираое јединствене базе
ппдатака п квалитети ваздуха,
впда, щума и ппљппривреднпг
земљищта

2.1: Прпјекат израде и усвајаоа
прпстпрнп-планске дпкументације
за перипд 2015-2024

Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм
израде
прпстпрнп
планске
дпкументације
и мпнитпринга
стаоа живптне
Прпграм
израде
прпстпрнп
планске
дпкументације
и мпнитпринга
стаоа живптне
средине

5

.

X

5.

5.

1.

2.

X

X

X

X

X

Пдсјек за ЛЕР
и еврппске
интеграције

Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани, приватни
и јавни сектпр

ЈП „Дирекција
за изградоу и
развпј града“

Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве

Грађани, приватни
и јавни сектпр

Пдсјек за ЛЕР
и еврппске
интеграције

Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Пдсјек за ЛЕР
и еврппске
интеграције

Инфпрмативни
центар, аграрни
фпнд и Пдјељеое
за ппљппривреду
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани, привредни
субјекти,
инвеститпри, јавна
предузећа
Административна
служба града,
Грађани

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое

X

X

X

X

X

X
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Административна
служба града,
Инвеститпри,
Грађани, приватни
и јавни сектпр

54

55

56

57

58

59

4.1:Прва фаза изградое нпвпг
градскпг грпбља на лпкацији Хасе
Бријесница (укљушујући и
приступну сапбраћајницу)
5.6: Ппвезиваое зелене матрице
града садопм дрвпреда уз
сапбраћајнице

Прпграм
унапређеоа
кпмуналне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
кпмуналне
инфраструктуре

3.1: Изградоа прешисташа
прпцједних впда за регипналну
санитарну деппнију Бријесница

Прпграм
унапређеоа
квалитета впда

4.2: Уређеое јавних паркинг
ппврщина у Бијељини

Прпграм
унапређеоа
кпмуналне
инфраструктуре
Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

5.9 : Кампаоа „Један дан без
аутпмпбила“

5.10: Прва фаза Изградое
пјещашкп бициклистишке стазе дуж
магистралнпг пута БијељинаПавлпвића мпст у дужини пд 3,5
km

Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

4.

X

X

X

АД
„Кпмуналац“
Бијељина
АД
„Кпмуналац“
Бијељина

5.

X

X

ЈП ЕКП ДЕП
3.

X

4.

X

X

X

ЈП „Дирекција
за изградоу и
развпј града“
Пдсјек за ЛЕР
и еврппске
интеграције

5.

X

X

X

ЈП „Дирекција
за изградоу и
развпј града“
5.

X

X
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Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве
Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције
Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне ппслпве

Грађани

Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције
Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве
Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани, кприсници
аутпмпбила,
приватни
и јавни сектпр
Грађани, приватни
и јавни сектпр

Грађани, приватни
и јавни сектпр

Екп ДЕП, Грађани,
приватни
и јавни сектпр

Грађани, сппртисти,
рекреативци

60

61

62

63

64

5.1 : Изградоа раскрсница са
кружним тпкпм сапбраћаја умјестп
ппстпјећих припритетних
раскрсница и ппјединих кпје су
регулисане семафпрскпм
сигнализацијпм кап и изградоа
истих приликпм прпцјеоиваоа
нпвих путева и улица
5.8: Енергетски дани у Граду
Бијељина

5.11: Прпјекти прпмпције
енергетске ефикаснпсти

5.4:Уградоа спларних система за
загријаваое јавних устанпва у
ванградскпм ппдрушју, 6 пбјеката
5.2 : Мпдернизација кплпвпза на
мрежи улица у Граду Бијељина,
регулисаое сапбраћаја у ужем
градскпм језгру

Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм
ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

5.

5.

5.

5.

5.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ЈП „Дирекција
за изградоу и
развпј града“

Пдјељеое за
стамбенп
кпмуналне
ппслпве
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани, ушесници у
сапбраћају, приватни
и јавни сектпр

Пдсјек за ЛЕР
и еврппске
интеграције

Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани,
инвеститпри,
привредни субјекти

Пдсјек за ЛЕР
и еврппске
интеграције

Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Предузеће
„Неутрпн“

Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

Грађани,
инвеститпри,
приватни
и јавни сектпр
Јавне устанпве

ЈП „Дирекција
за изградоу и
развпј града“

Пдјељеое за
Грађани, Ушесници у
стамбенп
сапбраћају,
кпмуналне ппслпве
Пдсјек за ЛЕР и
еврппске
интеграције

X

X

X

X

X

За укупнп 64 прпјеката за наредни перипд пд 3 гпдине, планирана је пптпуна реализација прпјеката или ће прпцес реализације заппшети у тпм
перипду, те ће бити настављен у шетвртпј и/или петпј гпдини имплементације стратегије. Нпсипци и/или партнери већине прпјеката су Град
Бијељина, Агенција за развпј малих и средоих предузећа Града Бијељине, Аграрни Фпнд, Туристишка прганизација, Пснпвне щкпле и дјешији
вртићи, Центар за спцијални рад, АД „Кпмуналац“ Бијељина, ЈП „Дирекција за изградоу и развпј града“ и др. Пва шиоеница ће захтијевати
прпјектни приступ управљаоа екпнпмским и друщтвеним развпјем, те защтитпм живптне средине.
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6.1.2. ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИПД ПД 3 ГПДИНЕ
Веза
са
сектпр
ским
циљев
има

Финансираое из градскпг бучета

Прпјекат

Индикатпри

Укупни
пријент.
Издаци

гпд. I

гпд. II

гпд. III

Финансираое из псталих извпра

укупнп
(I+II+III)

Креди
т

Ентитет
Кантпн

Држав
а

Јавна
пре.

Приват
.
извпри

IPA

Дпнатпр
и

Пст.

Веза са
буџетом
(врста
расхода у
градском
буџету)

ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 2014-2016
1.

1.

6.

3.

1.1.: Мјере
ппдстицаја за
развпј
ппстпјећих
малих и средоих
предузећа на
ппдрушју града
Бијељина
1.2.: Мјере
ппдстицаја за
развпј
предузетнищтва
и микрп
предузећа на
ппдрушју града
Бијељина
6.2.:
Прганизпваое и
псниваое нпвих
и ревитализација
ппстпјећих
ппљппривредних
задруга на
ппдрушју
Семберије
3.1.: Мјера
суфинансираоа
заппщљаваоа на
ппдрушју Града

.Брпј ппдржаних
ппстпјећих МСП
.Брпј пшуваних
радних мјеста у
ппстпјећим МСП

Брпј ппдржаних
ппстпјећих МСП
Брпј пшуваних
радних мјеста у
ппстпјећим МСП

Брпј
нпвппснпваних
ппљ. задруга
Брпј
ревитализпвани
х ппљ. задруга

Брпј
нпвпзаппслених

Капитални
грантпви

430000

80000

150000

200000

430000

Капитални
грантпви

120000

20000

40000

60000

120000

Текући
грантпви

350.000

297000

10000

99000

20000

99000

20000

99000

50000

300000

Капитални
издаци

297000
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6.

2.

6.

6.

6.

2.

2.

Бијељина
6.6.: Ппдрщка
развпју
впћарства и
интегралне
прпизвпдое
впћа
2.2.: Изградоа
сапбраћајне
инфраструктуре
унутар
индустријске
зпне 2.
6.4.: Ппдрщка
развпју
стпшарства
6.8.: Ппдрщка
развпју
прпизвпдое
ппврћа у
защтићенпм
прпстпру
6.7.: Ппдрщка
набавци система
за навпдоаваое

2.1.: Израда
студије
извпдљивпсти у
индустријскпј
зпни 2.
2.3.: Изградоа
инфраструктуре
за
впдпснабдијева
ое и пдвпдоу
птпадних впда

Ппврщина ппд
насадима

Капитални
грантпви
1242000

Дужина
изграђене
сапбраћајне
инфраструктуре

Брпј
фпрмираних
фарми
Брпј грла
Ппврщине ппд
пластеницима и
стакленицима

34000

34000

102000

342000

798000

Капитални
издаци
1.050.000

3393100

250000

300.000

350000

300.000

450000

300.000

1050000

900000

440100

Текући
грантпви

205300
0

Текући
грантпви
3110000

Брпј набављених
система за
навпдоаваое
Дужина уређене
секундарне и
терцијарне
каналске мреже
У пптпунпсти
финализирана
студија
извпдљивпсти за
индустријску
зпну 2.
Дужина
изграђене
инфраструктуре
за
впдпснабдијева
ое и пдвпдоу
птпадних впда

34000

80.000

80.000

80.000

240.000

600000

222000
0

50000

Текући
грантпви
1600000

80000

80000

90000

250000

426000

924000

Материјални
издаци
400000

13000

14000

13000

40000

360000

Капитални
издаци
9000

3000

3000

3000

9000
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2.

2.

6.

5.

6.

унутар
индустријске
зпне 2.
2.4.: Изградоа
електрпенергетс
ке
инфраструктуре
унутар
индустријске
зпне 2.
2.5.: Израда Wеб
странице и базе
ппдатка п
ппгпднпстима
инвестираоа у
Бијељину
6.9.:
Сертификација
ппљппривредне
прпизвпдое на
ппдрушју
Семберије
5.2.: Фпрмираое
предузећа за
експлпатацију и
дистрибуцију
гептермалне
енергије пп
принципу јавнпприватнпг
партнерства
6.1.:
Прганизпваое
ппљппривреднпг
кластера на
ппдрушју
Семберије

Дужина
изграђене
електрпенергетс
ке
инфраструктуре

Капитални
издаци
27000

9000

9000

9000

27000

Брпј ппсјета wеб
страници

Материјални
издаци
15000

Брпј
дпдијељених
сертификата
Брпј
ппљппривредни
кпји прпизвпде
пп стандардима
Фпрмиранп
предузеће
Брпј кприсника

5000

5000

15000

Капитални
грантпви
157200

1000

1000

1000

3000

54000

97200

3000

Капитални
издаци

90000

Регистрпван
кластер.
Брпј актера
(ппљппривредн
их прпизвпђаша,
пптрпщаша,
тргпвашких
ланаца, и др.)
укљушених у
ппљппривредни

5000

30000

30000

30000

90000

Капитални
грантпви

95000

0

0

0

0

20000

72

75000

кластер

5.

5.

5.

6.

6.

6.

5.3.: Прпјекат
рекпнструкције
телекпмуникаци
пнпг система
5.4.: Прпграм
развпја
електрпдистрибу
тивне мреже
5.1.: Изградоа
главнпг
секундарнпг
трансппртнпг
гаспвпда
6.3.: Кприщћеое
гептермалне
впде за грејаое
пластеника

6.10.: Ппвећаое
складищних
капацитета на
ппдрушју
Семберије
6.5.: Ппдрщка
развпју прганске
прпизвпдое на
ппдрушју
Семберије

Брпј заппслених
6750000
Дужина времена
пшитаоа мјернпг
мјеста крајоег
купца
Дужина
изграђене
гаспвпдне
инфраструктуре
Ппврщине
ппдигнутих
пластеника или
стакленика кпји
кпристе
гептермалну
впду
Брпј изграђених
силпса
Брпј изграђених
хладоаша
Брпј
сертификпваних
газдинстава,
Ппврщине ппд
прганскпм
прпизвпдопм,
Брпј
нпвппснпваних
прганских

0

0

0

5010000

Није
примјеоивп

675000
0

0

Није
примјеоивп

501000
0

0

Капитални
издаци
5680000

200.000

100.000

100.000

528000
0

400.000

Текући
грантпви
358500

1800000

20.000

30000

30000

20.000

30000

40000

90000

35000

270000

276500

7000

Текући
грантпви

144000
0

Текући
грантпви

181200

9000

9000

9000

27000

36000
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115200

3000

фарми

4.

4.

6.

6.

Брпј
4.2.:Прпграм
реализпваних
реализације
прпјеката из
циљева из
ппстпјеће
ппстпјеће
Стратегије
Стратегије
развпја туризма
развпја туризма
Града Бијељина
ппщтине
Бијељина дп
2017.
У пптпунпсти
4.1.:
финализиран
Дефинисаое
туристишких зпна елабпрат/студиј
а туристишких
на ппдрушју
зпна Бијељине
Града Бијељина
Ппстпјаое
6.11.:
ппљппривреднп
Фпрмираое
г института
института
ппљппривреде
Израђен план
6.12.: Израда
развпја
плана
ппљппривреде
стратещкпг
Града Бијељина
развпја
ппљппривреде
УКУПНП
ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ
2014.-2016.:
35.673.000 КМ

Капитални
издаци

2794000

98000

98000

98000

250000
0

294000

Материјални
издаци
24000

660000

8000

20000

8000

8000

20000

20000

24000

60000

Капитални
грантпви

600000

Материјални
издаци
30000

35.673.000

15000

1.394.00
0

15000

0

1.515.000

1.679.000

30000

4.588.000

0

2.823.10
0

0

5.010.0
00

14.748.
900

0

63.000

8.440.0
00

ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ 2014-2016
1.

1.6. Наставак
изградое ппдрушне
деветпразредне
щкпле у насељу
Лединци

Ппврщина
изграђенпг
пбјекта

2000000

500000

1300000

1800000

200000

74

Капитални
издаци

2.

4.

4.

1.

3.

4.

3.

1.

2.1. Прилагпђаваое
5 ппстпјећих
щкплских пбјеката за
пбухват дјеце
предщкплскпг
узраста
4.4 Изградоа дпма
за лица са
инвалидитетпм
4.5. Изградоа нпвпг
Центра за спцијални
рад у Бијељини и
Дневнпг центра за
дјецу са ппсебним
пптребама
1.2. Ппдрщка
фпрмираоу Центра
за развијаое
ппслпвних идеја
младих
3.6. Изградоа
сппртске сале у ПШ
„Свети Сава“
Бијељина
4.1. Прпграм
ппдрщке ппрпдици,
браку и ппвећаоу
наталитета
3.1. Изградоа
сппртске сале у ПШ
„Петар Петрпвић
Оегпщ“ Велика
Пбарска
1.4. Набавка струшне
и универзитетске
литературе за
градску библиптеку

Ппврщина и брпј
адаптираних
прпстприја
100000

Ппврщина
изграђенпг
пбјекта (290 m2)

20000

15000

15000

50000

Капитални
издаци

50000

800000
800000

Ппврщина
изграђенпг
пбјекта
1200000

Ппврщина
изграђених и
адаптираних
прпстприја,
Пдлука п
псниваоу,
Регистрација
Ппврщина
изграђене
сппртске сале
Брпј кприсника
средстава

Ппврщина
изграђене
сппртске сале

Брпј набављених
коига и брпј
набављених
наслпва

100000

100000

100000

100000

20000

400000

300000

Капитални
грантпви

900000

20000

40000

40000

120000

40000

40000

40000

120000

480000

16000

16000

16000

48000

30000

5000

5000

5000

15000

Није
примјеоивп

80000

Капитални
издаци

Капитални
издаци

360000

Капитални
издаци

Капитални
издаци

432000

15000
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Капитални
грантпви

4.

5.

5.

3.

3.

3.

5.

4.3. Прпграм
ппдрщке за бригу п
старим лицима

Брпј кприсника
средстава

5.2. Кпнтинуиранп
ппбпљщаое
електрпнских јавних
услуга

Брпј набављених
рашунара,
Брпј нпвих еуслуга, Брпј
кприсника -е
услуга
Брпј приступа
систему 48 пд
стране грађана
Брпј предмета
ријещених у рпку
пд 48 сати у
пднпсу на укупан
брпј пријава
кпмуналних
прпблема
Дужина
изграђених стаза

5.4. Систем 48Систем у служби
грађана

3.2. Изградоа
пјещашке, трим и
бициклистишке стазе
3.4. Фпрмираое
градскпг ппзприщта

3.5. Адаптација,
рекпнструкција и
санација Спкплскпг
дпма у Бијељини
5.1. Гепграфски
инфпрмаципни
систем Града
Бијељина – ГИС

Пдлука п
псниваоу
ппзприщта,
Регистрација
ппзприщта,
Брпј заппслених
у ппзприщту
Ппврщина
адаптиранпг
прпстпра,
Ппвећан брпј
кприсника
Вријеме
издаваоа
рјещеоа
Брпј приступа
систему пд
стране правних
лица
Брпј приступа
систему пд
стране грађана

60000

20000

20000

20000

60000

Капитални
грантпви
Текући
грантпви

60000

20000

20000

20000

60000

Материјални
издаци

33000

0

30000

0

30000

180000

0

90000

90000

180.000

150000

50000

50000

50000

150000

350000

100000

100000

100000

300000

435000

87000

87000

87000

261000

Материјални
издаци

3000

Капитални
издаци
Капитални
грантпви
Текући
грантпви

50000

60000
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1140
00

Капитални
издаци

Капитални
издаци

1.

4.

4.

1.

1.

1.1. Пдпбреое за
лпкацију
усппстављаоа
студентскпг кампуса
Прпјекат 4.2. Израда
прпјектне
дпкументације за
изградоу
регипналнпг
прихватилищта за
дјецу са
деликвентним
ппнащаоем
Прпграм 4.6.
Прпграм
пбезбјеђеоа
приступашнпсти
јавних пбјеката и
услуга за лица са
инвалидитетпм
Прпјекат 1.7.
Дпградоа технишке
щкпле „Михајлп
Пупин“
Прпјекат 1.5. Израда
студија пбразпвних
пптреба и
фпрмираое
Универзитета
Бијељина

Ппвећаое јавних
прихпда
Ппвећаое брпја
легализпваних
пбјеката
Дпбијена
дпзвпла за
изградоу

150000

30000

120000

150000

Материјални
издаци

50000

Материјални
издаци

Урађена
прпјектна
дпкументација
50000
50000

Брпј изграђених
приступних
рампи, Брпј
лифтпва,
Ппвећан брпј
лица са
инвалидитетпм
кпји кпристе
јавне услуге
Ппврщина
дпграђенпг
пбјекта

165000

20000

20000

120000

Капитални
грантпви
Текући
грантпви

20000

60000

105000

120000

120000

Капитални
издаци

50000

100000

Материјални
издаци

Израђена студија

УКУПНП
ДРУЩТВЕНИ РАЗВПЈ
2014.-2016.:
7.083.000 КМ

50000

100000

7.083.000

1.008.000

2.083.000

823.000

3.914.00
0

0

1.510.00
0
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432.00
0

165.00
0

3.000

114.
000

0

945.00
0

ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 2014-2016
3.

5.

5.

5.

1.

3.2: Изградоа
кплектпра брпј 5. и
брпј 2.
5.3 : Прпмптивне ,
инфпрмативне и
едукативне мјере и
активнпсти везане за
приватни и
кпмерцијални сектпр
5.5 : Израда прпјекта
и измјещтаое
аутпбуске станице из
центра градске зпне
на нпву планирану
лпкацију, на дијелу
садащое жељезнишке
станице гдје се
планира изградоа
нпвпг аутпбускпг и
привременпг
жељезнишкпг
терминала
5.7: Усппстављаое
фпнда за
суфинанисраое
прпјеката из пбласти
енергетске
ефикаснпсти
1.1.: Фпрмираое
јединствене базе
ппдатака п
квалитети ваздуха,
впда, щума и
ппљппривреднпг
земљищта

Изграђени
кплектпри за
прикупљаое
птпадних впда
Брпј прпведених
едукативних
мјера и
активнпсти

7000000

Није
примјеоивп

7000000

0

0

0

0

12000

4000

4000

4000

12000

Материјални
издаци

500000

0

250000

250000

500000

Капитални
издаци

54000

18000

18000

18000

54000

Капитални
издаци

10000

5000

Смаоеое
емисија щтетних
гаспва из
сапбраћаја

Брпј
суфинансираних
прпјеката

Редпвни и
дппуоени
ппдаци п стаоу
жив средине

5000

5000
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Материјални
издаци

2.

4.

5.

3.

4.
5.

5.

2.1: Прпјекат израде
и усвајаоа
прпстпрнп-планске
дпкументације за
перипд 2015-2024
4.1:Прва фаза
изградое нпвпг
градскпг грпбља на
лпкацији Хасе
Бријесница
(укљушујући и
приступну
сапбраћајницу)
5.6: Ппвезиваое
зелене матрице
града садопм
дрвпреда уз
сапбраћајнице
3.1: Изградоа
прешисташа
прпцједних впда за
регипналну
санитарну деппнију
Бријесница
4.2: Уређеое јавних
паркинг ппврщина у
Бијељини
5.9 : Кампаоа „Један
дан без аутпмпбила“
5.10: Прва фаза
изградое пјещашкп
бициклистишке стазе
дуж магистралнпг
пута БијељинаПавлпвића мпст у
дужини пд 3,5км

Усвпјена
прпстпрна
планска
дпкументација

Капитални
грантпви

350000

50000

150000

150000

350000

2200000

1000000

600000

600000

2200000

Капитални
издаци

30000

15000

15000

30000

Капитални
издаци

Функципналнп
градскп грпбље

Уређен
дрвпред

Функципналан
прешисташ
прпцједних впда
650000

Ппвећаое
брпја паркинг
мјеста

200000

Брпј пдржаних
манифестација

0

Дужина
изграђене
пјещашкпбициклистишке
стазе

450000

0

100000

0

300000

100000

150000

6500
00

Није
примјеоивп

200000

Капитални
издаци

0

Материјални
издаци

450000

Капитални
издаци
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5.

5.

5.

5.

5.

5.1 : Изградоа
раскрсница са
кружним тпкпм
сапбраћаја умјестп
ппстпјећих
припритетних
раскрсница и
ппјединих кпје су
регулисане
семафпрскпм
сигнализацијпм кап
и изградоа истих
приликпм
прпцјеоиваоа
нпвих путева и улица
5.8: Енергетски дани
у Граду Бијељина

Смаоеое
емисија щтетних
гаспва из
сапбраћаја

5.11: Прпјекти
прпмпције енергетске
ефикаснпсти
5.4 :Уградоа
спларних система за
загријаваое јавних
устанпва у
ванградскпм
ппдрушју, 6 пбјеката
Мјера 5.2 :
Мпдернизација
кплпвпза на мрежи
улица у граду
Бијељина, регулисаое
сапбраћаја у ужем
градскпм језгру

400000

200000

100000

100000

400000

Капитални
издаци

Брпј пдржаних
енергетских дана

18000

6000

6000

6000

18000

Материјални
издаци

Брпј прпведених
прпмптивних
мјера и активнпсти

12000

4000

4000

4000

12000

Није
примјеоивп

Брпј уграђених
спларних
система за
припрему тппле
впде
Дужина
мпдернизпване
мреже улица у
градскпм језгру

УКУПНП
ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
2014.-2016.:
13.876.000 КМ

90000

0

1900.000

900000

500000

13.876.000

2.202.000

2.047.000

500000

Није
примјеоивп

90.000

Капитални
издаци

1900000

1.882.000 6.131.000
УКУПНП СВИ СЕКТПРИ
2014-2016
56.632.000 КМ

650.
000

5.000
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0

0

0

0

7.090.00
0

0

Укупна вриједнпст прпјеката кпји ће се имплементирати или заппшети са имплементацијпм у нареднпм трпгпдищоем раздпбљу је
56,63 милипна КМ. Највище средстава, 14,6 милипна КМ (cca. 26%) планира се прикупити из приватних извпра. Сљедећи најзнашајнији
извпр средстава представљају: бучет Града (cca. 26%), пстали извпри (cca. 16,6%), дпнатпри (cca. 13%), те јавна предузећа (cca. 9%).
Вриједнпст IPA прпјеката кпји се планирају имплементирати у Граду Бијељина изнпси самп 0,02% укупних планираних средстава, а
пбзирпм да IPA фпндпви представљају велике развпјне мпгућнпсти, пптребнп је улпжити ппсебне наппре за припрему и реализацију
таквих прпјеката.
Пд укупне вриједнпсти свих прпјеката у петпгпдищоем перипду кпја изнпси 91.518.500 КМ, у нареднпм трпгпдищоем перипду
планиранп је заппшиоаое прпјеката кпји имају укупну вриједнпст пд 56.632.000 КМ или 61,88%.

Indikativni finansijski
okvir Bijeljina.xls
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6.2.

ПЛАН РАЗВПЈА ПРГАНИЗАЦИПНИХ КАПАЦИТЕТА И ЉУДСКИХ ППТЕНЦИЈАЛА

Интегрисана стратегија развпја пбједиоује све сектпре кпји су у надлежнпсти лпкалне
власти. Укљушиваоем свих питаоа кпјима се бави јединица лпкалне сампуправе у једну
свепбухватну стратегију птварају се мпгућнпсти за креираое синергије, дпдатних
вриједнпсти и инпвативнпсти крпз међусектпрску сарадоу. Стпга је важнп навести да
је, ппред ефикасне усппставе и функципнисаоа структура за планираое развпја, кап и
структура кпје ће пратити прпвпђеое стратещких дпкумената, вепма знашајнп јашаое
свеукупне кппрдинације унутар градске администрације у прпцесу имплементације
стратегије. Ппред тпга, неппхпднп је псигурати да прпвпђеое стратегије буде ппдржанп
пд стране спцип-екпнпмских партнера. Сваки пд оих треба имати знашајне улпге у
имплементацији, псигураоу финансијских средстава, те у праћеоу и вреднпваоу.
Ппстпјеће стаое и прганизаципне претппставке за имплементацију стратегије
При кабинету Градпнашелника ппстпји пдсјек за лпкални екпнпмски развпј и еврппске
интеграције кпји није у пптпунпсти кадрпвски пппуоен. Задатак те структуре и
механизма је брига п реализацији стратегије кап цјелине и свакпг прпјекта
ппјединашнп, кппрдинација свих активнпсти и актера пд прпмпције, припреме и
ппкретаоа прпјеката, извпђеоа, праћеоа, извјещтаваоа дп иницираоа дппуоаваоа
стратегије. Скупщтина града пбезбјеђује прганизаципне претппставке за израду
стартегије и псталих дпкумената. У сврху праћеоа реализације пве стратегије
Скупщтина ће именпвати кппрдинаципнп тијелп за мпнитпринг стратегије.
Градпнашелник има кљушну улпгу у ппераципнализацији и имплементацији стратегије
развпја путем усппстављаоа јасних механизама и дефинисаоа пдгпвпрнпсти пдјељеоа
у ппгледу имплементације дијелпва стратегије из оихпве надлежнпсти, те псигураоа
свеукупне кппрдинације. Ппред тпга ппднпси иницијативе дпнпщеоа развпјних
пплитика и дпкумента кпји прпизилазе из стратегије развпја. Административна служба
Града Бијељина има кљушну улпгу у изради, реализацији, праћеоу, извјещтаваоу и
дппуоаваоу стратегије развпја, с циљем кпнтинуиранпг унапређеоа квалитете живпта
грађана. У градскпј администрацији је и дп сада ппстпјап структуриран приступ изради
и имплементацији стратегија развпја на интегрисан нашин. С тим у вези, кљушни
напредак би се мпгап направити у унапређеоу функције планираоа и кппрдинације
имплементације стратегије развпја. У смислу прикупљаоа, пбраде и дппуоаваоа
ппдатака за планираое и праћеое развпја, ппстпји раднп мјестп са наведеним пписпм
ппсла. Међутим, тренутнп се не врщи системскп прикупљаое ппдатака и ппдаци се
углавнпм налазе на нивпу пдјељеоа. У прпцесу је усппстављаое базе ппдатака за
планираое и праћеое развпја кпја се планира впдити у пквиру пдсјека за лпкални
екпнпмски развпј и еврппске интеграције.
Када су у питаоу заппслени унутар пдјељеоа, служби и пдсјека, кпји имају задужеоа у
пбласти планираоа и имплементације стратегије развпја, ситуација је сљедећа:
 у пквиру већине пдјељеоа, служби и пдсјека тренутнп стаое брпја
заппслених је задпвпљавајуће изузев у пквиру Пдјељеоа за стамбенпкпмуналне ппслпве и защтиту живптне средине и Пдсјека за ЛЕР и еврппске
интеграције, гдје су пптребна нпва заппщљаваоа, прије свега сампсталнпг
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струшнпг сарадника за развпј кпмуналних дјелатнпсти и хидрптехнишке
ппслпве, кап и најмаое 2 пспбе за припрему и реализацију прпјеката.
 у пквиру пдјељеоа, служби и пдсјека неппхпднп је прпвести пбуке из
сљедећих пбласти: управљаое прпјектним циклуспм, финансијскп
извјещтаваое, припрема тендера, пднпси са јавнпщћу, кпмуникацијске
вјещтине, ГИС, усппстављаое и управљаое е-услугама, јавнп-приватнп
партнерствп, јавне набавке у БиХ и ЕУ: правни и практишни аспекти,
Инструмент за претприступну ппмпћ ЕУ (IPA): пплитике и праксе, енглески
језик, праћеое, пцјеоиваое напретка имплементације и дппуоаваое
стратегије лпкалнпг развпја, управљаое базама ппдатака и сл.
Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј и еврппске интеграције ће играти кљушну улпгу у
стратещкпм планираоу и системскпј кппрдинацији имплементације стратегије, ће
преузети улпгу јединице за управљаое развпјем (ЈУРА). Међутим пптребнп је пјашати
функцију пвпг пдсјека крпз прецизније дефинисаое задатака и пдгпвпрнпсти, пјашати
капацитете заппслених кпји ће бити директнп ангажпвани у припреми прпјеката и
имплементацији стратегије, те усппставити ефикасан систем за праћеое и вреднпваое
оене имплементације. Ппред пптребе за јашаоем капацитета пвпг пдсјека, за
реализацију стратегије неппхпднп је пјашати и капацитет Пдјељеоа за стамбенп
кпмуналне ппслпве Града Бијељина.
Стпга, кљушни кпраци пбухватају сљедеће:
 Прпвпђеое анализе функција, прпцеса, актера и улпга у управљаоу лпкалним
развпјем, укљушујући: преглед минималних функција управљаоа лпкалним
развпјем и преглед прпцеса, актера и улпга у планираоу, имлементацији,
праћеоу и вреднпваоу стратегије развпја.
 Идентификација пдгпварајућег мпдела усппстављаоа развпјне функције града,
гдје је једнп пд мпгућих рјещеоа усппстављаое јединице за управљаое
развпјем кпја ће преузети надлежнпст кппрдинације, редпвнпг праћеоа,
вреднпваоа и извјещтаваоа п имплементацији стратегије. С тим у вези,
преппрука једа се специфишнп за пптребе псигураоа сталне, свакпдневне бриге
п имплементацији стратегије дпдатнп развије или усппстави ппсебна
прганизаципна структура, у виду јединице за пперативнп управљаое лпкалним
развпјем. Пва јединица, у зависнпсти пд специфишнпсти и пптреба, мпже
функципнисати кап реферат, ппсебнп пдјељеое, кап пдјел унутар пдгпварајућег
пдјељена или при кабинету нашелника. Иакп јединица мпже и сама
имплементирати пдређеое прпјекте оени примарни задаци би пбухватали
сљедеће: прпмпција стратегије и припритета; разрада прпјектних задатака;
припрема специфишних прпјектних приједлпга; ппкретаое прпјеката;
кппрдинација
израде
финансијске
кпнструкције
за
реализацију
стратегије/прпјеката; кппрдинација прпјеката и активнпсти имплементатпра;
израда система за праћеое и пцјеоиваое пствареоа стратегије; припрема
извјещтаја п реализацији стратегије за нашелника, партнерску групу, скупщтину;
дппуна стратегије (из гпдищое и вищегпдищое перспективе); Израда
свепбухватне базе ппдатака у сврху стратещкпг планираоа, праћеоа и
пцјеоиваоа развпја, кпја пбухвата друщтвене, екпнпмске и екплпщке параметре
и релевантне индикатпре.
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За успјещну реализацију стратегије неппхпднп је псигурати да сва пдјељеоа, службе и
пдсјеци блискп сарађују, какп би се међусектпрскпм сарадопм псигурала пдгпварајућа
синергија. Стпга је вепма важнп јашаое свеукупне системске кппрдинације унутар
градске управе, какп у прпцесу имплементације стратегије, такп у прпцесима оенпг
праћеоа, вреднпваоа, извјещтаваоа и дппуоаваое. Унутар плана управљаоа
прганизаципним и људским ресурсима, ппсебан припритет је стављен на припрему
сета разрађених прпјектних приједлпга кап и припрему прпјеката спремних за
имплементацију за пдрживи екпнпмски и друщтвени развпј, те защтиту живптне
средине, у складу са планпм имплементације стратегије.
Улпге и пдгпвпрнпсти
У сљедећпј табели дат је кратак преглед кљушних улпга и пдгпвпрнпсти у ппгледу
кппрдинације, имплементације, мпнитпринга и евалуације лпкалне развпјне
стратегије:
Улпга

Надлежнпст (кп?)

Дефинисаое пдгпвпрнпсти у ппгледу кппрдинације
имплементације стратегије развпја;

Градпнашелник и Скупщтина града крпз
фпрмираое кппрдинаципнпг тијела

Дефинисаое надлежнпсти ппјединашних
служби/пдсјека за припрему прпјектних приједлпга и
имплементацију прпјеката из акципнпг;

Градпнашелник и нашелници пдјељеоа

Разрада прпјектних приједлпга и псигураваое извпра
финансираоа;

Пдјељеоа, службе и пдсјеци

Прпвпђеое прпцедура јавних набавки;

Служба за јавне набавке, инвестиције и
надзпр

Праћеое имплементације стратегије и редпвнп
извјещтаваое;

Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј и
еврппске интеграције/ЈУРА;
Кппрдинаципнп тијелп Скупщтине
Градпнашелник, нашелници
пдјељеоа,Пдсјек за лпкални екпнпмски
развпј и еврппске интеграције/ЈУРА, Пдсјек
за инфпрмаципне технплпгије

Усппстављаое и редпвнп дппуоаваое базе ппдатака
релевантних за развпј;

Разрада и усвајаое пперативних и финансијских
планпва за наредне гпдине имплементације стратегије
(трпгпдищое);

Градпнашелник, нашелници пдјељеоа,
Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј и
еврппске интеграције/ЈУРА

Дппуоаваое и ревизија сектпрских планпва и
стратегије;

Градпнашелник, сва пдјељеоа градске
администрације, Пдсјек за лпкални
екпнпмски развпј и еврппске
интеграције/ЈУРА

Дефинисаое кљушних пптреба за изградопм
капацитета пспбља укљушенпг у имплементацију
стратегије (Припрема плана и системска изградоа
капацитета за дјелптвпрну имплементацију стратегије

Пдјељеое за ппщту управу, Пдсјек за
лпкални екпнпмски развпј и еврппске
интеграције/ЈУРА
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развпја);
Свеукупна кпмуникација у ппгледу имплементације
стратегије развпја са актерима ван градске управе
(грађани, Лпкалнп развпјнп партнерствп), медији,
ппслпвни сектпр, невладин сектпр, пптенцијални
финансијери, вищи нивпи власти, итд.).

6.3.

Пдсјек за пднпсе са јавнпщћу

ПРАЋЕОЕ, ПЦЈЕОИВАОЕ И ДППУОАВАОЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВПЈА

Стварни резултати развпја, кпји прпизилазе из имплементације интегрисане стратегије
развпја, мпгу бити видљиви и мјерљиви јединп укпликп Административна служба
града, кап најпдгпвпрнија за имплементацију стратегије, буде системски прпвпдила
праћеое и вреднпваое реализације стратегије.
Системскп праћеое и вреднпваое (мпнитпринг и евалуација) реализације стратегије
пмпгућава мјереое нивпа пствареоа ппстављених циљева, дајући такпђер мпгућнпст
за предузимаое правпвремених мјера у циљу евентуалних кпрекција, те пцјеоиваое
свеукупне успјещнпсти реализације стратегије.
Праћеое ппдразумијева систем прикупљаоа и пбраде ппдатака у сврху уппређиваоа
ппстигнутих резултата са планираним. Вреднпваое је заснпванп на налазима праћеоа
и даје свеукупну пцјену пствареоа ппстављених циљева. Да бисмп управљали
имплементацијпм стратегије, кап и имплементацијпм прпјеката, мпрамп бити у
мпгућнпсти мјерити нивп пствареоа дефинисаних циљева и резултата у пдређенпм
временскпм перипду, за щтп нам служе пбјективнп прпвјерљиви индикатпри.
Индикатпри праћеоа
Стратегија развпја, кап кпнкретан и пперативан алат за дугпрпшни развпј града,
ппставља сет мјерљивих пперативних/сектпрских циљева, ппдржаних низпм
кпнкретних индикатпра, а кпји ће се кпристити за мјереое укупнпг напретка и
пствареоа стратегије. Стпга ће се прпвпђеое редпвнпг праћеоа напретка у
имплементацији стратегије пслаоати на мјерљивим сектпрским (друщтвени,
екпнпмски и екплпщки) циљевима и оихпвим индикатприма. Ппред тпга наредна
табела нам даје преглед индикатпра уз сектпрске циљеве, извпра инфпрмација и
метпда прикупљаоа према ппјединим сектпрским циљевима. Пдсјек за лпкални
екпнпмски развпј и еврппске интеграције/ЈУРА ће прпвпдити прпцес мпнитпринга и
евалуације.
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Сектпрс
ки циљ

СЕКТПР
Лпкални екпнпмски развпј

Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма

Извпри инфпрмација и метпд прикупљаоа

1.

Ппраст брпја привредних субјеката за 50; Ппраст брпја - Регистар пкружнпг привреднпг суда
заппслених за најмаое 150.
- Регистар АПИФ-а
- Извјещтај Пдјељеоа за привреду и ппљппривреду
- Извјещтај Бирпа за заппщљаваое
Сви наведени ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и
дпстављаоем пп службенпј дужнпсти.

2.

Птвпрена најмаое 2 нпва прпизвпдна ппгпна; Ппраст брпја - Извјещтај Пдјељеоа за привреду и ппљппривреду
заппслених за најмаое 100.
- Извјещтаји п раду Пдсјека за лпкални екпнпмски развпј и еврппске
интеграције
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти. Прикупљаое ппдатака директнп пд предузећа
путем интервјуа.

3.

Птвпренп нпвих дп 500 радних мјеста.

4.

Реализпванп најмаое 50% прпјеката из стратегије развпја - Извјещтај кпмисије за праћеое реализације Стратегије развпја
туризма; Пппуоенпст смјещтајних капацитета ппвећана за туризма ппщтине Бијељина
20%.
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.
- Прикупљаое ппдатака директнп пд туристишке прганизације града
Бијељина путем интервјуа.

5.

Пбезбјеђен приступ нпвпм енергенту-гасу; Пфпрмљенп - Прикупљаое ппдатака директнп пд БН гаса путем интервјуа.

- Извјещтај Пдјељеоа за привреду и ппљппривреду
- Извјещтаји п реализацији средстава за суфинансираое
заппщљаваоа и птвараоа нпвих радних мјеста
- Евиденција Завпда за заппщљаваое
- Регистар Агенције за МСП
Сви наведени ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и
дпстављаоем пп службенпј дужнпсти.
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најмаое једнп предузеће за кприщћеое гептермалне
енергије; Пстварен радни ангажман за најмаое 50 радника
гпдищое; Ствпрени предуслпви за ппраст брпја кприсника
напредних телекпмуникаципних сервиса и услуга; Смаоеое
застпја у исппруци електришне енергије за 10%.

- Извјещтај Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту
живптне средине
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.
Прикупљаое ппдатака директнп пд приватних и јавних предузећа
путем интервјуа те слаоа упита и дпстављаоа пп службенпј дужнпсти.

6.

Ппраст брпја фпрмалних структура кпјима се прганизују
ппљппривредни прпизвпђаши (задруге, кластери, удружеоа и
сл.) за најмаое 10; Удруженп прекп 100 нпвих
ппљппривредних
прпизвпђаша;
Ппвећан
брпј
ппљппривредних
прпизвпђаша
кпји
прпизвпде
пп
стандардима за најмаое 5%; Ппвећан пбим и прихпди у
ппљппривреднпј
прпизвпдои
за
10%;
Пфпрмљен
функципналан ппљппривредни институт

1.

- Извјещтај Пдјељеоа за привреду и ппљппривреду
- Регистар АПИФ
- Евиденција Завпда за статистику РС
- Извјещтај рукпвпдства института за ппљппривреду
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.
Прикупљаое ппдатака директнп пд задруга путем интервјуа те слаоа
упита и дпстављаоа пп службенпј дужнпсти.
- Извјещтај п раду рукпвпдства студентскпг центра
- Извјещтај п раду рукпвпдства библиптеке
- Извјещтај Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.

Ппвећан брпј студената кпји имају прганизпван смјещтај за
30% у пднпсу на 2011. гпд.; Ппбпљщана услуга градске
библиптеке и ппвећан фпнд струшне и универзитетске
литературе за 50% у пднпсу на 2011. гпд.; Фпрмиран центар за
развијаое ппслпвних идеја младих; Изграђена пснпвна щкпла
у Лединцима; Изграђена нпва радипница средое технишке
щкпле.
20% пд укупнпг брпја дјеце је укљушенп у систем - Извјещтај Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти
предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа.
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.
Брпј кприсника сппртскп рекреативних активнпсти се ппвећап - Извјещтај Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти
за 15% у пднпсу на 2011. гпд.; Брпј сппртскп рекреативних Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
активнпсти се увећап за 20%; Изграђенп најмаое 5 сппртскп службенпј дужнпсти.
рекреативних пбјеката и терена; Ппвећан брпј културних
дпгађаја и манифестација за 15% у пднпсу на 2011. гпд.
За 15% ппвећан брпј лица у стаоу спцијалне пптребе - Извјещтај Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти
пбухваћених спцијалним услугама у пднпсу на 2011. гпд.; - Регистар Центра за спцијални рад

Друщтвени развпј

2.

3.

4.
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Защтита живптне средине

5.

Ппвећан брпј спцијалних услуга за 5% у пднпсу на 2011. гпд.;
Пбезбјеђена
физишка
приступашнпст
за
лица
са
инвалидитетпм свих јавних услуга у надлежнпсти лпкалне и
ентитетске управе.
Усппстављен ГИС; Усппстављена Е-Скупщтина; Уведен систем
48 сати; Ппвећанп задпвпљствп грађана услугама лпкалне
управе за 10% у пднпсу на 2011. гпд.

- Извјещтај кпалиције Кплпси
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.
- Извјещтај пдсјека за инфпрмаципне технплпгије
- Анкета п задпвпљству грађана (QM)
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти.

1.

Функципнална база ппдатака п квалитету впда, ваздуха и - Извјещтај Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту
земљищта; Редпвни и дппуоени ппдаци п стаоу живптне живптне средине. Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и
средине Града Бијељине п квалитету впда, ваздуха и дпстављаоем пп службенпј дужнпсти.
земљищта.

2.

Усвпјена прпстпрнп-планска дпкументација; Најмаое 5 нпвих - Извјещтај Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту
прпјеката и инвестиција.
живптне средине
- Службени гласник Града Бијељина
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти
Функципналан прешисташ прпцједних впда за регипналну
- Извјещтај рукпвпдства регипналне деппније Екпдеп-а
санитарну деппнију; Ппвећан брпј кплектпра птпадних впда
- Извјещтај рукпвпдства Впдпвпда Бијељина
за најмаое 2.
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти

3.

4.

Дпдатних 20 ha уређених јавних ппврщина на ппдрушју Града - Извјещтај Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту
Бијељина.
живптне средине
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти

5.

Смаоене емисије CO2 у Граду Бијељини за 150 t дп 2018. - Извјещтај Пдјељеоа за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту
гпдине, (17% пд ппстпјеће емисије)
живптне средине
Ппдаци ће бити прикупљени слаоем упита и дпстављаоем пп
службенпј дужнпсти
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Кљушни задаци и приступ праћеоу и вреднпваоу стратегије
Праћеое прпведбе стратегије ће се прганизпвати крпз сљедеће задатке:
 Дефинисаое ппдатака пптребних за разраду индикатпра и утврђиваое
пдгпвпрнпсти за оихпвп прикупљаое;
 Систематизација пплазних ппдатка на пснпву инфпрмација дпступних у спципекпнпмскпј анализи те прикупљаое евентуалнп недпстајућих ппдатака.
 Прикупљаое ппдатака у захтијеваним интервалима (кварталнп или семестралнп);
 Анализа резултата, прпцјена напретка у пднпсу на ппстављене циљеве и
индикатпре;
 Прпцес прикупљаоа ппдатака за пптребе праћеоа ће бити прганизпван крпз
усппставу базе ппдатака, кпја ће пмпгућити системскп дппуоаваое ппдатака;
 Праћеое ће бити такпђер усклађенп са циклуспм припреме пплугпдищоих и
гпдищоих извјещтаја пд стране пдгпварајућих статистишких и других институција.
Пдгпвпрнпст за праћеое и вреднпваое стратегије
Праћеое реализације стратегије врщиће Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј и
еврппске интеграције/ЈУРА. Гпдищое вреднпваое ће прпвпдити кппрдинаципнп тијелп
за праћеое имплементације стратегије Града Бијељина и извјещтавати
Градпнашелника, Скупщтину и Партнерску групу.
Временска динамика праћеоа и вреднпваоа
Активнпсти праћеоа, вреднпваоа и дппуоаваоа ппјединих дијелпва стратегије биће
прпвпђене у пдређеним временским перипдима, датим у нареднпј табели.
Активнпст праћеоа и вреднпваоа

Временски пквир

Праћеое реализације прпграма
(прпјеката, мјера)

Гпдищое

Кпнтрплнп вреднпваое

Накпн 3 гпдине за сектпрске планпве, а накпн 5
гпдина за стратегију

Дппуоаваое сектпрских планпва

Дјелимишнп накпн 3 гпдине, а кпмплетнп накпн 5
гпдина

Дппуоаваое стратегије

Дјелимишнп накпн 5 гпдина, а кпмплетнп накпн 10
гпдина

Финалнп вреднпваое

Накпн 5 гпдина за сектпрске планпве, а накпн 10
гпдина за стратегију

Пквирни ппдсјетник са календарпм за гпдищое дппуоаваое стратегије развпја налази
се у анексу 5.
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АНЕКСИ
АНЕКС 1: Детаљан преглед спцип-екпнпмске анализе

1.1.

ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ, КЉУШНЕ ИСТПРИЈСКЕ ШИОЕНИЦЕ И ПРИРПДНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

1.1.1. Гепграфскп-кпмуникацијске карактеристике, прирпдне пдлике и ресурси
ппдрушја
Град Бијељина налази се на сјеверпистпшнпм дијелу Републике Српске и БиХ и пбухвата
равнишарскп гепграфскп ппдрушје Семберије и блага ппбрђа Мајевице. На западу и југу
сусједне су ппщтине Угљевик, Лппаре, и Звпрник, кап и Бршкп Дистрикт. На сјеверу и
истпку теритприја Града је пмеђена ријекама Савпм и Дринпм кпје шине и границу
према Србији и Хрватскпј. На југпзападнпј страни прирпдна међа су планински
пбрпнци Мајевице.
Крајое ташке теритприје Града Бијељина су 44° 34' и 44° 55' сјеверне гепграфске
щирине, пднпснп 18° 56' и 19° 23' истпшне гепграфске дужине. Теритприја Града захвата
734 квадратна килпметра претежнп равнишарске и равнишарскп-брежуљкасте
семберске низије, прпсјешне надмпрске висине пкп 90 метара. Семберија је некада
била дип „Панпнскпг“ мпра, а оен данащои изглед је ппсљедица еплске ерпзије и
ријешних наплавина па у саставу земљищта препвладава плпдна црница кпја, уз
ппгпдне климатске услпве, пвај крај шини најплпднијим регипнпм у Републици Српскпј
и БиХ. Теритприја Града распплаже са пкп 54.000 hа ппљппривреднпг земљищта, пд
шега су 50.000 hа пранице и бащте. Најзаступљеније ппљппривредне културе су
житарице и ппврће. Развијена хидрпмелипраципна мрежа, системпм канала,
пмпгућава пдвпђеое вищкпва впде са ппљппривредних и других ппврщина, али и
истпвременп пмпгућава навпдоаваое, тпкпм сущних перипда.
Клима је умјеренп-кпнтинентална са средопм гпдищопм температурпм пд пкп 12°
Целзијуса, уз 90 дп 100 дана са падавинама гпдищое. Прпсјешна кплишина падавина у
вегетаципнпм перипду изнпси пкп 350 mm/m2, а прпсјешна гпдищоа кплишина
падавина је пкп 850 милиметара пп квадратнпм метру. Највище падавина је у мају и
јуну, а најмаое у јулу и септембру. Снијег се задржава пкп 40 дана гпдищое. Ппред
ријека Дрина и Сава, знашајнији впдни ресурси су рјешице Јаоа, Гоица и Лукавац.
Семберија лежи на пгрпмнпм ппдземнпм језеру термалне впде кпја се кпристи за
баоскп лијешеое у ппзнатпј Баои Двпрпви, на щест килпметара пд центра Бијељине.
Ппред кприщћеоа гептермалне впде за баоскп лијешеое, ппстпје велике мпгућнпсти и
за оенп кприщћеое за загрeјаваое стамбених, индустријских и ппљппривредних
затвпрених прпстпра. На југпзападнпм дијелу пд градскпг ппдрушја Бијељине налазе се
знатне резерве квалитетне глине кпја се кпристи за прпизвпдоу ппекарских прпизвпда.
Ппсебнп је знашајнп да ппдрушје Града Бијељина лежи на пгрпмним ппдземним
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резервама гептермалне впде на дубини пд 1.200 m, са температурпм пд најмаое 75
степени Целзијуспвих, щтп је шини најтпплијпм у Републици Српскпј.
Најзнашајнији туристишки пптенцијали Града су Баоа "Двпрпви", Етнп-селп
"Станищићи" (са ппсјећенпщћу пд близу милипн гпстију гпдищое), пбала Дрине кап и
пбјекти вјерскпг туризма, а најзнашајнији је манастир Тавна.
Пп велишини ппврщине, Град Бијељина је псма лпкална заједница, међу 68 ппщтина и
градпва у Републици Српскпј, а пп брпју станпвника је друга. Прпцјеоује се да на
теритприји Града живи пкп 130.0008 станпвника, смјещтених у 67 насељених мјеста,щтп
је шини једнпм пд најгущће насељених ппдрушја у Бпсни и Херцегпвини. Пд ппшетка
деведесетих гпдина двадесетпг вијека, брпј станпвника је знатнп ппвећап, углавнпм
збпг миграција станпвнищтва према пвпм ппдрушју. Ппсебан гепграфски пплпжај,
екпнпмски и људски пптенцијали су дппринијели да Бијељина ппстане регипнални
центар на кпји се пслаоају ппщтине мајевишкпг и биршанскпг регипна. У Бијељини је
сједищте некпликп институција Републике Српске кап и вище прганизаципних јединица
ппјединих пргана државне управе, те сједищте пкружних правпсудних пргана.
Бијељина је и универзитетски центар у кпме студира пкп пет хиљада студената на вище
универзитета.
Савремени асфалтирани путеви у дужини пд 144 km пмпгућавају дпбру ппвезанпст са
свим дијелпвима Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине, кап и са Србијпм пд шије
границе је удаљена 12 km и Републикпм Хрватскпм дп кпје удаљенпст изнпси 45 km.
Бијељина је ппвезана са Србијпм и жељезнишкпм пругпм Бијељина-Шид, кпд кпга се
укљушује на железнишки правац Бепград - Загреб.
Бијељина је, збпг свпг геп-стратещкпг пплпжаја, раскрсница путева кпји впде пд
западнпг дијела Републике Српске према Србији, кап и истпшнпг дијела Републике
Српске и јужнпг дијела БиХ према сјевернпј Србији и даље према Панпнскпј низији и
Средопј Еврппи. Бијељина се налази на средпкраћи путева између важних
регипналних центара - пд Бепграда је удаљена пкп 130, пд Нпвпг Сада пкп 120, пд
Баоалуке пкп 230, пд Тузле 70, а пд Сарајева пкп 200 килпметара. На теритприји Града
Бијељина ппстпје два друмска гранишна прелаза према Србији, на ријеци Дрини и
ријеци Сави кап и пп један скелски прелаз на пвим ријекама, према Србији. На пкп
педесет килпметара пд Бијељине је прикљушеое на Паневрппски кпридпр 10, пднпснп
аутп-пут Е-70 Бепград-Загреб. Пвај путни правац је најкраћа веза Семберије са пва два
града и, прекп оих, са западнпм/средопм Еврпппм и југпм пднпснп истпкпм
Балканскпг пплупстрва. Ријека Сава је плпвна цијелим тпкпм уз сјеверну границу
теритприје Града, а Бијељини су најближе ријешне луке у Бршкпм и у Сремскпј
Митрпвици (на 40, пднпснп 67 килпметара пд Бијељине).
Бијељина је не самп административни, већ и привредни, културни, пбразпвни,
здравствени и сппртски центар шитавпг ппдрушја Семберије и Мајевице и представља
ппкреташ развпја шитавпг пвпг регипна.
8

Према прелиминарним и незванишним ппдацима са ппписа у пктпбру 2013. Град Бијељина има пкп
116.000 станпвника. Званишни ппдаци п брпју станпвника се пшекују тек крајем 2014. гпдине
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1.1.2. Кљушне истпријске шиоенице
Најстарија насеља на ппдрушју Семберије настала су у неплитскп дпба (Бистрик –
Двпрпви, Бабића Брдп, ппред Дрине - у Главишицама, Градац – Баткпвић), а у римскп
дпба на лпкалитетима Дијелпви, Брпдац и Велинп Селп. У ранпм средоевјекпвнпм
перипду ппзнати су лпкалитети тзв. Пращшић и Јазбине - Баткпвић (VII дп IX вијека,
насеља Старих Слпвена) те лпкалитет Челппек – Пстпјићевп (IX дп XII вијека). Искппине
са пвих лпкалитета се шувају у Музеју „Семберија“.
Име насељенпг мјеста Бијељина са сигурнпщћу се прати прекп пет и пп вијекпва, први
пут 1446. гпдине у истпријским извприма (Дубрпвашки архив, Ламентадефприс - тпм 20,
стр. 71). Кап щтп је ппзнатп, најдужи истпријски перипд у пвпм крају пднпсип се на
перипд турске владавине (1521.-1878.) са паузама 1688-1690 и 1716.-1739. гпдине.
Наиме, пд ппшетка турске управе Бијељина је била нивпа нахије, а званишнп пд 1585.
гпдине има статус касабе (маоег града) у кпјпј се налазип и центар кадилука (судска
власт). Нахије су тада представљале вищи пблик теритпријалне управе ранга пкруга,
кптара или среза и представљале су центре за некпликп маоих ппщтина.
Пве статусе Бијељина је имала и у време Аустрп-Угарске Мпнархије када је, тпкпм
пкупације, дпбила и статус кптарскпг мјеста. Пдмах на ппшетку Аустрп-Угарске
пкупације Бијељина је имала статус ппщтине, а први Статут ппщтине је пдпбрен већ у
марту 1879. гпдине. У тп вријеме Бијељина је имала 1.602 стамбена пбјекта и 6.090
станпвника и пп велишини је била на петпм мјесту у БиХ. У Краљевини Југпславији,
Бијељина има статус срескпг места са 8 маоих ппщтина у свпм саставу. Пвај статус
Бијељина је изгубила 1955. гпдине са увпђеоем нпвпг кпмуналнпг система кпји није
ппдразумевап никакав већи статус пд пбишних ппщтинских центара (не рашунајући
главне градпве република).
У дпгађајима на крају 20. вијека Бијељина се ппказала кап изузетнп знашајна ппщтина,
шији је центар - град Бијељина дпбип брпјнп нпвпнасељенп станпвнищтвп и ппстап
гепграфскп средищте Републике Српске.
Најстарији сашувани лпкалитети/пбјекти на ппдрушју Града су вјерске грађевине:
Манастир „Света Трпјица“ у Тавни изграђен ппшеткпм 14. вијека, задужбина синпва
краља Драгутина; лпкалитет Атик-чамије изграђене у 16. вијеку; Црква „Светпг Ђпрђа“
изграђена 1871. на мјесту претхпдне цркве из 1725. гпдине; данас манастир „Св.
Архангела Гаврила“ у Гпроем Драгаљевцу изграђен је 1909. гпдине, на темељима
раније цркве из турскпг перипда; црква "Светпг прпрпка Илије" у Јаои из 1887. гпдине.
Ппред вјерских грађевина, најстарији пбјекти за јавне пптребе су: Кпнак - Зграда Музеја
"Семберија" изграђена 1876. гпдине; Кпмунална щкпла изграђена 1884/85 гпдине
(данас зграда градске управе); зграда Српске пснпвне щкпле изграђене 1902. гпдине
(данас дип щкпле "Свети Сава" у Бијељини); пбјекат Земаљске банке из 1905. гпдине
(данас Павлпвић интернаципнал банка); зграда Српске щтедипнице ппдигнута пкп
1910. гпдине (данас Музишка щкпла); Градска вијећница изграђена 1910. гпдине данас зграда градске управе Бијељина.
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1.2.

ДЕМПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАОА

1.2.1. Укупан брпј станпвника
Према званишнпм пппису станпвнищтва из 1991. гпдине, ппщтина Бијељина је брпјала
96.988 станпвника. Уппређујући ппдатке са претхпдних ппписа станпвнищтва, ппщтина
Бијељина је у перипду пд 1971. дп 1991. гпдине кпнстантнп ппвећавала укупан брпј
станпвника.
У перипду пд 1991. гпдине па дп пктпбра 2013.9 нису врщене пзбиљније прпцјене
укупнпг брпја станпвника на ппдрушју Града, негп су углавнпм прпцјене врщене пд
ппјединих прганизација за оихпве пптребе, и кретале су се пд 120.000 дп 160.000.
Републишки завпд за статистику Републике Српске је свпју прпцјену дап на нещтп вище
пд 108.000 станпвника. Свака пд прпцјена је пплазила пд разлишитих критеријума,
пднпснп улазних ппдатака.
Узимајући у пбзир брпј регистрпваних бираша на ппдрушју Града, брпј ушеника у
пснпвним и средоим щкплама, брпј дјеце предщкплскпг узраста, ппдатке п
миграцијама и ппдатке п нпвпрпђеним, за пптребе пве Стратегије прпцјеоује се да на
крају 2012. гпдине, на ппдрушју Града Бијељина живи дп 130.000 грађана. Треба имати
у виду и да је на ппдрушју Града насељенп прекп 30.000 расељених лица из разлишитих
крајева БиХ. Када ппредимп Бијељину са псталим ппщтинама и градпвима у РС пнда
мпжемп истаћи да је према брпју станпвника друга а у БиХ пета или щеста јединица
лпкалне сампуправе. Сва пва рангираоа се базирају на пснпву прпцјена брпја
станпвника дпк ће пптпунији ппдаци бити ппзнати пп пбјављиваоу званишних ппдатака
ппписа станпвнищтва из пктпбра 2013. гпдине.
Када ппсматрамп тренд раста брпја станпвника пнда мпжемп истаћи да је брпј
станпвника у пднпсу на 1971. гпдину ппрастап за пкп 50% а у пднпсу на 1991. гпдину
имамп ппвећаое за пкп 35%.
Слика 1. Тренд раста брпја станпвника града Бијељина

9

Према прелиминарним и незванишним ппдацима са ппписа у пктпбру 2013. Град Бијељина има пкп
116.000 станпвника. Званишни ппдаци п брпју станпвника се пшекују тек крајем 2014. гпдине
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1.2.2. Структура станпвнищтва (старпсна, пплна)
Какп је у питаоу брпјнп станпвнищтвп, те имајући у виду да је ппсљедои пппис
станпвнищтва изврщен у пктпбру 2013. те се јпщ увијек не распплаже са званишним
ппдацима, узимајући у пбзир ппдатке са ппписа станпвнищтва 1991. гпдине, мпже се
извести прпцјена да најбрпјније станпвнищтвп шине грађани старпсне дпби пд 15 - 64
гпдине старпсти, а да се у пднпсу на пппис 1991. гпдине, ппвећава удип станпвнищтва
старијег пд 65 гпдина, а знатнп смаоује ушещће дјеце и пмладине. У тпм смислу, у
ппређеоу са 1991. гпдинпм дпщлп је дп ппвећаоа брпја раднп сппспбнпг
станпвнищтва пд 15 дп 64 гпдине за пкп 35% щтп засигурнп представља изазпв са
аспекта заппщљаваоа. Када ппсматрамп ушещће брпја станпвника пд 15 дп 64 гпдине у
Републици Српскпј пнда видимп да пн изнпси 65,5%10, дпк ушещће исте дпбне скупине
на ппдрушју града Бијељина изнпси 68,5% щтп представља ппзитиван фактпр укупнпг
друщтвенп екпнпмскпг развпја.
Табела 1. Станпвнищтвп пп старпснпј и пплнпј структури

Старпсна
структура
0-14
15-64
65+
Укупнп

1991.
М
10.391
33.259
4.693
48.343

Ж
9.793
32.317
6.535
48.645

Укупнп
20.184
65.576
11.228
96.988

2012. (прпцјена)
М
Ж
64.500
65.500

Укупнп
18.000
89.000
23.000
130.000

Прпцјену старпсне и пплне структуре станпвнищтва пп мјесним заједницама пднпснп
насељеним мјестима није мпгуће билп какп ппузданп утврдити. Штп се тише брпја
дпмаћинстава на ппдрушју Града, пп мјесним заједницама или насељеним мјестима,
прпцјена је врщена за сепскп ппдрушје и ппдрушје Јаое, а градскп ппдрушје Бијељине
такве прпцјене не би биле мпгуће (пп мјесним заједницама), збпг ризика пд
превеликих грещака. Према пвим прпцјенама, на сепскпм ппдрушју, пп мјесним
заједницама, има пкп 19.500 дпмаћинстава, на ппдрушју Јаое пд 3.600 дпмаћинстава и
на градскпм ппдрушју Бијељине пкп 20.000 дпмаћинстава, щтп укупнп даје пкп 44.000
дпмаћинстава. Према пвим прпцјенама, прпсјешнп ппрпдишнп дпмаћинствп шини дп
три шлана, такп да је прпцјена да на сепскпм ппдрушју живи пкп 58.000 станпвника, на
ппдрушју Јаое пкп 10.000 станпвника и на градскпм ппдрушју Бијељине нещтп изнад
60.000 станпвника. Најбрпјније мјесне заједнице су Јаоа, Двпрпви (пкп 6.500), Велика
Пбарска (пкп 4.500) Паткпваша (пкп 3.500), Баткпвић (пкп 3.500), Дпое Цроелпвп (пкп
2.800) итд.
1.2.3. Прпстпрни расппред станпвнищтва (пп
заједницама, у урбаним и руралним дијелпвима)

насељеним

мјестима/мјесним

Када гпвпримп п густини насељенпсти у Бијељини пнда примјећујмп да у задоих
некпликп гпдина имамп благи тренд раста кпји се креће нещтп изнад 170 станпвника
10

Извпр: РЗС РС, Анкета п раднпј снази – АРС 2010.
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пп km2. Када уппређујемп густину насељенпсти пнда видимп да је у Бијељини већа за
пкп 2,5 пута у пднпсу на Републику Српску. Према класификацији Прганизације за
екпнпмску сарадоу и развпј (ПЕCD) кпја ппдрушја дијели на урбана и рурална спрам
критерија густина насељенпсти, имамп да је ппдрушје града Бијељина урбанп ппдрушје
јер је густина насељенпсти изнад 150 станпвника на km2.
Пп прпцијеоенпм брпју станпвника, изузимајући градскп ппдрушје Сарајева, Бијељина
дијели треће мјестп са Зеницпм, ппслије Баоа Луке (РС) и Тузле (ФБиХ).
Слика 2. Густина насељенпсти у Бијељини и Републици Српскпј

Извпр: Републишки завпд за статистику Републике Српске, Прпцјена брпја станпвника Републике
Српске пп ппщтинама за 2010. гпдину и статистишки гпдищоак Републике Српске (Извпр кприщтен за
ппдатке п ппврщини ппщтина)

Руралнп-урбана структура станпвника битнп је измјеоена пд ппсљедоег ппписа.
Градскп станпвнищтвп се у ппсљедое двије деценије скпрп удвпструшилп, такп да је,
усљед миграција, у укупнпм станпвнищтву Града, знатнп ппвећанп ушещће
станпвнищтва на градскпм ппдрушју и приградским насељима (Двпрпви, Паткпваша,
Хасе, Пушиле), Јаоа кап и нека сепска ппдрушја према Јаои (Љескпвац). Ппдрушје Града
има 67 насељених мјеста кпја су прганизпвана у 68 мјесних заједница, пд кпјих је 13
мјесних заједница у урбанпм/градскпм ппдрушју Бијељине, а 55 мјесних заједница на
сепскпм ппдрушју.
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Слика 3. Тренд ппвећаоа брпја урбанпг и руралнпг станпвнищтва на ппдрушју Града Бијељина

Из претхпдне слике видљив је кпнстантан ппраст ушещћа градскпг станпвнищтва у
укупнпм станпвнищтву Града Бијељина. У перипду пд 1971. дп 1991. гпдине, ушещће
градскпг станпвнищтва (градскп ппдрушје Бијељина) је са 28,51% ппвећанп на 37,54%
(пкп 9%). Узимајући у пбзир пве ппдатке, кап и друге ппказатеље, реалнп се мпже
прпцијенити да је удип градскпг станпвнищтва у укупнпм станпвнищтву Града у 2012.
гпдини изнпси између 45 и 50%.
Ппред градскпг насеља Бијељина, кап урбана ппдрушја Града Бијељина за кпја су
дпнесени урбанистишки планпви, утврђена су и за насељена мјеста Јаоа (прпцјена
2012. гпдине - 11.000 станпвника) и Двпрпви (прпцјена 2012. гпдине - 7.000
станпвника), такп да се удип станпвнищтва у урбаним и субурбаним ппдрушјима Града,
у пднпсу на укупнп станпвнищтвп, ппвећава на прекп 60%.
1.2.4. Прирпдни приращтај станпвнищтва
Ппдаци п брпју рпђених и умрлих на ппдрушју Града, са ппшетка вијека ппказују
тенденцију негативнпг прирпднпг приращтаја станпвнищтва, за разлику пд краја
деведесетих гпдина прпщлпг вијека када је ппказивап ппзитиван тренд.
Према ппдацима из 1991. гпдине, на ппдрушју Града је рпђенп 1.300 дјеце, дпк је брпј
умрлих изнпсип 812. Ппдаци пд 2005. гпдине па надаље ппказују тенденцију сталнпг
ппраста брпја умрлих у пднпсу на брпј рпђених, у прпсјеку пд 250 дп 350 лица је вище
умрлп негп щтп је рпђенп.
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Слика 4. Прирпдни приращтај на ппдрушју ппщтине/града Бијељине пд 2004. дп 2011. гпдине

Извпр: Републишки завпд за статистику Републике Српске, Статистишки гпдищоак Републике Српске
пд 2009-2012

Старпсну структуру умрлих није мпгуће устанпвити, збпг неппстпјаоа ппдатака. Пплна
структура рпђених ппказује да се рађа вище дјеце мущкпг ппла ппшев пд 2006. гпдине
за 0,5% дп 7%, за разлику пд претхпднпг перипда. Нпр. 2011. гпдине је рпђенп укупнп
894, пд шега дјеце мущкпг ппла 501 а женскпг 393, у пднпсу на 2006. гпдину када је
укупнп рпђенп 984, пд кпјих је 526 мущкпг а 458 женскпг ппла.
Када су у питаоу ппдаци п умрлим лицима ппказује се тенденција релативнпг ппраста
брпја умрлих кпји се креће између 1.100 и 1.250 умрлих. Гледанп пп пплнпј структури
умрлих и пп апсплутним изнпсима, брпј умрлих лица мущкпг ппла је већи у пднпсу на
женски ппл и креће се између 0,5 % дп 3 %. Нпр. 2011. гпдине је укупнп умрлп 1.231
лице пд кпјих је 626 лица мущкпг ппла, или 2008. гпдине пд укупнп умрлих 1.150 лица,
607 лица је мущкпг ппла.
Слика 5. Брпј умрлих и рпђених у ппсљедоих 5 гпдина са псвртпм на базну 1991. гпдину
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Пд 2005. гпдине па надаље видљива је тенденција ппраста/већег брпја умрлих у пднпсу
на брпј рпђених, прпсјешнп 226 лица вище умре негп щтп се рпди у једнпј гпдини. Из
пвих ппдатака би се мпгап извући закљушак п тренду негативнпг прирпднпг приращтаја
станпвнищтва за пкп 2 прпмила. Међутим, ппред негативнпг прирпднпг приращтаја,
укупнп станпвнищтвп на ппдрушју Града се ппвећава, углавнпм захваљујући ппзитивнпм
миграципнпм салду.
1.2.5. Етнишка структура станпвнищтва
Етнишка структура станпвнищтва Града је тпкпм деведесетих гпдина и касније знатнп
прпмјеоена усљед ратних дпгађаја и каснијих ппстратних и мирнпдппских миграција.
Уз све ппрезнпсти и ризике прпцјене, збпг недпстајућих званишних ппдатака са ппписа
станпвнищтва из 2013. гпдине, прпцјена етнишке структуре станпвнищтва дата је у
сљедећпј табели:
Табела 2. Етнишка структура станпвнищтва

БИЈЕЉИНА
Бпщоаци
Хрвати
Срби
Пстали
Укупнп

1991.
Укупнп
30.229
492
57.389
8.878
96.988

2012. (прпцјена)
Укупнп
13.000
100
114.400
2.500
130.000

1.2.6. Миграције станпвнищтва
Према ппдацима, за перипд пд 2005 гпдине дп 2012. гпдине, укупнп је на ппдрушје
Града дпселилп 8.900 лица, пд кпјих је 4.729 лица женскпг ппла, а 4.171 лице мущкпг
ппла. Када је у питаоу пдсељаваое са ппдрушја Града, у пвпм истпм перипду је укупнп
пдселилп 4.082 лица, пд кпјих је 2.003 мущкпг а 2.079 женскпг ппла. Узимајући у пбзир
разлику између брпја дпсељених и пдсељених лица на ппдрушју Града, упшљив је виспк
ппзитиван миграципни салдп за 4.818 лица. Пви ппдаци, у пднпсу на укупан брпј
станпвника, указују на тп да је ппдрушје Града најзанимљивије ппдрушје за дпсељаваоа
у пднпсу на све друге лпкалне заједнице у Републици Српскпј.
Акп се има у виду негативан прирпдни приращтај станпвнищтва и ппзитиван
миграципни салдп, видљивп је да се брпј станпвника на ппдрушју Града ппвећава у
прпсјеку између 350 и 400 нпвих станпвника.
За пптребе пве Стратегије прпцјеоује се да на крају 2012. гпдине, на ппдрушју Града
Бијељина живи дп 130.000 грађана. Када ппредимп Бијељину са псталим ппщтинама и
градпвима у РС пнда мпжемп истаћи да је према брпју станпвника друга а у БиХ пета
или щеста јединица лпкалне сампуправе. Ушещће брпја станпвника пд 15 дп 64 гпдине
у Републици Српскпј изнпси 65,5% дпк ушещће исте дпбне скупине на ппдрушју града
Бијељина изнпси 68,5% щтп представља ппзитиван фактпр укупнпг друщтвенп
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екпнпмскпг развпја. Када уппређујемп густину насељенпсти пнда видимп да је у
Бијељини већа за пкп 2,5 пута у пднпсу на Републику Српску. Према класификацији
ПЕЦД Бијељина представља урбанп ппдрушје јер је густина насељенпсти изнад 150
станпвника на км2.
Пп прпцијеоенпм брпју станпвника, изузимајући градскп ппдрушје Сарајева, Бијељина
дијели треће мјестп са Зеницпм, ппслије Баоа Луке (РС) и Тузле (Ф БиХ). Ппстпји 13
мјесних заједница у урбанпм/градскпм ппдрушју и 55 мјесних заједница на сепскпм
ппдрушју.
Ппред градскпг насеља Бијељина, кап урбана ппдрушја Града Бијељина утврђена су
насељена мјеста Јаоа и Двпрпви такп да се удип станпвнищтва у урбаним и
субурбаним ппдрушјима Града, у пднпсу на укупнп станпвнищтвп, ппвећава на прекп
60%. Пд 2005. гпдине па надаље видљива је тенденција ппраста/већег брпја умрлих у
пднпсу на брпј рпђених, прпсјешнп 226 лица вище умре негп щтп се рпди у једнпј
гпдини. Међутим, ппред негативнпг прирпднпг приращтаја, укупнп станпвнищтвп на
ппдрушју Града се ппвећава, углавнпм захваљујући ппзитивнпм миграципнпм салду.
Етнишка структура станпвнищтва Града је тпкпм деведесетих гпдина и касније знатнп
прпмјеоена усљед ратних дпгађаја и каснијих ппстратних и мирнпдппских миграција.
За перипд пд 2005 гпдине дп 2012. гпдине, укупнп је на ппдрушје Града дпселилп 8.900
лица, а у истпм перипду је укупнп пдселилп 4.082 лица.
1.3.

ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА У ЛПКАЛНПЈ ЕКПНПМИЈИ

Екпнпмска ситуација у БиХ и Републици Српскпј пп мнпгп пснпва услпвљена је
ситуацијпм на тржищту Еврппске уније, кпје је најзнашајнији сппљнптргпвински партнер
наще земље. Пд 01. јануара 2009. гпдине птппшела је имплементација Сппразума п
стабилизацији и придруживаоу ЕУ и сппразума CEFTA. Ипак, ефекти примјене
сппразума су изпстали, из разлпга щтп су пптенцијални партнери из ЕУ и пкружеоа
смаоеое пптражое ппкущали надпмјестити пласманпм прпизвпда на наще тржищте.
Анализирајући резултате транзиције за прптеклих десет гпдина, шији је прпцес требалп
да ппшива на либерализацији крпз ппраст извпза, приватизацији крпз защтиту
заппсленпсти, кап и мпнетарнпј и фискалнпј пплитици кпје су за циљ имале пшуваое
екстерне и бучетске равнптеже, дплази се дп закљушка да су пшекиваоа самп
дјелимишнп испуоена. Пптпуна либерализација није дпвела дп ппвећаоа извпза, нити
су пстварени пшекивани циљеви приватизаципнпг прпцеса. Напрптив, виспк сппљнп –
тргпвински дефицит и дефицит платнпг биланса, сталнп прпдужаваое прпцеса
приватизације и реструктуисаоа предузећа и даље су главни прпблеми екпнпмије БиХ
и Републике Српске. Псим тпга виспка незаппсленпст, спцијалнп раслпјаваое, сива
екпнпмија, неликвиднпст привреде, нелпјална кпнкуренција, неппстпјаое защтите
дпмаће прпизвпдое, карактерищу привредни амбијент ппследоих гпдина.
Мпнетарна пплитика заснива се на валутнпм пдбпру и шврстпм курсу кпнвертибилне
марке у пднпсу на еврп.
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Брутп дпмаћи прпизвпд11 (БДП) пп станпвнику за Град Бијељина за 2010. гпдину изнпси
6.916,53 КМ. Пн кап такав је већи пд БДП-а пп станпвнику РС за 19,3% а пд БДП-а пп
станпвнику БиХ за 8,12%. Када се ппсматра перипд пд 2007. дп 2011. гпдине БДП пп
станпвнику за Бијељину је у прпсјеку већи за 12-15% у пднпсу на РС и 2-2,5% већи у
пднпсу на БиХ . Тренд кретаоа БДП пп станпвнику је приказан на нареднпј слици. У
ппсматранпм перипду БДП пп станпвнику Бијељине је растап у прпсјеку за 6,5%.
Слика 6. Брутп дпмаћи прпизвпд (БДП) пп станпвнику за Бијељину, РС и БиХ

1.3.1. Брпј и структура привредних субјеката
На ппдрушју града Бијељина у 2011. гпдини привредну дјелатнпст пбавља 942
привредна друщтва (предузећа), кпји су предали финансијски пбрашун Агенцији за
ппсреднишке, инфпрматишке и финансијске услуге-Пдјељеое Бијељина.12
Ппсматранп у пднпсу на претхпдну гпдину брпј субјеката је ппвећан за 138, али у
пднпсу на 2005. гпдину (базна гпдина) брпј активних привредних друщтава маои је за
два. Највећи брпј активних привредних друщтава ппслпвап је тпкпм 2006. гпдине
(1043), а најмаои 2010. гпдине (850).
11

Брутп дпмаћи прпизвпд (БДП) пп станпвнику (прпцјена) Влада Републике Српске, Стратегија развпја
лпкалне сампуправе у Републици Српскпј за перипд 2009–2015.гпдине - извпр кприщтен за ппдатке п
прпцјени брпја станпвника. Републишки завпд за статистику Републике Српске, Статистишки гпдищоак
Републике Српске 2010., извпр кприщтен за ппдатке п брпју заппслених на ппдрушју ппщтине, прпсјешну
нетп плату на ппдрушју ппщтине, брпј заппслених у ентитету, прпсјешну нетп плату у ентитету, те
ентитетски БДП. БДП пп станпвнику БиХ 2005.-2010.-Агенција за статистику БиХ.
12
Ради реалнијег приказа стаоа екпнпмије дати су ппдаци п активним (а не регистрпваним) привредним
друщтвима
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Табела 3. Брпј активних привредних друщтава пп дјелатнпстима

Врста дјелатнпсти
Ппљппривреда, лпв и щумарствп
Рибарствп
Вађеое руда и камена
Прерађивашка индустрија
Прпизвпдоа и снабдеваое
електришнпм енергијпм, плинпм и
впдпм
Грађевинарствп
Тргпвина на великп и малп и
пдржаваое
Угпститељствп
Трансппрт, складищтеое и
кпмуникације
Финансијскп ппсредпваое
Некретнине, изнајмљиваое и
ппслпвне услуге
Државна управа и пдбрана
Пбразпваое
Здравствп и спцијални рад
Пстале друщтвене, спцијалне и лишне
услужне активнпсти
Дјелатнпсти дпмаћинстава
Укупнп

2005
34
9
164
4

Брпј привредних друщтава
2006 2007 2008 2009 2010
34
27
29
31
27
1
1
1
9
7
6
5
5
188
176
185
179
169
4
4
5
6
6

2011
33
5
180
6

55
524

60
567

50
469

57
463

53
442

50
427

57
439

4
54

4
57

5
64

3
67

3
64

3
66

4
66

3
63

5
71

2
63

4
69

4
64

2
61

2
72

1
3
10
18

1 4
10
28

946

1043

-

-

-

5
10
33

5
10
15

3
14
17

3
14
17

5
45
28

916

1
920

1
886

850

942

Извпр: Привредна кпмпра регије Бијељина
Слика 7. Брпј активних предузећа пп гпдинама
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Слика 8. Раст брпја активних предузећа пп гпдинама

У перипду 2005.-2011. гпдина раст брпја активних привредних друщтава пстварен је у
дјелатнпстима:
•
прерађивашке индустрије,
•
трансппрта и кпмуникација,
•
здравства,
•
пбласти некретнина,
•
изнајмљиваоа,
•
ппслпвних услуга и пбразпваоа,
•
псталих друщтвених, спцијалних, лишних услужних активнпсти.
У истпм перипду смаоен је брпј предузећа у сектприма тргпвине, финансијскпг
ппсредпваоа и дјелатнпсти вађеоа руда и камена. Пстале дјелатнпсти су задржале
приближнп исти нивп активнпсти.
Ппсматранп пп дјелатнпстима, највеће ушещће у брпју активних предузећа имају
тргпвинска предузећа (46,6%) и предузећа из сектпра прерађивашке индустрије (19,1%).
Слиједи сектпр некретнина, изнајмљиваоа и ппслпвних услуга (7,6%), трансппрта и
кпмуникација (7%), грађевинарствп (6%), здравствп и спцијални рад (4,7%), те пстале
дјелатнпсти са маоим ушещћем.
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Слика 9. Активна предузећа пп дјелатнпстима

Највеће ушещће у брпју активних предузећа - 77% припада групи микрп предузећа (дп 9
заппслених), затим малих предузећа (пд 10 дп 49 заппслених) - 16,7%. У групи средоих
предузећа (50 дп 250 заппслених) ради 52 предузећа и у групи великих (прекп 250
заппслених) раде 4 предузећа.
Слика 10. Брпј активних предузећа пп велишини

1.3.2. Финансијскп ппслпваое
Вриједнпст ангажпванпг капитала предузећа у 2011. гпдини изнпсип је 851,6 мил. КМ,
щтп је ппраст у пднпсу на базну 2005. гпдину за 24%. Истпвременп, предузећа су
пстварила укупан прихпд у изнпсу пд 1.618,4 мил. КМ или 55% вище у пднпсу на базну
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гпдину. Такпђе је пстварен и ппраст расхпда за 55%. Дпбитак је ппвећан за 46%, а
губитак за 28%.
Табела 4. Остварен финансијски резултат привредних друщтава

Гпд.

Капитал

Прихпд

Расхпд

Дпбитак

Губитак

заппслени13

2005

685.118.422

1.043.798.958

1.013.063.711

50.590.203

23.704.835

11.131

2006

707.043.620

1.105.741.088

1.061.302.146

56.598.135

15.738.034

10.863

2007

765.380.414

1.280.539.580

1.213.861.843

80.252.889

21.065.781

12.871

2008

768.842.706

1.551.239.791

1.471.278.686

89.487.192

18.646.754

12.935

2009

814.643.140

1.427.708.913

1.296.319.515

82.606.409

20.195.553

14.516

2010

833.239.268

1.484.783.019

1.353.487.389

94.531.601

38.521.645

14.713

2011

851.649.015

1.618.417.401

1.565.329.299

73.944.628

30.453.858

12.739

Извпр: Привредна кпмпра регије Бијељина

Динамика укупнпг прихпда ппказује раст дп 2008. гпдине, затим ппадаое у 2009.
гпдини (утицај екпнпмске и транзиципне кризе), да би накпн тпга привреда ппнпвп
пстварила ппраст укупнпг прихпда. Такпђе вриједнпст ангажпванпг капитала ппказује
сталну динамику раста.
Слика 11. Укупан прихпд пп гпдинама

Најважнији ппказатељ ефикаснпсти привреде јесте прпдуктивнпст рада, кпју мпжемп
исказати кап вриједнпст прпизведене рпбе пп једнпм заппсленпм (прихпд пп
заппсленпм). Пвај индикатпр ппказује кпликп један радник прпизведе рпбе, исказанп у
нпвшанпј вриједнпсти те рпбе. У 2011. гпдини пстварен је прихпд пп раднику у изнпсу
пд 127.044 КМ.
13

Брпј заппслених се пднпси самп на пна предузећа кпја су пбрађена у табели
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Слика 12. Прихпд пп раднику - прпдуктивнпст

Ефективнпст екпнпмије – стппа нетп дпбити (дпбитак пп раднику) ппказује успјещнпст
ппслпваоа. Из нащег прегледа упшава се да је пна била највища у 2008. гпдини (6.918
КМ), а најнижа у 2005. гпдини (4.545 КМ).
Слика 13. Дпбитак пп раднику

1.3.3. Сппљнптргпвинска размјена
Сппљнптргпвинска размјена са инпстранствпм представља знашајан индикатпр
привређиваоа и за привреду Бијељине је ппсебнп деликатан, с пбзирпм да се
пстварује знашајан дефицит у размјени са инпстранствпм тпкпм шитавпг ппслијератнпг
перипда. У наставку је дат преглед сппљнптргпвинске размјене за 2011. гпдину.
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Табела 5. Сппљнптргпвинска размјена за Бијељину и Републику Српску у 2011. гпдини

Бијељина
ППИС
КМ

РС

пп станпвнику14

пп
станпвнику15

КМ

Увпз (2011.)

371.200.000

2.855

4.577.526.000

3.202

Извпз (2011.)

82.100.000

632

2.560.808.000

1.791

289.100.000

2.224

2.016.718.000

1.411

22,1%

22,1%

55,9%

55,9%

Салдп рпбне
размјене
Ппкривенпст
увпза извпзпм у %

Када ппсматрамп увпз и извпз пп станпвнику за Бијељину и РС пнда имамп да је увпз за
12% већи за РС негп за Бијељину, међутим извпз пп станпвнику је шак 184% већи щтп у
ппређеоу шини салдп рпбне размјене негативним за 37%. Увпз Бијељине шини 8,11%
укупнпг увпза Републике Српске дпк извпз представља 3,21%. У нареднпм перипду
треба усмјерити активнпсти на изједнашаваое ушещћа увпза и извпза са прпсјекпм
Републике Српске.
Привреда Града Бијељина тпкпм 2011. гпдине пстварила је вриједнпст увпза пд 371,2
мил. КМ, щтп је ппраст у пднпсу на базну 2005. гпдину за 32%. У истпм перипду
вриједнпст извпза изнпсила је 82,1 мил. КМ, щтп такпђе представља ппраст за 65%.
Салдп тргпвинскпг биланса ппказује негативне вриједнпсти тпкпм шитавпг ппсматранпг
перипда. Ппкривенпст увпза извпзпм је неппвпљна, а највећа вриједнпст је пстварена
2009. гпдине – свега 24,4%.
Слика 14. Сппљнптргпвинска размјена

14

Прпцјеоени брпј станпвника Бијељине 130.000 – ппдаци развпјнпг тима града Бијељина
Прпцјеоени брпј станпвника Републике Српске (1.429.668)-ппдаци Републишкпг завпда за статистику
Републике Српске
15
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Слика 15. Ппкривенпст увпза извпзпм

Највећи партнери у извпзу и даље су Србија (28,6% ушещћа), Италија (27,7% ушещћа),
Слпвенија (9,4% ушещћа), Сингапур (8,3% ушещћа), Хрватска (5,1% ушещћа) и пстале
земље са маоим ппјединашним ушещћем (20,9% укупнпг ушещћа).
Предузећа са ппдрушја нащег града највище су увпзила из Србије (36,25), Оемашке
(8,5%), Италије (8,1%), Бразила (5,1%), Мађарске (4,4%), Кине (4,3%), Хрватске (3,9%),
Македпније (3,5%), Слпвеније (2,9%), Француске (2,6) и псталих земаља са маоим
ппјединашним ушещћем (20,5% ппјединашнпг ушещћа).
1.3.4. Сампстални предузетници
Брпј регистрпваних сампсталних предузетника у 2011. гпдини изнпсип је 3.745 (пд шега
је 34,7% жена предузетница), дпк се према ппдацима Ппреске управе Републике Српске
– ПЦ Бијељина, сампсталнпм дјелатнпщћу на ппдрушју Града Бијељина активнп бави
1.842 лица. Разлика у брпју регистрпваних и активних предузетника је ппсљедица лпще
праксе, пп кпјпј предузетници накпн престанка пбављаоа дјелатнпсти, исту не
пдјављују кпд надлежнпг градскпг пдјељеоа. Ппредећи брпј регистрпваних
предузетника са 2005. гпдинпм (3.464 предузетника), мпже се упшити блажи ппраст.
У пквиру предузетнишке дјелатнпсти регистрпванп је 1.615 тргпвинских радои (43,1%),
677 угпститељских радои (18,0%), 923 занатске радое (24,7%), 322 радое из пбласти
сапбраћаја (8,6%) и 208 из псталих дјелатнпсти (5,6%). Такпђе, тпкпм 2011. гпдине
сталнп је пдјављенп 309 предузетнишких радои. Кап главни разлпзи за пдјаву рада,
предузетници навпде нерентабилнпст ппслпваоа изазван недпстаткпм ппсла, виспким
пбавезама, скупим кредитима и нелпјалнпм кпнкуренцијпм великих предузећа (тржних
центара).
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Табела 6. Брпј регистрпваних предузетника пп дјелатнпстима

Врста дјелатнпсти

Брпј регистрпваних предузетника
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1597

1616

1720

1717

1696

1668

1615

Угпститељска
дјелатнпст

573

616

652

646

658

680

677

Занатска
дјелатнпст

831

873

908

905

916

923

923

Јавни превпз
ствари

159

158

151

152

152

151

147

28

28

23

23

24

22

25

Јавни превпз лица

102

138

163

162

157

156

150

Пстале
дјелатнпсти

174

182

194

188

191

200

208

3464

3611

3811

3793

3794

3800

3745

Тргпвинска
дјелатнпст

Аутп-щкпле

Укупнп

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду

Слика 16. Брпј регистрпваних предузетника пп гпдинама
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Слика 17. Раст брпја регистрпваних предузетника пп гпдинама

Слика 18. Регистрпвани предузетници пп дјелатнпстима

1.3.5. Индустријске зпне
У Граду Бијељини ппслпвна инфраструктура дефинисана је крпз ппстпјаое три
индустријске зпне са кпмплетнпм пптребнпм инфраструктурпм и са већ ппстпјећим
пбјектима.
Индустријска зпна I:
 Ппврщина 83,05 hа, пд кпјих 46 hа пбухвата изграђене индустријске пбјекте
(предузећа ''ЕЛВАКП'', ''ПРАП'', ''САВА'', и др.),
 ппврщина пд 32 hа представља прпстпрни пбухват дефинисан за изградоу
привредних пбјеката - индустрије, мале привреде и прпизвпднпг занатства,
складищта и прпдајнп-складищних пбјеката, кпмерцијалне и услужне
дјелатнпсти
 у пквиру исте су жељезнишка и аутпбуска станица.
Индустријска зпна II:
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 Према намјени ппврщина пд 44 hа из Урбанистишкпг плана Града Бијељине
представља засебну цјелину за лаку индустрију и малу привреду.
 На сјевернпм дијелу је планирана нпва жељезнишка станица и терминал за
камипне.
Индустријска зпна III:
 Ппврщина 22 ha.
 Према намјени ппврщина из Урбанистишкпг плана дефинисана је кап зпна лаке
индустрије и мале привреде, на грађевинским парцелама ппврщине 2.500-5.000
m2
 Изграђена пптребна инфраструктура (сапбраћајнице, впдпвпд, електрпенергетски пбјекти и сл.) са излазпм на другу фазу пбилазнице.
1.3.6. Инвестиције у привреди
Укупна вриједнпст пстварених инвестиципних улагаоа у нпва стална средства правних
лица изнпсе 95,4 мил. КМ, пд шега су материјална средства 97,7%. При тпме највећа
улагаоа су у пбласти грађевинарства (27,4%), тргпвине (23,2%). Слиједе некретнине,
изнајмљиваое и ппслпве услуге (10,3%), прерађивашка индустрија (8,8%), трансппрт,
складищтеое и кпмуникације (8,7%), прпизвпдоа и снабдијеваое електришнпм
енергијпм, гаспм и впдпм (5,6%) и пстале дјелатнпсти са маоим ушещћем.
Табела 7. Остварене инвестиције у нпва стална средства пп намјени и технишкпј структури
(у 000 КМ)

Намјена улагаоа

Укупнп
Правна лица –
укупнп
Ппљппривреда,
лпв и щумарствп
Рибарствп
Вађеое руда и
камена
Прерађивашка
индустрија
Прпизв. и
снабдеваое
ел.енергијпм,
гаспм и впдпм
Грађевинарствп
Тргпвина на великп

Материјална стална средства
Мащине,
Укупнп
Грађевин ппрема и
Пстала
ски
трансппрт материјал
радпви
на
на стална
средства
средства
95.434
57.028
35.793
435
95.434
57.028
35.793
435

Нематер
ијална
стална
средства

Трпщкпви
пренпса
власнищтв
а

2.174
2.174

5
5

472

45

248

179

-

-

20

12

7

-

-

-

8.381

3.010

5.233

83

54

2

5.390

511

4.879

-

-

-

26.201
22.095

22.359
13.268

3.842
8.678

145

-

3
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и малп и
пдржаваое
Угпститељствп
Трансппрт,
складищтеое и
кпмуникације
Финансијскп
ппсредпваое
Некретнине,
изнајмљиваое и
ппслпвне услуге
Државна управа и
пдбрана
Пбразпваое
Здравствп и
спцијални рад
Пстале друщтвене,
спцијалне и лишне
услужне
активнпсти

56
8.332

38
1.569

18
6.667

-

96

-

2.279

1.443

770

-

66

-

9.807

9.534

273

-

-

-

3.930

801

1.198

-

1.932

-

1.622
3.457

1.433
560

161
2.898

28
-

-

-

3.392

2.446

919

-

27

-

Извпр: Републишки завпд за статистику
Слика 19. Остварене укупне инвестиције у нпва стална средства пп дјелатнпстима

Укупне пстварене инвестиције пп дјелатнпстима инвеститпра у 2011. гпдини изнпсиле
су 114,7 мил. КМ, щтп је ппраст у пднпсу на 2005. гпдину за 37,6%. При тпме највеће
вриједнпсти пстварене су у дјелатнпстима тргпвине (22%) и државне управе (19,3%).
Слиједе сектпри грађевинарства (11,08%), прерађивашке индустрије (9,3%), прпизвпдоа
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и снабдијеваое електришнпм енергијпм, гаспм и впдпм (8,9%), некретнине,
изнајмљиваое и ппслпве услуге (8,6%) и пстале дјелатнпсти са маоим ушещћем.
Табела 8. Остварене инвестиције пп дјелатнпстима инвеститпра (у 000 КМ)16

Дјелатнпст
Правна лица – укупнп
Ппљппривреда, лпв и
щумарствп
Рибарствп
Вађеое руда и
камена
Прерађивашка
индустрија
Прпизв. и
снабдеваое ел.
енергијпм, гаспм и
впдпм
Грађевинарствп
Тргпвина на великп и
малп и пдржаваое
Угпститељствп
Трансппрт,
складищтеое и
кпмуникације
Финансијскп
ппсредпваое
Некретнине,
изнајмљиваое и
ппслпвне услуге
Државна управа и
пдбрана
Пбразпваое
Здравствп и
спцијални рад
Пстале друщтвене,
спцијалне и лишне
услужне активнпсти
Укупнп

2005
83.344
675

2006
135.764
397

2007
98.141
522

2008
118.441
1.117

2009
94.395
1.012

2010
109.267
615

2011
114.691
634

255

372

85

176

313

27

55

5.961

8.023

10.637

13.411

13.456

14.693

10.716

21.245

9.199

10.562

7.928

8.294

27.878

10.220

4.331
28.274

5.980
26.221

5.823
16.088

8.785
19.198

12.554
19.515

13.294
14.059

12.714
25.196

254
2.197

93
1.754

71
3.557

190
2.784

214
4.924

45
2.678

56
6.269

4.711

13.862

3.435

2.209

3.101

2.919

8.279

1.163

974

1.430

2.299

2.225

2.399

9.922

11.294

63.964

35.660

47.654

19.094

22.778

22.190

1.041
540

1.361
1.594

4.122
1.295

3.881
2.003

907
2.407

1.370
4.517

1.591
3.458

1.402

1.970

4.855

6.806

6.379

1.993

3.392

83.344

135.764

98.141

118.441

94.395

109.267

114.691

Извпр: Републишки завпд за статистику

16

Републишки завпд за статистику Републике Српске, према статистишкпм прпграму РС прикупља и
пбрађује ппдатке п инвестицијама ппслпвних субјеката кпји су регистрпвани на теритприји Републике
Српске закљушнп са 31.12.. Ппдаци се прикупљају ппсебним гпдищоим извјещтајем п инвестицијама
ИНВ-01, кпји је пп садржају пптпунп усаглащен са међунарпдним статистишким стандардима и
дефиницијама датим у Систему наципналних рашуна SNA – 93 и у Еврппскпм систему наципналних
рашуна ESA-95.
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Слика 20. Остварене инвестиције пп дјелатнпстима инвеститпра пп гпдинама

Слика 21. Остварене инвестиције пп дјелатнпстима

Брутп дпмаћи прпизвпд (БДП) пп станпвнику у Граду Бијељини за 2010. гпдину изнпси
6.916,53 КМ. Пн кап такав је већи пд БДП-а пп станпвнику РС за 19,3% а пд БДП-а пп
станпвнику БиХ за 8,12%. У перипду пд 2007. дп 2011. гпдине БДП пп станпвнику
Бијељине је растап у прпсјеку за 6,5%. На ппдрушју Града Бијељина у 2011. гпдини
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привредну дјелатнпст пбавља 942 привредна друщтва (предузећа). Ппсматранп у
пднпсу на претхпдну гпдину брпј субјеката је ппвећан за 138, али у пднпсу на 2005.
гпдину брпј активних привредних друщтава је гптпвп на истпм нивпу. У перипду 20052011. гпдина раст брпја активних привредних друщтава пстварен је у дјелатнпсти
прерађивашке индустрије, трансппрта и кпмуникација, здравства, псталих друщтвених
активнпсти, пбласти некретнина, изнајмљиваоа, ппслпвних услуга и пбразпваоа. У
истпм перипду смаоен је брпј предузећа у сектприма тргпвине, финансијскпг
ппсредпваоа и дјелатнпсти вађеоа руда и камена. Ппсматранп пп дјелатнпстима,
највеће ушещће у брпју активних предузећа имају тргпвинска предузећа и предузећа из
сектпра прерађивашке индустрије. Највеће ушещће у брпју активних предузећа припада
групи микрп предузећа. Предузећа су пстварила укупан прихпд у изнпсу пд 1.618,4
мил. КМ или 55% вище у пднпсу на базну гпдину. Такпђе је пстварен и ппраст расхпда
за 55%. Дпбитак је ппвећан за 46%, а губитак за 28%.
У 2011. гпдини пстварен је прихпд пп раднику у изнпсу пд 127.044 КМ дпк је стппа нетп
дпбити (дпбитак пп раднику) највища у 2008. гпдини и изнпси 6.918 КМ.
Када ппсматрамп увпз и извпз пп станпвнику за Бијељину и РС пнда је евидентнп да је
увпз за 12% већи за РС негп за Бијељину, међутим извпз пп станпвнику за РС је шак
184% већи негп за Бијељину щтп у ппређеоу шини салдп рпбне размјене негативним за
37%. Увпз Бијељине шини 8,11% укупнпг увпза Републике Српске дпк извпз представља
3,21%. У нареднпм перипду треба усмјерити активнпсти на изједнашаваое ушещћа
увпза и извпза са прпсјекпм Републике Српске.
Ппкривенпст увпза извпзпм је неппвпљна и креће се пд 20 дп 25%. Највећи партнери у
извпзу и даље су Србија, Италија, Слпвенија, Сингапур, Хрватска и др. Предузећа са
ппдрушја нащег града највище су увпзила из Србије, Оемашке, Италије, Бразила,
Мађарске, Кине, Хрватске, Македпније, Слпвеније и Француске.
Брпј регистрпваних сампсталних предузетника у 2011. гпдини изнпсип је 3.745
дпк се према ппдацима Ппреске управе Републике Српске – ПЦ Бијељина, сампсталнпм
дјелатнпщћу на ппдрушју Града Бијељина активнп бави 1.842 лица. Разлика у брпју
регистрпваних и активних предузетника је ппсљедица лпще праксе, пп кпјпј
предузетници накпн престанка пбављаоа дјелатнпсти, исту не пдјављују кпд
надлежнпг градскпг пдјељеоа.
У Граду Бијељини ппслпвна инфраструктура дефинисана је крпз ппстпјаое три
индустријске зпне са кпмплетнпм пптребнпм инфраструктурпм и са већ ппстпјећим
пбјектима. Те ппслпвне зпне су намјеоен за индустрију, мале привреде и прпизвпднп
занатства, складищта, прпдајнп-складищне пбјекте, кпмерцијалне и услужне
дјелатнпсти. Укупна вриједнпст пстварених инвестиципних улагаоа у нпва стална
средства правних лица изнпсе 95,4 мил. КМ при тпме су највећа улагаоа у пбласти
грађевинарства и тргпвине.
У нареднпм перипду пптребнп је ресурсе усмјерити на афирмацију малих и средоих
предузећа щтп треба резултирати ппвећаоем оихпвпг брпја щтп директнп утише на
ппвећаое бпја заппслених. Ппстпјећу ппслпвну инфраструктуру неппхпднп је
прпмпвисати какп би се искпристили капацитети и ппвећалп интереспваое дпмаћих и
страних инвеститпра. Административна служба града мпра наставити радити на
ппдрщци заппщљаваоу крпз прпграме заппщљаваоа и сампзаппщљаваоа кпји су у
регипну ппказали дпбре резултате и кпји су пбезбједили задржаваое ппстпјећих и
птвараое нпвих радних мјеста.
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1.3.7. Туристишки пптенцијали и туристишка инфраструктура 17
На пснпву ппдатака Туристишке прганизације Бијељина, туристишка ппнуда Града
распплаже са сљедећпм структурпм смјещтајних капацитета:
Табела 9. Структура хптела према категпријама

Категприја хптела
*****
****
***
**
*
Псталп (хпстел)
Укупнп

Брпј хптела
1
0
2
1
0
1
5

Ушещће
20%
0%
40%
20%
0%
20%
100%

Извпр: Министарствп тргпвине и туризма РС

У структури хптелскпг смјещтаја дпминирају хптели са 3* (укупнп 2 пбјекта) пп један
пбјекат са 5* и 2*, дпк хптели са 4* и 1* нису заступљени.
Према брпју смјещтајних јединица и брпју лежаја дпминирају мптели са 3*, а затим
хптели са 3*. Накпн оих слиједе хптели и мптели са 2*. Накпн тпга слиједи хптел виспке
категприје (5*), иакп је у питаоу самп један пбјекат, ушествује са 9,5% у укупнпм брпју
смјещтаних јединица.
Табела 10. Структура смјещтајних јединица и лежаја

Врста пбјекта
Хптел 5*
Хптел 3*
Хптел 2*
Хпстел
Мптел 3*
Мптел 2*
Мптел
Пансипн 2*
Спбе за изнајмљиваое
Куће за пдмпр
Укупнп:

Брпј спба
30
60
41
14
92
39
7
13
15
13
324

Ушещће
9,26%
18,52%
12,65%
4,32%
28,39%
12,04%
2,17%
4,01%
4,63%
4,01%
100,00%

Брпј лежаја
77
134
120
40
200
91
14
33
34
69
812

Ушещће
9,48%
16,50%
14,78%
4,93%
24,63%
11,21%
1,72%
4,06%
4,19%
8,50%
100,00%

Кретаое туристишке тражое исказанп је крпз статистишке ппказатеље п брпју дплазака
и нпћеоа у перипду 2005-2011. гпдине.
17

Скупщтина ппщтине Бијељина усвпјила је Стратегију развпја туризма ппщтине Бијељина за перипд
2012-2017.гпдине, такп да ће у пвпј Спцип-екпнпмскпј анализи бити приказани туристишки пптенцијали и
туристишка инфраструктура.
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Слика 22. Дпласци туриста

Слика 23. Нпћеоа туриста

Брпј дплазака и нпћеоа дпмаћих и страних туриста пстварених у ппсматранпм перипду
знатнп је ппвећан. Брпј туриста кпји су ппсјетили Бијељину у 2005. гпдини изнпсип је
13.454, да би у 2011. гпдини ппрастап на 18.092. Примјетнп је да се у пвпм перипду
битније ппвећап дплазак страних туриста у пднпсу на дпмаће, кпји је у испитиванпм
перипду већи за 2,3 пута. Слишнп кретаое је и у евиденцији нпћеоа туриста. Брпј
нпћеоа је са 25.131 у 2005. гпдини ппрастап на 38.697 у 2011. гпдини. Брпј нпћеоа кпја
су пстварили страни туристи у испитиванпм перипду већи је за скпрп 2,5 пута. Такпђе је
евидентиран пад брпја дплазака за 8,5% и брпја нпћеоа туриста за 8,7% у 2011. гпдини
ппсматранп у пднпсу на претхпдну гпдину.
На пснпву индикатпра мпже се закљушити да структура пбјеката неппхпдних
туристишкпј привреди није у пптпунпсти задпвпљавајућа. Са 38.697 нпћеоа у 2011.
гпдини мпже се истаћи да недпстају смјещтајни пбјекти за маспвни туристишки
смјещтај, са инфраструктурпм кпја задпвпљава савремене стандарде у туризму.
Индикативнп је ушещће смјещтајних пбјеката са маоим смјещтајним капацитетима
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(мптела, пансипна, спба за изнајмљиваое), щтп указује да су исти у функцији ппслпвнпг
и транзитнпг туризма. Ппред тпга пптребнп је прпвести низ активнпсти кпје требају
превазићи прпблеме недпвпљне пппуоенпсти капацитета, те ппбпљщати услуге везане
уз туристишку пптражоу у ппређеоу с кпнкурентским лпкацијама.
Пплазећи пд знашаја туризма за екпнпмски развпј, дајемп преглед прпмета пстваренпг
у туристишкп-угпститељскпм сектпру Града Бијељина.
Табела 11. Прпмет угпститељскп-туристишкпг сектпра у КМ

Гпд.

Укупнп

2006
2007
2008
2009
2010

6.288.070
8.235.789
10.827.635
11.654.204
12.835.803

Храна и
напици
3.174.423
4.120.146
6.064.282
5.793.146
7.262.747

Алк. и
безалк. пића
1.979.789
2.636.015
2.861.089
3.640.970
3.398.606

Смјещтај

Псталп

781.613
923.946
1.361.852
1.735.331
1.593.515

352.245
555.682
540.412
484.757
580.935

Ппслпвне
јединице
44
51
58
54
60

Заппс
лени
351
402
466
455
495

Извпр: Републишки завпд за статистику
Слика 24. Прпмет угпститељскп-туристишкпг сектпра у КМ

Прпмет угпститељскп-туристишкпг сектпра биљежи сталан раст за ппсљедоих пет
гпдина. Укупан прпмет у 2005. гпдини изнпсип је 5.528.440 КМ, да би се у 2011. гпдини
реализпвап у изнпсу пд 12.736.926 КМ. Ипак пстварени укупан прпмет у 2011. гпдини је
маои у пднпсу на претхпдну гпдину.
У структури пстваренпг прпмета највище је ушещће за храну и напитке (прекп 56%),
затим алкпхплна и безалкпхплна пића (прекп 26%), смјещтај (прекп 12%), а најмаое у
категприји ''псталп'' (пкп 5%).
1.3.8. Ппљппривреда
Семберија, а тиме и ппдрушје Града Бијељина има кпнтиненталну климу са прилишнп
пщтрим зимама и неугпднп врућим љетима. Мразеви ппшиоу крајем пктпбра, а
престају најкасније пплпвинпм априла мјесеца збпг шега је пвп ппдрушје ппдеснп за
гајеое свих ппљппривредних култура, јер сјетва раних усјева и кретаое вегетације
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ппшиоу срединпм марта мјесеца. Укупна тпплптна сума у перипду пд марта дп пктпбра
мјесеца прелази 34000C, щтп је дпвпљнп за развпј свих важнијих култура кап и
прпизвпдоу дувана, кпји је инаше јакп деликатна биљка према тпплптним сумама.
Ппред ппвпљне климе најзнашајнији ресурс за успјещну ппљппривредну прпизвпдоу је
квалитетнп земљищте. Преглед земљищних ппврщина пп категпријама и власнищтву
даје се у нареднпј табели:
Табела 12. Земљищне ппврщине пп категпријама и власнищтву у ha

Р.бр.

Категприја земљищта

Приватнп
власнищтвп

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пранице
Впћоаци
Ливаде
Винпгради
Пащоаци
Ппљппривреднп земљищте
(1+2+3+4+5)

46.503
2.752
379
6
752
50.392

3.534
0
0
0
0
3.534

50.037
2.752
379
6
752
53.926

7.

Шуме

9.439

385

9.824

59.831

3.919

63.750

Укупнп

Државнп
власнищтвп

Укупнп

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду

Ппдаци п распплпживим ппврщинама нису прецизни збпг неппстпјаоа квалитетне
катастарске евиденције кап и разних трансфпрмација кпје су биле присутне ппследоих
гпдина, а щтп све није прппраћенп у земљищним коигама (прелазак ппљппривреднпг
земљищта у грађевинскп, ппврат земљищта ранијим власницима пп разним пснпвама
и тд...).
Слика 25. Категприје ппљппривреднпг земљищта и щума
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Према садащоем стаоу на терену види се да је 59.831 hа ппљппривреднпг земљищта и
щума или 94% у приватнпм власнищтву дпк је 3.919 hа или 6% државнп власнищтвп.
Слика 26. Структура ппљппривреднпг земљищта и щума

Збпг недпстатка ппписа станпвнищтва и материјалних дпбара не распплажемп са
квалитетним ппдацима п велишини ппсједа ппљппривредних газдинстава кап и брпју
ппљппривредних дпмаћинстава. Према пппису из 1991. гпдине брпј ппљппривредних
дпмаћинстава је изнпсип 15.818, щтп знаши да је прпсјешна велишина ппљппривреднпг
ппсједа 3,3 ha пп дпмаћинству у 4-5 парцела. Пвакав уситоен ппсјед је један пд главних
разлпга непрпфитабилне прпизвпдое.
Према ппдацима из АПИФ-а брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава на
ппдрушју Града Бијељина је 8.373 (ппдаци пд 17.04.2013. гпдине). газдинства су
регистрпвана на пснпву Закпна п ппљппривреди и Уредбе п упису у Регистар
ппљппривредних газдинстава (регистрација је дпбрпвпљна). Неппхпднп је наппменути
да један дип ппљппривредних прпизвпђаша није регистрпван из разних разлпга
(велишина ппсједа, пбавезе дппринпса за здравственп и пензипнп псигураое).
Ситуација у ппљппривреди је мнпгп ппвпљнија на дијелу теритприје Града Бијељина
гдје су прпведени кпмасаципни и хидрп-мелипраципни радпви. Наиме, кпмасацијпм
земљищта пбухваћенп је укупнп 31.724 hа најплпднијег земљищта, пд шега су на 19.000
hа уппредп прпведени и хидрпмелипраципни захвати. Регулисаоем впднпг режима на
19.000 hа пмпгућена је правпвремена сјетва, измјена структуре сјетве у кприст
индустријскпг биља и ппврћа кпје тражи интензивну прпизвпдоу, па је уз садащоу
структуру сјетве на пкп 10.000 hа мпгуће убирати двије жетве гпдищое.
Изградопм 24 прптивградне станице на ппдрушју Града Бијељине ствпрени су услпви за
защтиту усјева пд града щтп дппринпси смаоеоу щтета пд пве елементарне неппгпде
кпја је ппстала све шещћа ппјава на пвпм ппдрушју.
Прпизвпдоа разнпврсних култура пдвија се на свих 50.037 hа пранишних ппврщина,
ппшев пд виспкп интензивних култура кап щтп су неке врсте ппврћа и индустријскпг
биља. Вепма дпбри резултати ппстижу се у прпизвпдои житарица гдје су на пвим
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прпстприма и прије рата (1988. гпдине у Брпцу), а и сада (2005. гпдине у Амајлијама)
пстварени рекпрдни прпизвпдни резултати.
Динамику биљне прпизвпдое пп врстама и засијаним ппврщинама ппказује следећа
табела:
Табела 13. Динамика биљне прпизвпдое (у hа)

Усјеви
Житарице
Индустријскп биље
Ппврће
Крмнп биље
Укупнп

2005
40.803
342
3.120
2.870
47.135

2006
40.061
444
3.400
2.930
46.835

2007
40.298
381
3.392
2.990
47.061

2008
40.673
162
3.300
3.070
47.205

2009
39.951
252
3.395
3.050
46.648

2010
39.974
502
3.115
3.030
46.621

2011
40.041
550
3.193
3.080
46.864

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду
Слика 27. Оранишне ппврщине према нашину кприщћеоа у 2011. гпдини

Из претхпдних табела и графикпна се види да у пквиру биљне прпизвпдое житарице
заузимају највеће ушещће у сјетвеним ппврщинама, затим слиједи ппврће, крмнп биље,
и индустријскп биље. Такпђе је примјетнп да је сјетвена структура измјеоена у
негативнпм смислу највећим дијелпм кпд прпизвпдое индустријскпг и крмнпг биља те
није пбезбјеђен правилан плпдпред. Стављаоем у функцију прехрамбене индустрије
на ппдрушју Семберије пшекује се ппвећаое сјетвених ппврщина ппд ппврћем и
индустријским биљем щтп ће аутпматски дпвести дп ппвпљнијег плпдпреда.
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Табела 14. Ушещће ппјединих врста жита у структури сјетве житарица са пствареним принпспм
Усјеви
житарице

Пщеница
Јешам
Зпб
Кукуруз –
зрнп

9,201
1,486
14
29,360

2006
Принпс
тпна
Укупнп
31,283
5,498
30
167,352

Укупнп

40,061

204,163

Ппврщин
а у hа

Ппврщин
а у hа
10,580
1,440
22
28,256

2007
Принпс
тпна
Укупнп
45,386
5,732
50
87,792

40,298

Ппврщин
а у hа
9,447
1,444
22
29,760

2008
Принпс
тпна
Укупнп
45,345
7,508
59
139,872

2009
Принпс
тпна
Укупнп
58,315
15,883
156
124,706

Ппврщин
а у hа
13,042
2,859
68
23,982

9,560
2,255
50
28,109

2010
Принпс
тпна
Укупнп
23,784
7,892
70
134,923

39,974

166,669

Ппврщин
а у hа

138,960
40,673
192,784
39,951
199,060
Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду
Табела 15. Прпсјешан принпс важнијих житарица

Усјеви
Пщеница
Раж
Јешам
Зпб
Кукуруз – зрнп

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
t/hа
t/hа
t/hа
t/hа
t/hа
t/hа
t/hа
3
3,4
4,3
4,8
4,3
2,5
3,7
0

0

0

0

0

0

0

3,8

3,7

4

5,2

5,5

3,5

4

2

2,2

2,3

2,7

2,3

1,4

1,6

6,5

5,7

3,2

4,7

5,2

4,8

3,5

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду

122

12,256
2,620
40
25,125

2011
Принпс
тпна
Укупнп
45,347
10,480
64
87,937

40,041

143,828

Ппврщин
а у hа

У зависнпсти пд примјеоене агрптехнике кап и временских услпва, гпдищое се прпизведе
пд 150 дп 215 хиљада тпна житарица уз прпсјешан принпс пд 5 дп 6 тпна кукуруза пп hа
(изузев у екстремним гпдинама пкп 3 t/hа) и 3,5 дп 4,8 тпна пщенице пп hа (изузев у
екстремним гпдинама пкп 2 t/hа). На ппврщинама кпје се интензивнп пбрађују мпгуће је
пстварити далекп веће принпсе и тп: пщенице дп 8 t/hа, кукуруза 13 t/hа.
Слика 28. Прпсјешан принпс важнијих житарица

123

Табела 16. Ушещће ппјединих врста ппврћа у структури сјетве ппврћа

Усјеви

Крпмпир
Мрква

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ппврщ Принп Ппврщи Принп Ппврщи Принп Ппврщи Принп Ппврщи Принп Ппврщи Принпс
ина у
с тпна
на у hа
с тпна
на у hа
с тпна
на у hа
с тпна
на у hа
с тпна
на у hа
тпна
hа
Укупнп
Укупнп
Укупнп
Укупнп
Укупнп
Укупнп
1200
30000
1147
20646
1150
18400
1200
18000
950
19000
1020
25500
70

1050

60

720

70

910

75

900

65

975

60

780

100

1200

95

950

100

1200

90

1,080

80

720

90

900

Бијели лук

30

300

30

225

30

240

30

270

30

240

28

196

Грах – зрнп

400

880

380

760

330

759

320

800

330

924

345

828

Гращак –
зрнп
Купус и
кељ
Парадајз

200

500

250

1050

230

920

240

480

250

1000

230

1150

250

7500

260

7280

250

6250

270

8640

260

9100

270

8100

420

6300

430

5160

420

8400

430

12900

450

6750

430

8600

Паприка
зелена
Краставац

550

13750

560

14000

550

13750

550

15400

500

15000

500

15000

180

2700

180

2520

170

3060

190

3800

200

4400

220

4400

3400

64180

3392

53311

3300

53889

3395

62270

3115

58109

3193

65454

Црни лук

Ппврће

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду
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Прпизвпдоа ппврћа креће се пд 53.000 дп 65.500 тпна гпдищое. Пвп варираое је везанп
прије свега за агрп-екплпщке услпве узгпја у датпј гпдини. У гпдинама кпје су ппвпљније
пстварени су знатнп већи принпси.
У нареднпј табели приказани су прпсјешни принпси пп јединици ппврщине. Такп се
прпсјешан принпс крпмпира креће пд 15 дп 30 тпна пп хектару щтп није задпвпљавајуће.
Принпс паприке је у границама пд 20 дп 30 тпна пп хектару, а купуса, ппвртарске врсте пп
кпјпј је Семберија ппзната пд 20 дп 35 t/hа. Ппщтп се пве врсте навпдоавају, кпд оих се и
ппстижу максимални принпси.
Табела 17. Прпсјешан принпс важнијих ппвртарских врста

Усјеви

2005
t/hа
30

2006
t/hа
25

2007
t/hа
18

2008
t/hа
16

2009
t/hа
15

2010
t/hа
20

2011
t/hа
25

Мрква

13

15

12

13

12

15

13

Црни лук

13

12

10

12

12

9

10

Бијели лук

11

10

7.5

8

9

8

7

Грах – зрнп

2

2.2

2

2.3

2.5

2.8

2.4

Гращак – зрнп

2

2.5

4.2

4

2.

4

5

25

30

28

25

32

35

30

5

15

12

20

30

15

20

Паприка зелена

20

25

25

25

28

30

30

Краставац

15

15

14

18

20

22

20

Крпмпир

Купус и кељ
Парадајз

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду
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Табела 18. Ушещће ппјединих врста крмнпг биља у структури сјетве крмнпг биља са пствареним принпспм
Усјеви

2006
Ппврщина Принпс
у hа
тпна
Укупнп

2007
Ппврщина Принпс
у hа
тпна
Укупнп

2008
Ппврщина Принпс
у hа
тпна
Укупнп

2009
Ппврщина Принпс
у hа
тпна
Укупнп

2010
Ппврщина Принпс
у hа
тпна
Укупнп

2011
Ппврщина Принпс
у hа
тпна
Укупнп

Дјетелина

1,000

4,800

900

3,456

930

5,580

950

4,275

980

3,920

950

2,850

Луцерка

1,300

6,240

1,400

5,320

1,420

5,680

1,400

5,600

1,350

5,130

1,370

4,110

200

3,000

250

2,625

270

10,800

300

9,000

350

14,000

400

12,000

430

1,806

440

1,386

450

1,350

400

1,200

350

1,050

360

900

Кукуруз за
крму
Травнп –
дјетелин.
смјеса

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду

Табела 19. Прпсјешан принпс важнијих врста крмнпг биља у t

Усјеви
Дјетелина

2005
t/hа
5.3

2006
t/hа
4.8

2007
t/hа
3.8

2008
t/hа
6

2009
t/hа
4.5

2010
t/hа
4

2011
t/hа
3

Луцерка

5.3

4.8

3.8

4

4

3.8

3

Кукуруз за крму

12

15

10.5

40

30

40

30

Травнп –
дјетелин. смјеса

4.5

4.2

3.1

3

3

3

2.5

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду
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Прпсјешни принпси крмнпг биља се крећу у расппну пд 12.000 дп 23.500 тпна. Разлпг
пвакп великпг расппна у принпсу јесте щтп се ппврщине ппд крмним биљем не кпристе
интензивнп и не врщи навпдоаваое истих у сущним гпдинама, щтп би пбезбједилп
вище пткпса у тпку гпдине а самим тим и веће кплишине крмива щтп за спбпм за
сигурнп ппвлаши правилну исхрану стпке кпја ће дати здрав и квалитетан ппдмладак,
виспку мљешнпст и прпизвпдоу меса.
Из претхпдних табела се види да прпсјешни принпси крмних усјева кап и псталих
варирају и зависе прије свега пд услпва успијеваоа у тпку гпдине у кпјпј се прпизвпде,
щтп није дппустивп. Неппхпднп је пву прпизвпдоу радити интензивнп јер ће пна за
ппсљедицу дати већу прпдуктивнпст у стпшарскпј прпизвпдои.
У пбласти стпшарске прпизвпдое збпг диспаритета цијена стпке и стпшних прпизвпда
кап и некпнтрплисанпг увпза намирница анималнпг ппријекла, стихијнпст у
прпизвпдои је мпжда најизраженија а тенденција смаоеоа брпја стпке се наставља.
У нареднпј табели даје се преглед брпјнпг стаоа стпке пд 2005. дп 2011. гпдине.
Табела 20. Брпјнп стаое стпке
Врста стпке

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Гпведа

15.800

16.400

17.800

17.900

16.720

15.740

15.214

Краве и степне
јунице
Пвце

13.500

13.800

14.500

14.300

13.670

11.140

9.512

2.300

2.200

2.300

2.500

2.300

2.320

2.185

1.900

1.800

1.900

2.000

2.000

1.600

1.500

Свиое

58.000

63.000

60.500

50.000

49.000

63.300

59.680

Крмаше и супрасне
назимице
Кпои

18.000

20.000

17.000

13.300

15.100

13.000

10.791

370

350

330

300

280

270

265

Кпбиле и ждребне
пмице
Перад
(у хиљаду грла)
Кпке нпсилице
(у хиљаду грла)
Кпзе

200

200

200

200

200

170

160

270

280

260

280

300

241

236

230

240

220

220

230

220

225

320

330

340

360

340

290

305

1.200

1.400

1.500

1.400

1.500

0

0

8.700

8.900

9.000

9.300

9.500

8.800

9.000

Пвце за приплпд

Кунићи
Кпщнице пшела

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду

Садащои стпшни фпнд највећим дијелпм се налази на приватним газдинствима уз све
већу специјализацију земљпрадника за узгпј ппјединих врста стпке и пдређене
прпизвпдое (прпизвпдоа млијека, тпв стпке итд....). Према ппдацима са терена на
ппдрушју Града Бијељина ппстпји пкп 20 мини фарми музних крава капацитета 20 и
вище грла, пкп 30 фарми свиоа капацитета пд 100 дп 300 грла те већи брпј фарми за
тпв пилића.
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Слика 29. Брпјнп стаое свиоа пп гпдинама

Слика 30. Брпјнп стаое гпведа пп гпдинама

На претхпдним графикпнима дат је приказ кретаоа брпјнпг стаоа гпведа и свиоа кап
двију најважнијих врста стпке кпје се кпд нас гаје. Примјетнп је да се брпј гпведа пд
2008. гпдине у кпнтинуитету смаоује, дпк брпј свиоа има циклишне перипде и пд 2010.
гпдине је у паду.
Впћарствп је једна пд традиципналних и врлп успјещних грана ппљппривреде
ппдмајевишкпг ппдрушја. Ппд впћоацима се налазе 2.752 hа или 6% ппљппривредних
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ппврщина. Најзаступљенија впћна врста је щљива кпја заузима 64% укупних ппврщина,
затим слиједе јабука, крущка, трещоа, праси и тд.
Табела 21. Прпцјена прпизвпдое впћа на бази брпјнпг стаоа стабала (1991. гпдина) у t

Впћна
врста

Трещоа
Вищоа
Кајсија
Јабука
Крущка
Дуоа
Шљива
Бресква
Прах

Брпј
рпдних
стабала
10.366
9.865
1.735
62.390
38.520
2.551
248.315
4.665
8.985

2005
Принпс
Укупнп

2006
Принпс
Укупнп

2007
Принпс
Укупнп

2008
Принпс
Укупнп

2009
Принпс
Укупнп

2010
Принпс
Укупнп

2011
Принпс
Укупнп

186
78
7
1.247
577
20
2.483
37
134

155
98
21
1.061
462
8
3.725
33
63

176
118
8
892
389
19
3.054
26
50

207
118
7
749
655
23
2.980
33
72

165
98
26
1.123
616
33
3.725
37
90

124
59
5
624
345
20
2.980
23
90

155
98
29
748
385
25
2.483
32
63

Извпр: Завпд за статистику БиХ
Табела 22. Прпсјешан принпс впћних врста пп стаблу

Впћна
врста

Брпј
рпдних
стабала
Трещоа
10.366
Вищоа
9.865
Кајсија
1.735
Јабука
62.390
Крущка
38.520
Дуоа
2.551
Шљива
248.315
Бресква
4.665
Прах
8.985

2005
kg/
стаблу
18
8
4
20
15
8
10
8
15

2006
2007
2008
2009
2010
2011
kgг/
kg/
kg/
kg/
kg/
kg/
стаблу стаблу стаблу стаблу стаблу стаблу
15
10
12
17
12
3
15
7
7

17
12
5
14
10
7
12
6
6

20
12
4
12
17
9
12
7
8

16
10
15
18
16
13
15
8
10

12
6
3
10
9
8
12
5
10

15
10
17
12
10
10
10
7
7

Извпр: Одјељеое за привреду и ппљппривреду

Впћарствп је вепма перспективна али и скупа привредна дјелатнпст јер се ради п
дугпгпдищоим насадима кпји изискују велика ппшетна улагаоа, дпк знашајнији прихпд
ппшиоу дпнпсити тек накпн 3 дп 4 гпдине.
Међутим, и ппред распплпживпг земљищнпг и стпшнпг фпнда кап и пгрпмнпг брпја
ппљппривредне механизације (према прпцјени пкп 5.000 трактпра, пдгпварајући брпј
прикљушних мащина, 400 кпмбајна за стрна жита, 600 бераша за кукуруз и тд.), щтп
представља сплидан пснпв за виспку ппљппривредну прпизвпдоу, али иста не даје пне
резултате кпји се пд ое пшекују.
Узрпци пваквпг стаоа су мнпгпбрпјни и такп рећи стални пратипци пве привредне
дјелатнпсти, а пднпсе се на:
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ниске цијене гптпвих ппљппривредних прпизвпда у пднпсу на улазне
репрпматеријале,
презасићенпст тржищта ппљппривредним прпизвпдима какп дпмаћег такп и
странпг ппријекла и прпизвпдоа за неппзнатпг купца,
земљищни ппсједи су уситоени щтп за ппсљедицу има неекпнпмишнп ппслпваое,
и ппред ппдстицаја за набавку нпве механизације, иста није занпвљена и
препвлађује брпјна механизација кпја је нещтп старија, ппред лпщег квалитета
рада иста изазива и велике трпщкпве пдржаваоа,
изпстанак адекватних мјера екпнпмске пплитике у пднпсу на земље из пкружеоа,
такп да имамп вепма скупу прпизвпдоу кпја не мпже да буде кпнкурентна
рпбама из увпза,
виспке каматне стппе у пднпсу на сезпнски карактер и дуг пбрт капитала у
ппљппривреднпј прпизвпдои,
кащоеое са исплатпм гптпвих прпизвпда щтп се ппсебнп пднпси на ппврће,
инудстријскп биље и прпизвпде анималнпг ппријекла (млијекп и месп) итд.
Ппред ппвпљне климе најзнашајнији ресурс за успјещну ппљппривредну
прпизвпдоу је квалитетнп земљищте. Према ппдацима из АПИФ-а брпј
регистрпваних ппљппривредних газдинстава на ппдрушју Града Бијељина је 8.373.
Ситуација је ппвпљна на једнпм дијелу теритприје Града Бијељина гдје су
прпведени кпмасаципни и хидрпмелипраципни радпви. Наиме, кпмасацијпм
земљищта пбухваћенп је укупнп 31.724 hа најплпднијег земљищта, пд шега су на
19.000 hа уппредп прпведени и хидрпмелипраципни захвати. Изградопм 24
прптивградне станице на ппдрушју Града Бијељина ствпрени су услпви за защтиту
усјева пд града щтп дппринпси смаоеоу щтета пд пве елементарне неппгпде.
Прпизвпдоа разнпврсних култура пдвија се на свих 50.037 hа пранишних
ппврщина, ппшев пд виспкп интензивних култура кап щтп су неке врсте ппврћа и
индустријскпг биља. Вепма дпбри резултати ппстижу се у прпизвпдои житарица
гдје су на пвим прпстприма и прије рата, а и сада пстварени рекпрдни
прпизвпдни резултати.
У пквиру биљне прпизвпдое препвладава прпизвпдоа житарица кпје заузимају
највеће ушещће у сјетвеним ппврщинама, затим слиједи ппврће, крмнп биље, и
индустријскп биље.
У зависнпсти пд примјеоене агрптехнике кап и временских услпва, гпдищое се
на нащем ппдрушју прпизведе пд 150 дп 215 хиљада тпна житарица. Прпизвпдоа
ппврћа креће се пд 53.000 дп 65.500 тпна гпдищое. Пвп варираое је везанп прије
свега за агрп-екплпщке услпве узгпја у датпј гпдини.
Прпсјешни принпси крмнпг биља се крећу у расппну пд 12.000 дп 23.500 тпна.
У пбласти стпшарске прпизвпдое збпг диспаритета цијена стпке и стпшних
прпизвпда кап и некпнтрплисанпг увпза намирница анималнпг ппријекла,
стихијнпст у прпизвпдои је мпжда најизраженија а тенденција смаоеоа брпја
стпке се наставља.
Садащои стпшни фпнд највећим дијелпм се налази на приватним газдинствима уз
све већу специјализацију земљпрадника за узгпј ппјединих врста стпке и
пдређене прпизвпдое (прпизвпдоа млијека, тпв стпке итд....).
Впћарствп је једна пд традиципналних и врлп успјещних грана ппљппривреде
ппдмајевишкпг ппдрушја. Ппд впћоацима се налазе 2.752 hа или 6%
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1.4.

ппљппривредних ппврщина. Најзаступљенија впћна врста је щљива кпја заузима
64% укупних ппврщина, затим слиједе јабука, крущка, трещоа, праси и тд.
Међутим, и ппред распплпживпг земљищнпг и стпшнпг фпнда кап и пгрпмнпг
брпја ппљппривредне механизације (према прпцјени пкп 5.000 трактпра,
пдгпварајући брпј прикљушних мащина, 400 кпмбајна за стрна жита, 600 бераша за
кукуруз итд.), щтп представља сплидан пснпв за виспку ппљппривредну
прпизвпдоу, иста не даје пне резултате кпји се пд ое пшекују.
Узрпци пваквпг стаоа су мнпгпбрпјни и такпрећи стални пратипци пве привредне
дјелатнпсти, а пднпсе се на:
ниске цијене гптпвих ппљппривредних прпизвпда у пднпсу на улазне репрп
материјале са даљпм тенденцијпм раскпрака на щтету првих збпг увпђеоа ПДВ,
презасићенпст тржищта ппљппривредним прпизвпдима какп дпмаћег такп и
странпг ппријекла и прпизвпдоа за неппзнатпг купца,
земљищни ппсједи су уситоени щтп за ппсљедицу има неекпнпмишнп
ппслпваое,
и ппред ппдстицаја за набавку нпве механизације, иста није занпвљена и
препвлађује брпјна механизације кпја је нещтп старија, ппред лпщег квалитета
рада иста изазива и велике трпщкпве пдржаваоа,
изпстанак адекватних мјера екпнпмске пплитике у пднпсу на земље из пкружеоа,
такп да имамп вепма скупу прпизвпдоу кпја не мпже да буде кпнкурентна
рпбама из увпза,
виспке каматне стппе у пднпсу на сезпнски карактер и дуг пбрт капитала у
ппљппривреднпј прпизвпдои,
кащоеое са исплатпм гптпвих прпизвпда щтп се ппсебнп пднпси на ппврће,
индустријскп биље и прпизвпде анималнпг ппријекла (млијекп и месп) итд.
ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА НА ТРЖИЩТУ РАДА

1.4.1. Кретаое заппсленпсти
Тржищте рада у Републици Српскпј јпщ увијек прплази крпз велике екпнпмскпструктурне прпмјене, услпвљене прпцеспм транзиције. Оегпва ппщта карактеристика
је ниска прпдуктивнпст и у великпм пбиму присутна сива екпнпмија. Друщтвп такпђе
карактерище велика неактивнпст, будући да се пкп 52% раднп сппспбнпг станпвнищтва
сматра неактивним. Пвп указује на ниске стппе заппсленпсти присутне нарпшитп кпд
жена и младе пппулације. Незаппсленпст је виспка, прекп 24%, а нарпшитп кпд младе
генерације, у шијим редпвима је пкп 47% незаппслених.18
Један пд кљушних прпблема екпнпмије на пвим прпстприма јесте пгрпмна
незаппсленпст станпвнищтва. Ппсљедице макрпекпнпмске и транзиципне кризе, те
драстишнпг смаоеоа пбима прпизвпдое изазвале су виспку стппу незаппсленпсти.
Ппсљедице кпје пна изазива првенственп су екпнпмске прирпде, али не мпгу се
занемарити неппвпљне спцијалне и пплитишке кпнсеквенце пвпг прпблема.
18

''Стратегија заппщљаваоа Републике Српске 2011-2015.'' Баоа Лука, 2011.
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На пснпву саппщтеоа РЗ за статистику Републике Српске, укупан брпј заппслених у
Граду Бијељина у 2011. гпдини изнпсип је 20.555 щтп шини 8,6% укупнп заппслених на
ппдрушју Републике Српске, щтп је смаоеое у пднпсу на претхпдну гпдину за 575 лица.
Пд укупнпг брпја заппслених женска радна снага шини 43%.
Табела 23. Заппслени према пплу

Гпдина
Мущкарци
Жене
Свега

2005.
10.513
7.852
18.365

2006.
10.637
7.892
18.529

2007.
11.655
8.522
20.177

2008.
12.089
8.732
20.821

2009.
12.744
9.358
22.102

2010.
12.028
9.102
21.130

2011.
11.582
8.937
20.555

Извпр: Републишки завпд за статистику

Слика 31. Заппслени у Граду Бијељина према пплу

У ппсматранпм перипду заппсленпст у Граду Бијељина је пстваривала сталан раст, да би
дп оенпг пада дпщлп у 2010. и 2011. гпдини, кап ппсљедица негативних ефеката
екпнпмске и транзиципне кризе.
Укпликп се ппсматра брпј заппслених према пблику свпјине у Граду Бијељина,
закљушује се да је највећи брпј заппслених у приватнпм сектпру - 61% , државни сектпр
уппщљава 25% радника, а мјещпвити 14%.
Табела 24. Заппслени према пблику свпјине

Свпјина
Државна
Приватна
Задружна
Мјещпвита
Укупнп

2005.
4790
9674
186
3715
18.365

2006.
4866
10153
244
3266
18.529

2007.
4474
11798
195
3710
20.177

2008.
4666
12868
187
3100
20.821

2009.
4919
13562
609
3012
22102

2010.
5055
13042
197
2836
21.130

2011.
5.094
12.534
132
2795
20.555

Извпр: Републишки завпд за статистику
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Слика 32. Ушещће заппслених према пблику свпјине

Претхпдне двије гпдине забиљежиле су смаоеое заппслених у свим сектприма, псим у
државнпм, кпји пстварује блажи тренд раста заппслених.
Највећи брпј заппслених у Граду Бијељина у 2011. гпдини припада сектпру тргпвине
(28%), и прерађивашке индустрије (15%) и ппред смаоеоа брпја заппслених у пба
сектпра у пднпсу на претхпдну гпдину. Слиједе заппслени у државнпј управи (8%),
пбразпваоу (7,6%), сапбраћају и везама (7,2%), грађевинарству (6,6%), здравству (6,5%)
и пстале дјелатнпсти са маоим ушещћем. Ппредећи брпј заппслених са претхпднпм
гпдинпм, дп ппраста заппслених дпщлп је у дјелатнпстима: здравства, пбразпваоа,
снабдијеваоа електришнпм енергијпм и впдпм, дпк су све пстале дјелатнпсти смаоиле
брпј заппслених. Брпј заппслених у државнпј управи пстап је на гптпвп истпм нивпу.
Слика 33. Структура заппслених пп класификацији дјелатнпсти (2011. гпдина)
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Класификација пп дјелатнпстима илуструје да је највећи брпј заппслених ангажпван у
сектпру тргпвине (28,5%), у прерађивашкпј индустрији (15%), затим слиједе јавна управа
и пдбрана (8,1%), пбразпваое (7,8%), трансппрт, складищтеое и кпмуникације (7,1%),
грађевинарствп (6,8%), здравствп (6,3%), пстале друщтвене, спцијалне и лишне услужне
активнпсти (5,1%), некретнине и изнајмљиваое (4,0%) и пстале дјелатнпсти (11,3%).
Слика 34. Структура заппслених пп класификацији дјелатнпсти (2005. гпдина)

У ппређеоу са структурпм заппсленпсти пп дјелатнпстима из 2005. гпдине, у 2011.
гпдини ушещће дјелатнпсти тргпвине већи је за 2,5%, грађевинарства за 2,8%, псталих
друщтвених, спцијалних и лишних услужних активнпсти за 2,7%, пбразпваоа за 1,3%,
здравства за 1%, трансппрта, складищтеоа и кпмуникација за 1%. Истпвременп ушещће
дјелатнпсти прерађивашке индустрије смаоен је за 9,5%, затим слиједе ппљппривредна
дјелатнпст за 1,2%, угпститељствп за 0,8%, прпизвпдоа и снабдијеваое електришнпм
енергијпм за 0,5% и некретнине и изнајмљиваое за 0,4%. На истпм или приближнп
истпм нивпу пп брпју заппслених су дјелатнпсти: вађеое руда и камена, финансијскп
ппсредпваое, јавна управа и пдбрана. Уппщте, структура екпнпмије се и даље мјеоа
крпз раст услужних дјелатнпсти и смаоеое примарнпг сектпра.
Највеће ушещће заппслених - 45,4% је у групи средоих предузећа (пд 50 дп 250
заппслених), пд шега је 42,4% женска радна снага. У групи малих предузећа (пд 10 дп 49
заппслених) ангажпванп је 26,3% радника, пд шега су 40,2% жене. Микрп предузећа (дп
9 заппслених) заппщљавају 15,8% радника, пд шега жене шине 44,9%. Велика предузећа
(прекп 250 заппслених) уппщљавају 12,5% радне снаге, пд шега 52,5% жена.
У ппређеоу са структурпм заппслених пп велишини предузећа из 2005. гпдине, у 2011.
гпдини, ушещће заппслених у групи средоих предузећа веће је за 5,8% и у групи микрп
предузећа веће за 2%. У групи малих предузећа пстварен је пад заппсленпсти за 3,2%, а
у групи великих предузећа забележен је пад за 4,6%. Све пвп указује да брпј заппслених
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расте у групацији микрп и средоих предузећа, дпк на другпј страни нестају велики
системи кпји су заппщљавали већи брпј радника.
Прпсјешна исплаћена нетп плата заппслених у Граду Бијељини у 2011. гпдини изнпсила
је 776 КМ, дпк је прпсјешна брутп плата 1.277 КМ. У ппсматранпм перипду исплаћене
плате ппказују сталан, али вепма мали раст. Исплаћена нетп плата у 2011. гпдини маоа
је пд републишкпг прпсјека за 9,6%.
Табела 25. Прпсјешне нетп плате у Бијељини у КМ

Нетп плата – Р.
Српска
Нетп плата –
Бијељина

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

465

521

585

755

788

784

809

503

554

628

755

771

775

776

Извпр: Републишки завпд за статистику

1.4.2. Кретаое незаппсленпсти
Једна пд карактеристика тржищта рада је и виспк степен неактивнпсти раднп сппспбнпг
станпвнищтва уз смаоеое мпгућнпсти заппслеоа, щтп ппгпдује јашаоу нефпрмалне
екпнпмије. С тим у вези су и слаба ппкретљивпст радне снаге, низак степен тражое и
заппщљивпсти у пднпсу на стппу незаппсленпсти, кпја је у 2011. гпдини изнпсила близу
40%, те ппвећаое брпја тещкп заппщљивих група.
На дан 31.12.2011. гпдине на евиденцији Бирпа за заппщљаваое Бијељина пријављенп
је укупнп 14.297 незаппслених лица, щтп је ппвећаое пд 4,18% у пднпсу на исти перипд
прпщле гпдине (са 31.12.2010. гпдине на евиденцији се налазилп 13.724 лица).
Ппредећи кретаое регистрпване незаппсленпсти пд 2005. гпдине, мпже се упшити
смаоеое брпја пријављених лица у 2006. и 2007. гпдини, да би наредне гпдине
забиљежиле ппвећаое брпја незаппслених лица.
Слика 35. Регистрпван брпј незаппслених лица

Пднпс незаппслених мущкараца и жена дп 2008. гпдине бип је на приближнп истпм
нивпу, да би пд 2008. гпдине брпј незаппслених жена бип већи у пднпсу на брпј
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незаппслених мущкараца. Ушещће жена у укупнпм брпју незаппслених лица изнпсип је
52,5% у 2011. гпдини.
Пбразпвна структура незаппслених лица биљежи квалитативне прпмјене у правцу
смаоеоа ушещћа лица нижих степена пбразпваоа и ппвећаоа брпја лица са вищим
степенпм пбразпваоа. Истпвременп се задржава неусклађенпст пбразпвне структуре
са пптребама тржищта рада, а пдређенпм брпју лица недпстају знаоа, вјещтине и
кпмпетенције за успјещније ппслпваое.
Пп квалификаципнпј структури на евиденцији је највище КВ радника кпјих има 33,91 %,
затим НК радника 24,72 %, ССС 24,47 %, ПК-НСС радника 5,62%, ВШС радника 1,95 %,
ВСС 7,49% радника, ВКВ 1,54%, Магистара 0,28%. Ппређеоем са претхпдним гпдинама
видљивп је да се ппвећава прпценат ушещћа лица са вищим степенима пбразпваоа.
Слика 36. Квалификаципна структура незаппслених пспба у 2011. гпдини

Пбразпвна структура регистрпваних незаппслених жена ппвпљнија је пд регистрпване
пбразпвне структуре незаппслених мущкараца. Дпк пд укупнпг брпја регистрпваних
незаппслених жена прекп 42% има заврщену средоу щкплу или факултет, истпвременп
пд укупнпг брпја регистрпваних незаппслених мущкараца оих 24% има заврщенп
средое или виспкп пбразпваое.
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Слика 37. Ппређеое пбразпвне структуре незаппслених мущкараца и жена

Брпј регистрпваних незаппслених лица сразмјернп се ппвећава у свим старпсним
дпбима. У перипду пд 2005-2011. гпдине, највеће ушещће у структури незаппслених
лица имају лица старпсне дпби пд 25-34 гпдине и пд 35-44 гпдине (54,8%).
На заппслеое дуже пд 48 месеци шека 36,5% пријављених незаппслених лица, између
25 и 48 месеци 25,2% незаппслених пспба, између 7 и 24 месеца 23,6% незаппслених
лица и дп 6 мјесеци 14,7% пријављених незаппслених пспба.
Слика 38. Регистрпвана незаппслена лица према дужини шекаоа на заппслеое у 2010.

Анализирајући дужину трајаоа незаппсленпсти упшљив је знашајан ппраст брпја
незаппслених лица кпја су на евиденцији бирпа дуже пд шетири гпдине и блаже
смаоеое брпја пних кпји су на бирпу пд 25-48 мјесеци.
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Укупан брпј заппслених у Граду Бијељина у 2011. гпдини изнпсип је 20.555 щтп шини
8,6% укупнп заппслених на ппдрушју Републике Српске и щтп представља смаоеое у
пднпсу на претхпдну гпдину за 575 лица. Заппсленпст у Граду Бијељина је пстваривала
сталан раст, да би дп оенпг пада дпщлп у 2010. и 2011. гпдини, кап ппсљедица
негативних ефеката екпнпмске и транзиципне кризе. Највећи брпј заппслених је у
приватнпм сектпру. Претхпдне двије гпдине забиљежиле су смаоеое заппслених у
свим сектприма, псим у државнпм, кпји пстварује блажи тренд раста заппслених.
Највећи брпј заппслених у Граду Бијељина у 2011. гпдини припада сектпру тргпвине и
прерађивашке индустрије. Ппредећи брпј заппслених са претхпднпм гпдинпм, дп
ппраста заппслених дпщлп је у дјелатнпстима: здравства, пбразпваоа, снабдијеваоа
електришнпм енергијпм и впдпм, дпк су све пстале дјелатнпсти смаоиле брпј
заппслених. Највеће ушещће заппслених је у групи средоих предузећа (пд 50 дп 250
заппслених), пд шега је 42,4% женска радна снага. У ппређеоу са структурпм
заппслених пп велишини предузећа из 2005. гпдине, у 2011. гпдини, ушещће заппслених
у групи средоих предузећа веће је за 5,8% и у групи микрп предузећа веће за 2%.
Прпсјешна исплаћена нетп плата заппслених у Граду Бијељини у 2011. гпдини изнпсила
је 776 КМ и у ппсматранпм перипду исплаћене плате ппказују сталан, али вепма мали
раст. Исплаћена нетп плата у 2011. гпдини маоа је пд републишкпг прпсјека за 9,6%.
Једна пд карактеристика тржищта рада је и виспк степен неактивнпсти раднп сппспбнпг
станпвнищтва уз смаоеое мпгућнпсти заппслеоа, щтп ппгпдује јашаоу нефпрмалне
екпнпмије. На евиденцији Бирпа за заппщљаваое Бијељина пријављенп је укупнп
14.297 незаппслених лица, щтп је ппвећаое пд 4,18% у пднпсу на претхпдну гпдину.
Пднпс незаппслених мущкараца и жена дп 2008. гпдине бип је на приближнп истпм
нивпу, да би пд 2008. гпдине брпј незаппслених жена бип већи у пднпсу на брпј
незаппслених мущкараца. Ушещће жена међу незаппсленим је у 2011. гпдини на нивпу
пд 52,5%. Пбразпвна структура незаппслених лица биљежи квалитативне прпмјене у
правцу смаоеоа ушещћа лица нижих степена пбразпваоа и ппвећаоа брпја лица са
вищим степенпм пбразпваоа. Пбразпвна структура регистрпваних незаппслених жена
ппвпљнија је пд регистрпване пбразпвне структуре незаппслених мущкараца.
Брпј регистрпваних незаппслених лица сразмјернп се ппвећава у свим старпсним
дпбима, дпк на заппслеое дуже пд 48 мјесеци шека 36,5% пријављених незаппслених
лица.
Даља афирмација малих и средоих предузећа кап и прпграми заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа ће и даље бити пдредница Aдминистративне службе Града
Бијељине какп би се задржала ппстпјећа и птвприла нпва радна мјеста.
1.5.

ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА У ПБЛАСТИ ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА

1.5.1. Пбразпваое
Предщкплскп васпитаое и пбразпваое
Пбласт предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у Републици Српскпј регулисан је
Закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 119/08) и другим закпнима и ппдзакпнским актима кпјима се регулище пва
пбласт.
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Прпграми кпји се реализују у пвпј пбласти су примарни, играпнишки, прпдужени
бправак и припремни перипд за дјецу пред пплазак у щкплу.
Циљ кпји се жели ппстићи прпграмима је да се щтп већи брпј дјеце укљуши у
предщкплскп васпитаое и пбразпваое с циљем ппдстицаоа физишкпг, интелектуалнпг,
спцип-емпципналнпг развпја, кпмуникације, креативнпсти и стваралащтва дјеце.
Слика 39. Брпј дјеце у вртићима за перипд пд 2007.-2012. гпдине

У претхпднпм графикпну пбједиоени су ппдаци кпје су дпставиле предщкплске
устанпве, а приказан је укупан брпј дјеце пп свим прпграмима ппхађаоа. Дјешије
забавищте „Драган и Зпран“ није дпставип ппдатке п брпју дјеце, те су пни исказани на
пснпву прпцјене, ранијег искуства и незванишних инфпрмација кпјима распплаже
Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти.
Ппред наведених вртића, пбразпвнп рекреативне услуге дјеци предщкплскпг узраста
пружају и играпнице и клубпви за дјецу, кпји су дп 2012. гпдине функципнисали у
пквиру удружеоа грађана, а пд 2012. гпдине су изврщили пререгистрацију и свпј рад
ускладили са прпписима из пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа.
Министарствп прпсвјете и културе РС је издалп Рјещеое п испуоенпсти услпва и
ппшетак рада за: Играпница „Пшелица“, Играпница „Бубамара“, Играпница „Дизниленд“
и у тпку је регистрација Играпнице „Нащ дпм“.
Табела 26. Брпј дјеце у играпницама у 2012/2013 гпдини

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.

Играпница
„Пшелица“
„Бубамара“
„Дизниленд“
„Нащ дпм“
„Арта“- удружеое грађана у пквиру кпга
је секција(дјеца са ппс. пптребама)
УКУПНП

Брпј дјеце
35
35
25
15
15
125
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У ппсматранпм перипду, када се пбједини брпј дјеце у вртићима и играпницама,
предщкплским васпитаоем и пбразпваоем билп је пбухваћенп 4.485 дјеце.
Ппређеоа ради, према ппдацима матишне службе у 2006. гпдини је на ппдрушју Града
билп 5.156 дјеце предщкплскпг узраста, а пп свим прпграмима вртиће је ппхађалп 571
дјеце, щтп је 11,07% пд укупне пппулације, у 2012/2013 гпдини брпј регистрпване дјеце
је пкп 4.500, а вртиће и играпнице ппхађа оих 845, щтп је 18,77% у пднпсу на укупну
пппулацију (ппраст пбухвата дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем 7,70%).
Међутим, збпг недпстатка капацитета, нарпшитп у руралним дијелпвима ппдрушја Града
Бијељина, нису сва дјеца пбухваћена прпгрампм предщкплскпг пдгпја, на щта се у
нареднпм перипду треба пбратити ппсебна пажоа.
Вртићи имају пкп 47 заппслених васпиташа кпји раде са дјецпм у групама пд 15 дп 25
дјеце.
На ппдрушју Града Бијељина предщкплским васпитаоем и пбразпваоем се баве
следеће устанпве:
1. Дјешији вртић „Чика Јпва Змај“ – псниваш лпкална заједница – сједищте у Бијељини
гдје се налазе 2 пбјекта (један у ул. Светпг Саве, а други у улици Кнеза Милпща),
затим пбјекат у Јаои (Нпвп Насеље) и пбјекат у Двпрпвима. Вртић има прпдужени
бправак, припрему дјеце пред пплазак у щкплу и реализује прпјекат припреме у
прпјекту УНИЦЕФ-а у МЗ Јаоа, Кпвиљуще, Велика Пбарска и Цроелпвп.
2. Дјешије забавищте „Димеx“- приватни вртић- сједищте у Бијељини-углавнпм
реализује самп примарни прпграм.
3. Дјешије забавищте „Драган и Зпран“ – приватни вртић –сједищте у Бијељиниреализује примарни прпграм, има прпдужени бправак и припрему пред щкплу.
4. Вртић и вртић у прирпди „Штрумпфпград“ – приватни вртић – сједищте у МЗ
Љељенша,(у пквиру вртића је клуб „Весељкп“ у Бијељини) - реализује примарни
прпграм, прпдужени бправак и припрему пред щкплу.
Стаое ппстпјећих пбјеката предщкплскпг пбразпваоа и оихпвпг унутращоег уређеоа
налази се на задпвпљавајућем нивпу.
Играпнице „Пшелица“, „Бубамара“ и „Дизниленд“ имају сједищте у Бијељини, а „Нащ
дпм“ у МЗ Велика Пбарска – раде пп скраћенпм прпграму схпднп распплпживпм
прпстпру и групи дјеце кпју пкупљају.
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Слика 40. – Издвајаое из бучета за субвенципнисаое трпщкпва рада вртића

Дјешији вртић „Чика Јпва Змај“ се финансира из бучета Града и оегпвп ушещће у
средствима издвпјеним за субвенципнисаое трпщкпва предщкплских устанпва је: 2007.
гпд. 90,14%, 2008. гпд. 83,54%, 2009. гпд 91,10%, 2010. гпд. 92,01% и 2011. гпд. 92,59%.
Приватни вртићи су дп 2011. гпдине суфинансирани из бучета Града и оихпвп ушещће у
средствима издвпјеним за субвенципнисаое трпщкпва предщкплских устанпва је:
2007. гпд. 9,86%, 2008. гпд. 16,46%, 2009. гпд 8,90% и 2010. гпд. 7,99%.
Пд 2011. гпдине средства за субвенципнисаое бправка дјеце у приватним вртићима се
дпзнашавају рпдитељима шија дјеца ппхађају приватне вртиће на пснпву Правилника п
критеријумима и ппступку расппдјеле средстава из бучета Града намјеоених за
суфинансираое прпјеката предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа („Службени гласник
ппщтине Бијељина“, бр. 10/09). Сви рпдитељи шија дјеца ппхађају приватне вртиће,
укпликп ппднесу захтјев, имају правп на ппмпћ у изнпсу пд 20 КМ мјесешнп тпкпм десет
мјесеци.
Стаое ппстпјећих пбјеката предщкплскпг пбразпваоа налази се на задпвпљавајућем
нивпу и нису пптребна већа улагаоа у исте. С друге стране, евидентан је прпблем
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смјещтајнпг капацитета ппстпјећих устанпва предщкплскпг пдгпја кпји не мпже
пдгпвприти пптребама лпкалнпг станпвнищтва. Самп 18% пд укупнпг брпја дјеце на
ппдрушју Бијељине има приступ услугама предщкплскпг пдгпја и пбразпваоа, а пвим
прпблемпм су највище ппгпђена дјеца у руралним ппдрушјима гдје пвакав вид услуге и
не ппстпји. У нареднпм перипду је пптребнп интензивнп радити на рјещаваоу пвпг
прпблема и пбухватити сву дјецу предщкплским пбразпваоем у гпдини прије ппласка у
щкплу.
Пснпвнп пбразпваое
Мрежу пснпвних щкпла на ппдрушју Града Бијељина шини 12 централних щкпла и 35
издвпјена пдјељеоа. Издвпјена пдјељеоа у Баткпвићу, Врщанима, Сувпм Ппљу и
Кпвиљущама су деветпразредна. Пбласт пснпвнпг пбразпваоа регулисана је Пквирним
закпнпм п пснпвнпм и средоем пбразпваоу у Бпсни и Херцегпвини („Службени
гласник Бпсне и Херцегпвине“, бр. 18/03) и Закпнпм п пснпвнпј щкпли („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 71/09 и 104/11).
Брпј дјеце у узрасту за упис у први разред пснпвне щкпле за щкплску 2013/2014 гпдину
је 935, према ппдацима из градске матишне службе, а дп краја маја 2013. гпдине
уписанп је 817 првашића (према ппдацима дпстављеним из щкпла Пдјељеоу за
друщтвене дјелатнпсти).
Слика 41. Брпј ушеника уписаних у 1. разред у перипду пд 2007. – 2011. гпдине

Према ппказатељима у претхпднпм графикпну брпј ушеника уписаних у први разред
пснпвне щкпле расте у перипду пд 2007. дп 2009. гпдине, а пд 2010. гпдине ппада,
нарпшитп у сепским щкплама.
Табела 27. Брпј ушеника кпји су напустили пснпвнп пбразпваое у перипду пд 2007. – 2011. гпдине

Сепске
щкпле
Градске
щкпле
Укупнп

2007
М
Ж
2
1

2008
М
Ж
1
1

2009
М
Ж
1
3

2010
М Ж
2
1

2011
М Ж
4
6

12

9

9

12

9

12

14

9

8

9

14

10

10

13

10

15

16

10

12

15
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Укупнп м/ж

24

23

25

26

27

Пснпвнп пбразпваое у ппсматранпм перипду напустилп је 125 ушеника, щтп у пднпсу
на укупан брпј ушеника у истпм перипду (48.950) изнпси 0,25%. Сепске щкпле је
напустилп 22 ушеника, а градске 103. Највећи прпценат дјеце кпја напущтају щкплу су
дјеца рпмских ппрпдица, кпја најшещће заврще на улицама и прпсијашеоу. Пваквп
стаое преставља резултат лпщег спцип-екпнпмскпг стаоа рпмских ппрпдица. Пптребнп
је ппсебну пажоу пбратити на прпналазак пдгпварајућег приступа, у складу са
ревидираним акципним планпм у БиХ п пбразпвним пптребама Рпма, и пвим
ппрпдицама пбезбједити једнаке мпгућнпсти за пснпвнп щкплпваое рпмске дјеце.
Слика 42. Брпј ушеника у пснпвним щкплама (укљушујући централне и ппдрушне щкпле) у перипду пд
2007. – 2011. гпдине

Пплазећи пд ппдатака приказаних у претхпднпм графикпну упшава се смаоеое брпја
ушеника пд 2009. гпдине за 5,96% у пднпсу на 2011. гпдину, а та тенденција је
настављена и 2012/2013 щкплске гпдине.
Прпстпрнп щкпле су дпбрп расппређене и ппвезане аутпбуским сапбраћајем щтп их
шини дпступним свим ушеницима.
С пбзирпм на инвестиципна улагаоа (рекпнструкција и адаптација ппстпјећих пбјеката
и изградоа нпвих) пд стране лпкалне заједнице и дијелпм Министарства прпсвјете и
културе Републике Српске стаое щкплских пбјеката у ппсматранпм перипду је
задпвпљавајуће, псим пбјекта ппдрушне щкпле ПШ „Вук Карачић“ у Рашанскпј улици
(насеље Лединци) и щкплске сппртске сале ПШ „Свети Сава“ у Бијељини. У нареднпм
перипду пптребнп је планирати наставак изградое ппдрушне щкпле у насељу Лединци,
изградоу щкплских сппртских сала за пптребе ПШ „Свети Сава“ у Бијељини (за
рекпнструкцију ппстпјеће пптребна су велика средства, а и свпјпм велишинпм не
задпвпљава пптребе ушеника щкпле) и ПШ „Петар Петрпвић Оегпщ“ Велика Пбарска
(щкпла нема салу).
Иакп лпкална заједница нема закпнских пбавеза да финансира пснпвнп пбразпваое, у
перипду пд 2007. дп 2011. гпдине, издвпјена су знашајна средства за изградоу,
рекпнструкцију и адаптацију пбјеката и ппрему. Међутим, издвпјена средства нису била
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дпвпљна да се ријеще прпблеми пдређенпг брпја щкпла кпје се супшавају са
прпблемпм неппстпјаоа фискултурне сале и приступашнпсти пбјекта дјеци са ппсебним
пптребама. Наиме, ПШ "Кнез Ивп пд Семберије" Бијељина, ПШ "Петар Петрпвић
Оегпщ" Велика Пбарска и ПШ "Дпситеј Пбрадпвић" Сувп Ппље јпщ увијек немају
пдгпварајућу сппртску салу, дпк ПШ "Свети Сава" Бијељина, ПШ "Стеван Немаоа"
Гпрои Драгаљевац и ПШ "Свети Сава" Цроелпвп немају приступ прилагпђен дјеци са
ппсебним пптребама. Финансираоем изградое нпвих щкплских сала и прилагпђаваоа
пбјеката пснпвнпг пбразпваоа радити на превазилажеоу наведених прпблема.
Слика 43. Суфинансираое пснпвнпг пбразпваоа из бучета за перипд пд 2007.-2011.

У перипду пд 2007. дп 2011. гпдине највећи инвестиципни прпјекти су: изградоа
ппдрушне щкпле у Бијељини- насеље Кпвиљуще, Дпопј Чађавици и Дпоем Драгаљвцу,
дпградоа ппдрушне щкпле у Нпвпм Насељу Јаоа, заврщетак изградое сппртских
щкплских сала за пптребе ПШ „Вук Карачић“ у Бијељини, „Свети Сава „ у Баткпвићу и
„Двпрпви“ из Двпрпва, тппле везе у ПШ „Свети Сава“ у Цроелпву.
У перипду пд 2007.-2010. гпдине лпкална заједница је издвпјила 775.549,50 КМ на име
суфинансираоа превпза ушеника. Збпг лпще финансијске ситуације пд 2010. гпдине се
не издвајају средства за наведене намјене. У 2011. гпдини брпј ушеника кпји путују дп
щкпле, пднпснп имају прганизпван превпз је 1.425.
Из Градскпг бучета издвајају се средства за стипендије ушеницима са ппсебним
пптребама кпји щкплу ппхађају у Бијељини или у некпј специјализпванпј устанпви ван
градскпг ппдрушја.
Табела 28. Брпј и изнпс стипендија у перипду пд 2007.-2011. гпдине

ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ
- брпј стипендија
- укупан изнпс стипендија

2007
17
8.500

2008
20
16.000

2009
21
16.800

2010
23
18.400

2011
23
18.400

Градске щкпле и централна щкпла у Јаои раде у двије смјене, дпк централне и
ппдрушне щкпле на селу раде у једнпј смјени.
У 2011. гпдини у щкплама ради 606 наставника, 183 мущкарца или 30,20% и 423 жене
или 69,80%.
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У 2011. гпдини у пснпвним щкплама има 154 дјеце са ппсебним пптребама, щтп је
1,65% пд укупнпг брпја ушеника и углавнпм су пбухваћени инклузивнпм наставпм.
Не ппстпје групе кпјима је пнемпгућенп пснпвнп пбразпваое, мада ппстпје прпблеми
редпвнпг ппхађаоа наставе кпд рпмске пппулације
Ппщте стаое пбјеката пснпвнпг пбразпваоа на ппдрушју Града Бијељине налази се на
задпвпљавајућем нивпу. Иакп финансираоа пснпвнпг пбразпваоа није у надлежнпсти
јединице лпкалне сампуправе, Град Бијељина је у прптеклпм перипду издвпјип
знашајна средства за финансираое изградое, рекпнструкције и санације щкплских
пбјеката. Прпблем неппстпјаоа щкплских сала за сппртске активнпсти имају ПШ "Кнез
Ивп пд Семберије" Бијељина, ПШ "Петар Петрпвић Оегпщ" Велика Пбарска и ПШ
"Дпситеј Пбрадпвић" Сувп Ппље, дпк ПШ "Свети Сава" Бијељина, ПШ "Стеван Немаоа"
Гпрои Драгаљевац и ПШ "Свети Сава" Цроелпвп немају приступ прилагпђен дјеци са
ппсебним пптребама. У циљу пбезбјеђена щтп квалитетније инклузивне наставе
пптребнп је прпнаћи извпре финансираоа и наведене щкпле прилагпдити пптребама
ушеника.
Збпг недпстатка средстава у бучету, Град Бијељина је 2010. гпдине престап је са
издвајаоима из бучета на име субвенција ђашкпг превпза, щтп се мпже негативнп
пдразити на инклузивни прпцес пбразпваоа ђака, нарпшитп дјеце из руралнпг
ппдрушја.
Највећи прпценат дјеце кпја напущтају щкплу су дјеца рпмских ппрпдица, кпја најшещће
заврще на улицама и прпсијашеоу. Пптребнп је ппсебну пажоу пбратити на прпналазак
ефикаснпг прпграма спцип-екпнпмске интеграције пвих ппрпдица и пбезбједити
једнаке мпгућнпсти за пснпвнп пбразпваое рпмске дјеце. У рјещаваое пвпг прпблема
мпрају се укљушити сви актери друщтвенпг развпја укљушујући: Центар за спцијални
рад, Станице јавне безбједнпсти, Град Бијељина, прганизације цивилнпг друщтва и щтп
је најважније, респрна министарства, агенције и устанпве кпје дјелују на нивпу
Републике Српске.
Средое пбразпваое
Мрежу средоих щкпла на ппдрушју Града Бијељина шини щест щкпла, пд кпјих су пет
средое струшне щкпле и једна ппщтепбразпвнпг типа. Пет щкпла је лпциранп у граду, а
једна у насељенпм мјесту Јаоа. Пбласт средоег пбразпваоа је, ппред Пквирнпг закпна
п пснпвнпм и средоем пбразпваоу у Бпсни и Херцегпвини („Службени гласник Бпсне и
Херцегпвине“, бр. 18/03), регулисана Закпнпм п средоем пбразпваоу и васпитаоу
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/08, 106/09 и 104/11).
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Табела 29. Брпј ушеника у средоим щкплама у перипду пд 2007.-2011. гпдине
2007
Р.б. НАЗИВ ШКОЛЕ

2008

2009

2010

2011
Ж

Укупно

1.

Гимназија „Филип Вишњић“

361

576

937

358

569

927

369

588

957

374

597

971

380

604

984

2.

Економска школа
Пољопривредна и медицинска
школа
Техничка школа „Михајло
Пупин“
Музичка школа „С.С.
Мокрањац“
Средња стручна школа Јања

180

463

643

179

463

642

173

448

621

187

467

654

179

478

657

423

688

1.111

409

667

1.076

412

670

1.082

397

630

1.027

420

702

1.122

905

181

1.086

898

179

1.077

948

190

1.138

928

188

1.116

918

181

1.099

40

23

63

44

25

69

44

28

72

43

24

67

41

25

66

164

169

154

159

171

176

209

216

247

253

3.
4.
5.
6.

УКУПНО

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

М

Ж

Укупно

М

2.073 2.100

333
4.173

2.042 2.062

313
4.104

2.118 2.100

347
4.218

2.138 2.122

425
4.260

2.185 2.243

Слика 44. Брпј ушеника у средоим щкплама у перипду пд 2007. – 2011. гпдине

Брпј ушеника у средоим щкплама благп расте дп 2011. гпдине, без пбзира щтп је маои
брпј ушеника кпји заврщавају пснпвнп пбразпваое, јер се уписују ушеници кпји пснпвнп
пбразпваое заврщавају на ппдрушју пкплних ппщтина (Угљевик, Лппаре и из Републике
Србије), а пснпвни разлпг су атрактивна занимаоа здравствене, сапбраћајне и електрп
струке.
Табела 30. Наставнп пспбље у 2011. гпдини

Р.б.
1.
2.

НАЗИВ ЩКПЛЕ

Гимназија „Филип Вищоић“
Екпнпмска щкпла
Ппљппривредна и медицинска
3.
щкпла
4. Технишка щкпла „Михајлп Пупин“
5. Музишка щкпла „С.С. Мпкраоац“
6. Средоа струшна щкпла Јаоа
УКУПНП

сппл
М
Ж
15
39
9
27
10

52

35
21
10
100

29
31
20
196

Укупнп
54
36
62
64
52
30
296

У средоим щкплама укупнп ради 296 наставника, 100 мущкпг ппла или 33,78% и 196
женскпг ппла или 66,22%. Брпј заппслених и оихпва квалификаципна и прпфесипнална
структура пдгпвара пптребама средоег пбразпваоа.
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500
4.428

Слика 45. Суфинансираое средоег пбразпваоа из бучета за перипд пд 2007.-2011.

Град из бучета издваја средства за материјалне трпщкпве средоих щкпла, према
Правилнику п критеријима и ппступку стипендираоа студената и ушеника,
финансираое наушнп-истраживашкпг рада и награђиваое ушеника и наставника
(„Службени гласник ппщтине Бијељина“, брпј 21/06, 27/07 и 22/09).
Табела 31. Брпј и изнпс стипендија у перипду пд 2007.-2011. гпдине

СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ
- брпј стипендија
- укупан изнпс стипендија

2007
36
25.000

2008
43
39.600

2009
55
50.400

2010
45
39.600

2011
47
37.600

Град стипендира ушенике средоих щкпла кпји су у пснпвнпј щкпли били ушеници
генерације и ушенике/дјецу са ппсебним пптребама.
У циљу уписа свих ушеника кпји заврще пснпвну щкплу у средоу щкплу, прпщирени су
капацитети средоих щкпла дпградопм ушипница и кабинета у Технишкпј щкпли
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„Михајлп Пупин“, Екпнпмскпј щкпли, Ппљппривреднпј и медицинскпј щкпли, Гимназији
„Филип Вищоић“ и Средопј струшнпј щкпли у Јаои.
Шкпле су ппремљене пптребним наставним средствима и углавнпм сви сврщени
пснпвци уписују неку пд средоих щкпла. Прпблеми, кап и у пснпвнпј щкпли, ппстпји у
пквиру рпмске пппулације, јер нема интереспваоа за наставак щкплпваоа (самп три
ушеника су наставили щкплпваое у ппљппривреднпј и медицинскпј щкпли).
Најактуелнија занимаоа за сврщене пснпвце су занимаоа шетвртпг степена
(здравствене, сапбраћајне, електрп и екпнпмске струке), за кпја на тржищту углавнпм
нема пптребе. Занимаоа трећег степена нису привлашна, нпр. за занимаое варилац
нема мнпгп заинтереспваних иакп на тржищту ппстпји пптреба за тим занимаоем.
Стаое пбјеката и кадрпвске пппуоенпсти средоег пбразпваоа углавнпм задпвпљава
пптребе ушеника и захтјеве стандарда пбразпвнпг система. Прпблем са кпјим се супшава
средое пбразпваое је неусклађенпст прпграма са пптребама лпкалне привреде.
Наиме, ушеници у највећпј мјери уписују пбразпвне смјерпве за кпја на тржищту
углавнпм нема пптребе. С друге стране нема мнпгп заинтереспваних за
специјалистишка занимаоа пппут варипца, иакп на тржищту ппстпји пгранишена
пптреба за таквим занимаоима. Пптребнп је радити на афирмацији младих да уписују
пбразпвне прпграме за дефицитарна занимаоа, и на тај нашин смаоити генерисаое
вищка радне снаге на тржищту рада. У активнпсти афирмације и мптивисаоа укљушити
јавну управу, завпде за заппщљаваое, средое щкпле, савјет младих и привредне
субјекте кпји дјелују на ппдрушју Града Бијељине.

Виспкп пбразпваое
Развпј виспкпщкплскпг пбразпваоа на ппдрушју Града Бијељина ппшеп је 1993. гпдине
када је са радпм ппшеп Ушитељски факултет и Вища щкпла за сппљну тргпвину. Пбласт
виспкпщкплскпг пбразпваоа регулисана је Закпнпм п виспкпм пбразпваоу („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 73/10).

Табела 32. Преглед виспкпщкплских устанпва у Граду Бијељина у 2011. гпдини
ФАКУЛТЕТИ

УНИВЕРЗИТЕТИ

Педагпщки факултет универзитета Истпшнп Сарајевп
Факултет ппслпвне екпнпмије универзитета Истпшнп
Сарајевп
Правни факултет-наставна линија Бијељина
универзитета Истпшнп Сарајевп
Екпнпмски факултет – Пдјељеое Бијељина
универзитета Истпшнп Сарајевп
Ппљппривредни факултет универзитета Истпшнп
Сарајевп
Факултет за ппслпвне и финансијске студије
универзитета за ппслпвне студије Баоа Лука

Универзитет „Синергија“
Слпбпмир П универзитет
Паневрппски Универзитет „АПЕРИПН“
Баоа Лука-Пдјељеое Бијељина
Универзитет „Бијељина“ Бијељина
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Слика 46. Брпј студената у перипду 2009 - 2011

Табела бр. 32. ппказатељ је развијенпсти виспкпщкплскпг пбразпваоа на ппдрушју
Града за щкплску 2011/2012 гпдину, на пснпву кпје се мпже кпнстатпвати да се стварају
услпви да Бијељина ппстане Универзитетски град. Пптребнп је у нареднпм перипду
изградити пбјекте за смјещтај студената.
2009. гпдине заврщени су радпви на изградои Центра за виспкп пбразпваое и
набављена је ппрема, а наставне 2010/2011. гпдине ппшела је настава у нпвпм пбјекту
шиме је реализпван стратещки циљ 4.1.1. из дпкумента Стратегије развпја ппщтине
Бијељина дп 2015. гпдине.
Према ппдацима дпстављеним пд стране факултета сви имају задпвпљавајући прпстпр,
псим Ппљппривреднпг факултета-Пдјељеое у Бијељини.
Уппредни ппдаци
 2006. гпдине 5 факултета и 2 универзитета, 3.436 студената
 2011. гпдине 6 факултета и 4 универзитета, 6.822 студента
На виспкппбразпваним устанпвама у 2011. гпдини забиљеженп је 546 прпфеспра и
сарадника
На пснпву ппдатака п дефицитарним кадрпвима, дпстављених из Завпда за
заппщљаваое Републике Српске, филијала Бијељина, Привредне кпмпре регије
Бијељина и Пдјељеоа за привреду и ппљппривреду Административне службе Града
Бијељина, расписује се кпнкурс за дпдјелу студентских стипендија. У ппследое три
гпдине стипендирани су студенти следећих прпфила занимаоа:
- прпфеспр оемашкпг језика,
- прпфеспр математике,
- прпфеспр физике,
- диплпмирани инжеоер ппљппривреде, смјер защтите биља,
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- диплпмирани инжеоер електрптехнике, смјер рашунарствп и аутпматика или
рашунарске технике и инфпрматика,
- диплпмирани инжеоер електрптехнике, смјер електрпенергетика или
електрпенергетски и индустријски системи,
- диплпмирани
инжеоер
електрптехнике,
смјер
електрптехника
и
телекпмуникације или енергетика, електрпника и телекпмуникације,
- диплпмирани инжеоер архитектуре,
- диплпмирани инжеоер грађевине,
- диплпмирани инжеоер гепдезије,
- диплпмирани инжеоер сапбраћаја, смјер сапбраћај и трансппрт,
- диплпмирани инжеоер мащинства,
- диплпмирани инжеоер екплпгије и защтите живптне средине,
Град Бијељина кпнкурспм дпдјељује и 8 стипендија студентима факултета друщтвених,
прирпдних, технишких наука, медицине, фармације, стпматплпгије, ветерине,
инфпрматике студентима кпји су дјеца палих бпраца и припадници маое заступљеним
кпнститутивним нарпдима и групи псталих.
Табела 33. Издвајаое из бучета за стипендираое студената

ВИСПКПШКПЛСКП ПБРАЗПВАОЕ
- брпј стипендија
- укупан изнпс стипендија

2009.
91
164.220

2010.
2011.
108
126
201.960 235.620

Развпј студентске и универзитетске инфраструктуре не прати убрзан развпј виспкпг
пбразпваоа. Евидентан је недпстатак смјещтајнпг капацитета за студенте, дпк
ппстпјећи не пдгпварају стандардима студентскпг живпта. На ппдрушју града неппстпји
студентски кампус, у шијем саставу би се пружала услуга студентске мензе, библиптеке
са шитапницпм и пбјеката за сппрт, рекреацију и слпбпднп вријеме.
Пбразпваое пдраслих
Пбразпваое пдраслих се врщи на пснпву Закпна п пбразпваоу пдраслих („Службени
гласник Републике Српске“, брпј 59/09). У граду Бијељина пбразпваое пдраслих се пд
щкплске 2011/2012 гпдине реализује у следећим устанпвама:
1. Устанпва за пбразпваое пдраслих регистрпвана је за пбразпваое и псппспбљаваое
пдраслих за следећа занимаоа:
Занимаоа трећег степена
- тргпвац
- фризер
- кувар
- кпнпбар
- впзаш мптпрних впзила (државни испит)
Занимаоа шетвртпг степена
- екпнпмски технишар
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- тргпвашки технишар
- кпзметишарски технишар
- угпститељскп-кулинарски технишар
- технишар друмскпг сапбраћаја
Псппспбљаваое
- тесар
- зидар
- рукпвалац грађевинских мащина
- завариваш ТИГ ппступкпм
- завариваш МИГ-МАГ ппступкпм
- мплер
- впдпинсталатер
- армираш
- оегпватељ старијих и немпћних лица
Дп сада је у пвпј устанпви уписанп 245 пплазника, а пд тпга оих 80 је заврщилп
пбразпваое. Пплазници су највище заинтереспвани за занимаоа оегпватељ старијих и
немпћних лица и кувар збпг пдласка у земље Еврппе, гдје су наведена занимаоа
тражена. Пстала интересантна занимаоа су впзаш мптпрних впзила, технишар друмскпг
сапбраћаја, тргпвашки технишар и екпнпмски технишар.
2. Екпнпмска щкпла извпди прпграм фпрмалнпг пбразпваоа пдраслих за средое
струшнп пбразпваое пдраслих, преквалификацију и дпквалификацију за:
Занимаоа шетвртпг степена
- тргпвашки технишар
- ппслпвнп-правни технишар
Занимаоа трећег степена
- кувар
- кпнпбар
- фризер
На пснпву кпнкурса уписанп је 14 пплазника за занимаое ппслпвнп-правни технишар.
Пплазници су претхпднп заврщили трећи степен пбразпваоа – занимаое ппслпвнпправни секретар, те су крпз прпграм преквалификације и дпквалификације заврщили
први, други и трећи разред шетвртпг степена – занимаое ппслпвнп-правни технишар. У
тпку је извпђеое наставе шетвртпг разреда.
3. Ппљппривредна и медицинска щкпла је у првпм циклусу пбразпваоа пдраслих
пбразпвала пплазнике за следеће прпфиле занимаоа:
- ппљппривредни технишар –уписанп 5 пплазника, пбразпваое заврщила 4
пплазника
- медицински технишар – уписана 24 пплазника, пбразпваое заврщилп 22
пплазника
- фармацеутски технишар – уписан 21 пплазник, пбразпваое заврщилп 16
пплазника
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Други циклус пбразпваоа пдраслих ппхађа:
- медицински технишар – 22 пплазника
- фармацеутски технишар – 12 пплазника
4. Технишка щкпла „Михајлп Пупин“ је у првпм циклусу пбразпваоа пдраслих
пбразпвала 52 пплазника за следећа занимаоа:
Четври степен
- мащински технишар
- технишар енергетике
- технишар друмскпг сапбраћаја
Трећи степен
- варилац
На расписани кпнкурс за варипца у другпм циклусу пбразпваоа пдраслих није билп
пријављених пплазника.
1.5.2. Култура, сппрт и слпбпднп вријеме
Култура
На ппдрушју Града Бијељина дјелују шетири устанпве културе: Нарпдна библиптека
"Филип Вищоић", Музеј "Семберија", СКУД
„Семберија“, Центар за културу
„Семберија“ у шијем саставу су: Галерија "Миленкп Атанацкпвић“ и Бипскпп.
У наведеним устанпвама културе има укупнп 55 заппслених (Библиптека - 19, Музеј - 8,
СКУД - 3, Нарпдна библиптека „Филип Вищоић“-, Центар за културу - Квалификаципна
структура заппслених углавнпм пдгпвара пптребама пвих устанпва.
Све устанпве културе имају прпстпр/зграду у кпјпј пбављају свпју дјелатнпст.
Нарпдна библиптека "Филип Вищоић" је пснпвана 1932. гпдине. Матишна је
библиптека за ппдрушје Града Бијељина, ппщтине Лппаре и Угљевик, а пд 2012. гпдине
пбухвата и ппщтине Псмаци, Дпои Жабар и Пелагићевп. У мрежи Библиптеке ппстпје
33 библиптеке – нарпдне, щкплске, факултетске или универзитетске. Три су нарпдне - у
Бијељини, Угљевику и Лппарама, двије универзитетске, двије факултетске, щест
средопщкплских и 21 пснпвних щкпла. Библиптека у свпм коижнпм фпнду има пкп
100.000 коига. Ппред ппслпва у пквиру матишне дјелатнпсти, пбавља библиптешку,
културну, инфпрмативну и прпмптивну дјелатнпст. Дигитализацију завишајне грађе
Библиптека је заппшела у јануару 2010. гпдине.
Музеј Семберије пснпван је Пдлукпм СП Бијељина 1970. гпдине, а са радпм ппшеп двије
гпдине касније, 1972. гпд. Пснпвна дјелатнпст Музеја Семберије је струшнп
истраживаое, прикупљаое, пбрада, шуваое, защтита и презентација ппкретних
културних дпбара, пднпснп музејске грађе. Ппред зграде Кпнака у кпјпј се Музеј
Семберије налази пд 1978. гпдине, у ппсједу музеја је и пбјекат Сппмен-дпма (дип
легата Рпдпљуба Чплакпвића) у улици Галац, кап и Сппмен-кућа листа „Пслпбпђеое“ у
Дпопј Трнпви. Укупан фундус музеја састпји се пд близу 40.000 експпната садржаних у
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археплпщкпј, истпријскпј и етнплпщкпј збирци, умјетнишкпј кплекцији, фптптеци,
хемерптеци и библиптеци. У пквиру набрпјане грађе су и музеалије из шетири велика
легата (Рпдпљуба Чплакпвића и Милице Зпрић, Љубице Јпвишић-Станшић, Радета
Бјекића, Марије Рабренпвић).
Ппред сталне ппставке кпјпм су пбухваћени разлишити сегменти живпта и културе
нарпда у Семберији пд праистпријскпг времена дп краја 20. вијека, Музеј приређује и
друге аутпрске и гпстујуће излпжбе, прпмпције публикпване грађе, смптре етнплпщкпг
и археплпщкпг филма. Међу ппвременим излпжбеним садржајима се у фпрми
традиципналних издвајају: Нпћ музеја, Мајска смптра ликпвнпг стваралащтва ушеника,
Бијељинскп бијенале, Пантелинска излпжба, излпжба за Дан града 24. Септембар и
излпжба за Вищоићеве дане.
Тпкпм ппследое деценије брпј ппсјетилаца музеја на гпдищоем нивпу изнпси између
пет и щест хиљада.
Уз наведене пснпвне активнпсти, Музеј се бави и издавашкпм дјелатнпщћу, те
кпнтинуиранпм сарадопм са устанпвама, прганизацијама и ппјединцима
заинтереспваним за пбласт културнп-истпријскпг наслеђа. Музеј Семберије је базишна
институција у дпмену материјалне и нематеријалне бащтине у семберскпппдмајевишкпј регији (административне цјелине Града Бијељина и ппщтина Угљевик и
Лппаре) а кап једина устанпва пве врсте пружа струшну ппмпћ и другим лпкалним
заједницама у щирем пкружеоу (Звпрник, Бршкп, Власеница, Братунац, Скелани).
Све активнпсти из струшне музејске дјелатнпсти у устанпви пбављају шетири кустпса
(међу оима је и рукпвпдилац устанпве) и један кпнзерватпр-препаратпр, щтп је и даље
недпвпљнп за пбим ппслпва кпје има музејска устанпва кпмплекснпг типа, а какп тп
прпписује Закпн п музејскпј дјелатнпсти Републике Српске.
У саставу Центра за културу „Семберија“ је Галерија "Миленкп Атанацкпвић" пснпвана
је 1985. гпдине. Оена пснпвна дјелатнпст је прганизпваое излпжби из разних пбласти,
прикупљаое и струшна пбрада, шуваое и систематизација умјетнишких дјела кап и
ппсредпваое у прпдаји умјетнишких дјела. Галерија ппсједује знашајну збирку
умјетнишких дјела, кпја су резултат задужбинских ппклпна ппзнатих умјетника, кап щтп
су: Милпрад Ћпрпвић, Драган Мартинпвић, Никпла Гвпзденпвић, Љубица Мркаљ,
Савета Михић, Рајкп Самарчија, Зпран Банпвић, Драгп Ханданпвић, Драган Бартула,
Ракита Михајлп, Вељкп Ђурић, Таоа Ђпкић, Бпрп Ликић, Александар Прибићевић,
Катица Чещљар, Мирјана Ппппвић и др.
СКУД "Семберија" ппстпји и ради 31 гпдину, а пд 1997. гпдине је из удружеоа грађана
трансфпрмисан у устанпву културе. Оегпв рад је заснпван на реализацији прпграма
рада секција, кпјих у СКУД-у има десетак, пд кпјих је најбрпјнија фплклпрна. Пснпвни
циљ је пшуваое традиције и пбишаја кап и пкупљаое, првенственп младих. Брпји прекп
500 шланпва.
Ппред устанпва културе свпј дппринпс бпгатпм културнпм живпту и ппщтем развпју
културе дппринпсе и удружеоа грађана кпја су и настала са циљем да задпвпље
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интересе и пптребе грађана у пвпј пбласти. Активнп дјелује 13 културнп умјетнишких
друщтава, СПД "Србадија", СПКД "Прпсвјета", Светпсавска пмладинска заједница, БЗК
„Преппрпд“, Коижевни клуб „Јпван Душић“ и „Милпщ Цроански“, Ансамбл
„Бисерница“ итд.
Кап резултат рада устанпва културе и удружеоа грађана кпја се баве културнпм
дјелатнпщћу настале су брпјне културне манифестације кпје се пдржавају већ некпликп
гпдина, кап щтп су:
- јануар-фебруар

Знаоем, игрпм и пјесмпм крпз Семберију

- мај

Мајске музишке свешанпсти
Дани кпмедије
Нпћ музеја
Бијељинскп културнп љетп
Дани дијасппре - Јаоа

- јун-август

- нпвембар

Вищоићеви дани
Фестивал "Дјеца пјевају Семберији"

Један пд недпстатака културнпг садржаја кпји се нуди грађанима представља
неппстпјаое прпфесипналнпг ппзприщта. Изградопм Центра за културу ствпрени су
сви пптребни технишки предуслпви за прганизпваое пвпг вида услуге. С друге стране, у
пквиру Слпбпмир П Универзитета у Бијељини дјелује и Академија умјетнпсти кпја у
свпјпј пбразпвнпј ппнуди има студијски прпграм драмске и филмске умјетнпсти. Из
претхпднп наведенпг мпже се закљушити да ппстпје технишки и кадрпвски предуслпви
за псниваое ппзприщта а тиме и ствараое ппзприщне сцене Града Бијељине.
И ппред тпга щтп су устанпве културе ппстигле у свпм раду знашајне резултате,
евидентни су и мнпги прпблеми, кпји птежавају оихпв рад. У правилу, тп су прпблеми
са финансијским средствима али јпщ вище и неадекватна структура заппслених,
пднпснп недпвпљан брпј струшних кадрпва.
У прганизаципнпм ппгледу, устанпве културе су свпје дјелпваое ускладиле са
закпнима из пве пбласти.
У културнпм живпту Бијељине, већи ефекат би се ппстигап бпљпм прганизацијпм и
синхрпнизацијпм активнпсти ппјединих устанпва, јер шестп ппклапаое и динамика
пдвијаоа дпгађаја умаоују ппзитиван ефекат ппјединих дпгађаја.
С друге стране, ппнуда културнпг садржаја у руралнпм ппдрушју Града није на
задпвпљавајућем нивпу и врлп малп пажое се усмјерава у пвпм правцу. Културни
садржаји у пвпм дијелу се већинпм пднпсе на прганизацију мјесних забавних дпгађаја
у пблику лпкалних ващара, щкплских манифестација у пквиру ппдружних щкпла и
лпкалних сппртских турнира. Пваква ситуација је дијелпм узрпкпвана неппстпјаоем
адекватне културне инфраструктуре, неафирмисанпщћу културних устанпва да се
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пдређене активнпсти реализују на пвпм ппдрушју али и слабпм интереспваоу грађана
за културна збиваоа.
Изградопм центра за културу ствпрени су кљушни технишки предуслпви за ппбпљщаое
и даљи развпј културне ппнуде Града Бијељина. Међутим, иакп Град Бијељина издваја
пдређена средства, финансираое устанпва културе није на задпвпљавајућем нивпу и
успправа оихпв даљи развпј.
Ппред недпвпљних финансијских средстава, Музеј Семберије се у пднпсу на пбим
ппслпва кпје има деценијама супшава са прпблемпм малпг брпја струшних заппсленика
- дипл. етнплпг-антрппплпг, и друга академска зваоа кпмпатибилна музејским
ппслпвима, какп тп прпписује Закпн п музејскпј дјелатнпсти Републике Српске.
Пбзирпм да су прпцјене да Град Бијељина има прекп 100.000 станпвника, ппстпјаое
прпфесипналнпг ппзприщта би представљалп нужни ппмак у ппбпљщаоу културне
ппнуде града, щтп би даљи правци развпја културе требали узети у разматраое.
Станпвнищтвп руралних ппдрушја града су искљушена из културних дещаваоа.
Пптребнп је радити на оихпвпј афирмацији да се укљуше у културни живпт кап и на
прганизацији културних манифестација и дпгађаја у пвпм ппдрушју Града Бијељине.
У тпм кпнтексту је пптребнп бпљпм прганизацијпм, синхрпнизацијпм и гепграфскпм
расппређенпсти активнпсти ппјединих устанпва ппбпљщати ефекат ппјединих дпгађаја.

Сппрт
У пбласти сппрта пдвија се врлп динамишна и разнплика активнпст из мнпгих сппртпва,
без пбзира на евидентан недпстатак адекватне сппртске двпране, разних терена и
стаза.
Пцјена пптреба за пптималну прганизацију сппртских активнпсти најбпље ће се
сагледати крпз дјелпваое клубпва кпји су регистрпвани у Бијељини:
Табела 34. Брпј регистрпваних клубпва у Граду Бијељина у 2011. гпд.

Врста сппрта
Фудбал (у свих седам лига)
Пдбпјка
Кпщарка
Рукпмет
Тенис
Пдбпјка за инвалиде
Кпщарка за инвалиде
Стрељащтвп
Бприлашки сппртпви (чудп, бпкс,
карате, теквандп, аикидп)
Атлетика и гимнастика
Пливаое
Рпоеое
Стпни тенис

Брпј клубпва
65
2
3
2
2
1
1
3
8
2
1
2
1
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Кпоишки
Бициклизам
Плес
Куглаое
Шах
Картинг
Планинареое
Рибплпв

1
1
1
1
3
1
2
2

Укупнп

105

Из гпре наведенпг мпже се видјети да су у Бијељини заступљени скпрп сви сппртпви.
Сппртске активнпсти се пдвијају на игралищтима, сппртским двпранама и щкплским
салама кпјих има:
фудбалских
кпщаркащких
рукпметних
пдбпјкащких
тениских
базена
стрелищте
хиппдрпм (у изградои)
сппртске двпране
сппртске щкплске сале
Спкплски дпм
куглана

51
23
22
21
5
4
1
1
2
11
1
1

Иакп се из претхпдне листе мпже закљушити да Бијељина распплаже са знашајним
брпјем сппртских терена и пбјеката, стаое већине није на задпвпљавајућем нивпу и
пптребна је оихпва рекпнструкција и санација. Ппред рекпнструкције и санације
ппстпјећих, псјећа се недпстатак пдређених сппртских пбјеката и терена и тп: сппртске
двпране у граду, сппртских стадипна на цијелпм ппдрушју ппщтине за све сппртпве,
сппртскп-рекреативних стаза (бициклистишких, трим, атлетских и др.), малих сппртских
терена и пратећих пбјеката (свлашипница и др.).
С друге стране, у Бијељини има регистрпваних сппртиста свих категприја пкп 5.000,
рекреативаца 2.500 и рибплпваца пкп 2.000. Претхпднп наведенп стаое ппказује да
Град Бијељина има велики пптенцијали за развпј сппрта и пкупљаое пмладине, щтп је
пптребнп испратити адекватнпм сппртскпм инфраструктурпм и афирмацијпм младих
да се баве сппртпм.
Ппстпјеће стаое дакле ппказује да капацитети у пбласти сппрта нису дпвпљни за
пкупљаое пмладине у пбиму кпји је ппжељан, не самп са станпвищта пбезбјеђеоа
услпва да се изгради здрава пмладина, већ и да се пна кпја се нащла у сфери дрпге и
других бплести пвиснпсти врате здравпм живпту. С тпга је пптребнп дпдатнп радити на
156

ппбпљщаоу сппртске инфраструктуре, нарпшитп на изградои недпстајуће сппртске
двпране, сппртских стадипна, бициклистишких стаза и малих сппртских терена са
припадајућим пбјектима
1.5.3. Здравствена и спцијална защтита
Здравствена защтита
Здравствена защтита грађана на ппдрушју Града Бијељина прпвпди се на примарнпм,
секундарнпм и дјелпм на терцијарнпм нивпу и путем приватне праксе. Пбласт
здравствене защтите регулисана је Закпнпм п здравственпј защтити („Службени гласник
Републике Српске“, брпј 106/09).
Примарни нивп здравствене защтите се темељи на мпделу ппрпдишне медицине и
пбезбјеђује се крпз активнпсти Дпма здравља.
Секундарни нивп здравствене защтите пстварује се путем бплнишкп-стаципниранпг
пружаоа услуга грађанима у Ппщтпј бплници, кап и терцијарни нивп кпји се
дјелимишнп пружа у специјалистишким амбулантама и службама Ппщте бплнице.
Преглед здравствених устанпва
Табела 35. Брпј устанпва здравствене защтите у перипду пд 2007.-20011. гпдине
УСТАНПВА
Бплница
Приватне прдинације
Дпм здравља
Амбуланте ппрпд. медицине
Тимпви ппрпдишне медицине
Служба хитне ппмпћи
Јавне апптеке
Приватне апптеке
Савјетпвалищта кпја раде на
унапређеоу здравствене защтите
крпз превенцију и едукацију

2007
1
15
1
10
30
1
3
20

2008
1

2009
1

2010
1

1
15
55
1
3

1
15
55
1
3

1
17
55
1
3

2011
1
35
1
17
55
1
7
23

Табела 36. Прпстпрни капацитети здравствених устанпва

УСТАНПВА
Бплница
Дпм здравља
Ппдрушне амбуланте
Хитна ппмпћ
Савјетпвалищта кпја раде на унапређеоу
здравствене защтите крпз превенцију и
едукацију

Ппврщина
(m2)
8.208
5.727
1.861
350

15

Капацитетибрпј кревета
313
0
0
0

0
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Дпм здравља
Дпм здравља пбезбјеђује примарни нивп здравствене защтите на првпм мјесту крпз
ппрпдишну медицину кап оен пснпвни пблик прганизпваоа.
У Дпму здравља активне су следеће службе:
1. Служба ппрпдишне медицине
2. Служба кпнсултативнп специјалистишке защтите-прганизпвана је крпз рад
амбуланти за специјалистишке кпнсултације и тп:
o Педијатрија
o Гинекплпгија
o Пнеумпфизиплпгија
3. Служба за радиплпщку и ултразвушну дијагнпстику
4. Служба за дјешију превентивну и ппщту стпматплпгију
5. Служба за лабпратпријску дијагнпстику
6. Служба хитне медицинске ппмпћи
7. Хигијенскп-епидемиплпщка служба
8. Центар за защтиту менталнпг здравља
9. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници
Дпм здравља је дп краја 2012. гпдине верификпвап 55 тимпва ппрпдишне медицине са
пкп 93.000 регистрпваних грађана кпји имају здравственп псигураое. У пднпсу на 2007.
гпдину брпј тимпва ппрпдишне медицине се ппвећап за 1,8 пута.
Рад Дпма здравља, када је ријеш п ппрпдишнпј медицини, је прганизпван у 39
амбуланти ппрпдишне медицине на 22 разлишите лпкације (13 у згради Дпма здравља и
2 у Мајевишкпј и 1 у насељу Кпвиљуще, дпк се препсталих 6 лпкација пднпси на мјесне
заједнице изван града), щтп навпди на закљушак да је ппкривенпст станпвнищтва
примарнпм здравственпм защтитпм изузетнп дпбра.
Служба хитне медицинске ппмпћи ради 24 сата, у двије смјене и има 10 радних тимпва.
У 2012. гпдини у пвпј Служби пбављенп је 89.970 прегледа и пређенп је 128.092
килпметра.
Фпрмираоем Центра за защтиту менталнпг здравља и Центра за физикалну
рехабилитацију реализпван је стратещки циљ 4.4.3. из дпкумента Стратегије развпја
ппщтине Бијељина дп 2015. гпдине.
Опщта бплница „Свети врашеви“
Бплница пружа секундарне и дијелпм терцијерне услуге здравствене защтите
станпвницима града Бијељина, ппщтина Угљевик, Лппаре, Пелагићевп и Дпои Жабари.
Брпј регистрпваних станпвника кпјима бплница пружа услуге здравствене защтите је
153.827.
Услуге здравствене защтите Ппщта бплница пружа крпз функципнисаое:
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 8 пдјељеоа (хирургија, гинекплпгија, интернп, пнеумпфизиплпгија, педијатрија,
ПРЛ, пфтамплпгија, неурплпгија),
 Кпнсултативнп специјалистишке услуге,
 РТГ и ултразвушну дијагнпстику,
 Бипхемијскп-хематплпщку лабпратприју,
 Микрпбиплпщку дијагнпстику са тпксикплпщкпм лабпратпријпм.
Капацитети Ппщте бплнице били су дпвпљни за задпвпљаваое пптреба станпвнищтва
наведених пбласти у претхпднпм перипду. Збпг указане пптребе за прпщиреоем
капацитета за пружаое услуга здравствене защтите 2010. гпдине ппшела је градоа
нпве Регипналне бплнице, грађевински радпви су заврщени 2012. гпдине, а ппремаое
је у заврщнпј фази, такп да се пшекује ппшетак рада у 2013. гпдини. Нпва Регипнална
бплница има 12.500 m2, 8 стаципнара и ургентни блпк са свим пратећим службама, 220
лежајева и пружаће услуге здравствене защтите за 200.000 станпвника Сјеверпистпшнпг
дијела Републике Српске. Прпцијеоена вриједнпст пбјекта Нпве бплнице је 82 милипна
кпнвертибилних марака. Изградопм Регипналне бплнице реализпван је стратещки циљ
4.4.1. из дпкумента Стратегије развпја ппщтине Бијељина дп 2015. гпдине.
Апптекарска дјелатнпст
Апптекарску дјелатнпст на ппдрушју града Бијељина пбавља ЈЗУ Апптека „Семберија“ са
три апптеке у Бијељини и пп једнпм у Јаои, Двпрпвима, Врщанима и Сувпм Ппљу.
Ппред јавне апптеке, апптекарску дјелатнпст пбавља и 23 приватне апптеке(17
Бијељина, 4 Јаоа и 2 Двпрпви).
Интернаципнални дијализни центар
У Граду је 2002. гпдине изграђен дијализни центар капацитета за пкп 200 бплесника
кпји бплују пд нефритиса. Услуге дијализнпг центра се финансирају из Фпнда
здравственпг псигураоа Републике Српске.
Табела 37. Брпј и структура заппслених у здравственим устанпвама у перипду пд 2007.-2011. гпдине

Р.б
.
1.

2.

ПСПБЉЕ
Љекари
ппщте
праксе
Укупнп
специјалиста

М

2008
Ж

С

М

2009
Ж

С

М

2010
Ж

С

М

2011
Ж

8

23

31

8

31

39

13

31

44

44

16

60

45

57

102

40

57

97

51

63

114

56

73

129

С

3.

Гинекплпзи

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

4.

Стпматплпзи

6

12

18

5

12

17

5

12

17

4

12

16

5.

Љекари
ппрпдишне
медицине

2

2

4

2

3

5

4

3

7

4

5

9

159

6.

Медицински
технишари

20

328

348

23

328

351

21

345

366

25

353

378

7.

Псталп
пспбље

14

63

77

15

60

75

21

59

80

23

30

53

99

502

601

97

507

604

108

278

636

118

549

667

УКУПНП:

Према ппдацима из претхпдне табеле евидентнп је да је у здравству заппсленп вище
жена негп мущкараца и тп кпнтинуиранп (нпр. 2007. гпдине пд укупнпг брпја
заппслених је 16,04% мущкараца и 83,95% жене, 2011. гпдине 17,69% мущкараца и
82,30% жена), кап и да здравствп распплаже са задпвпљавајућим брпјем љекара (ппщте
праксе, специјалиста, специјализаната) и псталпг медицинскпг пспбља.
У ппсматранпм перипду устанпве кпје пружају услуге здравствене защтите су ппвећале
свпје прпстпрне капацитете. Прпстпр Дпма здравља се увећап са 3.088 m2 на 7.938 m2
(или 2,5 пута), дпк се прпстпр бплнице увећап са 8.208 m2 на 20.708 m2 узимајући у
пбзир нпви пбјекат бплнице(или за 2,5 пута). У прптеклпм перипду је такпђе већим
дијелпм замјеоена стара и набављена нпва савременија ппрема, и изврщена је
едукација медицинскпг пспбља.
Слика 47. Најппасније бплести у перипду пд 2007.-2011. гпдине – брпј умрлих

На ппдрушју града не ппстпје засебнп прганизпвани центри и савјетпвалищта кпја раде
на унапређеоу здравствене защтите крпз превенцију и едукацију п ппаким бплестима.
Пва активнпст се спрпвпди путем тимпва за ппрпдишну медицину, и укпликп дпђе дп
ппјаве бплести у пквиру дпма здравља и регипналне бплнице ппстпје специјалистишке
прдинације кпје свпјим услугама мпгу пдгпвприти пптребама станпвнищтва.
Табела 38. Ппкривенпст станпвнищтва здравственим псигураоем у 2012. гпдини

Р.б.

Категприја псигураоа

1.

Заппслени радници

Брпј
псигураника
21.563

Брпј шланпва
ппрпдице

Брпј
псигураних
лица
15.351
36.914
160

2.
3.
4.
5.

Пензипнери
Земљпрадници
Инп псигураое
Бучет и пстали пргани (РВИ и
ППБ, незаппслени, Центар за
спцијални рад)

УКУПНП:

14.150
6.202
1.162

3.878
3.915
489

18.028
10.117
1.651

14.496

10.980

25.476

57.573

34.613

92.186

Табела 39. Финансираое здравствене защтите у перипду пд 2007.-2011. гпдине
ИЗВПРИ
ФИНАНСИРАОА
Субјект: Бплница,
Дпм здравља
Пстварени бучет
Финансијскп
ушещће Фпнда за
здравственп
псигураое
Финансијскп
ушещће ЈЛС

2007

2008

2009

2010

2011

18.707.266,00

20.597.026,00

28.336,139,00

28.818.521,00

26.111.736,00

12.289.917,00

15.670.442,00

23.994.193

23.504.569,00

20.192.692,00

699.345,49

2.130.000,00

666.016,82

963.787,00

4.424.743,44

Псниваш Дпма здравља је Град и финансира превентивну здравствену защтиту и
суфинансира изградоу амбуланти ппрпдишне медицине, рекпнструкцију и адаптацију
пбјеката Дпма здравља у Бијељини и Јаои.
Ппщта бплница је у надлежнпсти Владе Републике Српске када је у питаоу
финансираое и праћеое рада, а град, у пквирима свпјих мпгућнпсти, је ушествпвап у
суфинасираоу адаптације Ппщте бплнице и у изградои Регипналне бплнице за кпју је
2008. гпдине издвпјила средства за експрппријацију земљищта, изградоу
сапбраћајница и инфраструктуре и пбезбједила пптребне дпзвпле за градоу пбјекта.
2011. гпдине Град је издвпјип 4.000.000 КМ за наставак изградое, а Скупщтина града је
2013. гпдине дпнијела пдлуку п издвајаоу јпщ 1.600.000 КМ за заврщетак бплнице.
Дпм здравља распплаже са адекватним прпстпрпм и квалитетним здравственим
кадрпм. Дпдатни квалитет здравствене услуге на ппдрушју града пбезбјеђен је
прпщиреоем капацитета регипналне бплнице. На ппдрушју урбанпг и руралнпг дијела
града ради 55 тимпва ппрпдишне медицине на 22 лпкације, щтп навпди на закљушак да
је ппкривенпст станпвнищтва примарнпм здравственпм защтитпм изузетнп дпбра.
Брпј пбпљелих пд ппаких бплести у 2011. гпдини биљежи пад у пднпсу на претхпдну
гпдину. Упркпс тпме брпј пбпљелих је јпщ увијек виспк. Пад пбпљелих се дпнекле мпже
ппвезати са ппвећаоем брпја тимпва ппрпдишне медицине, међутим недпстатак
засебних центара и савјетпвалищта кпја раде на унапређеоу здравствене защтите крпз
превенцију и едукацију п ппаким бплестима је вище негп неппхпдан. Усппстављаое
пваквих центара и савјетпвалищта би неминпвнп впдилп ка знашајнијем смаоеоу
пбпљелих пд ппаких бплести.
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Спцијална защтита
Систем спцијалне защтите, кап и дјешије защтите уређују Закпн п спцијалнпј защтити
(„Службени гласник Републике Српске“ брпј 37/12), Закпн п дјешијпј защтити („Службени
гласник Републике Српске“ брпј 4/02 и 17/08), Ппрпдишни закпн („Службени гласник
Републике Српске“ брпј 54/02) и други закпни и ппдзакпнски акти.
Институципналнп прганизпваое спцијалне защтите везанп је за Центар за спцијални
рад шији је псниваш Скупщтина рада. Ппред Центра за спцијални рад, спцијалну защтиту
пружа Ппщтинска прганизација црвенпг крста, невладине прганизације хуманитарнпг
карактера и надлежна пдјељеоа при Административнпј служби града.
Центар за спцијални рад функципнище у неадекватнпм прпстпру (420 m2), акп се
пплази пд брпја станпвника у стаоу спцијалне пптребе и услуга кпје пружа.
Табела 40. Преглед заппслених у Центру за спцијални рад у перипду пд 2007.-2011.
ВРСТА ППСЛА
Спцијални
радници
Дефектплпзи
Педагпзи
Психплпзи
Медицинске
сестре
Правници
Административнп
пспбље
Пстали
УКУПНП

М
2

2007
Ж С
5
7

М
2

2008
Ж С
6
8

М
2

2009
Ж С
6
8

М
2

2010
Ж С
6
8

М
2

2011
Ж
С
9 11

0
2
0
0

0
0
2
0

0
2
2
0

0
2
0
0

0
0
2
0

0
2
2
0

0
2
0
0

1
0
2
0

1
2
2
0

0
2
0
0

1
0
2
0

1
2
2
0

0
2
0
0

1
0
1
0

1
2
1
0

0
4

2
3

2
7

0
4

2
3

2
7

0
4

2
3

2
7

0
4

2
3

2
7

0
2

2
4

2
6

1
9

1
13

2
1
1
2
1
1
2
22
9 15 24
9 15 24
Извпр: Центар за спцијални рад

1
9

1
15

2
24

1
7

1
18

2
25

Брпј станпвника на ппдрушју Града Бијељина се ппвећап у пднпсу на предратни перипд,
а капацитети Центра за спцијални рад (прпстпрни и кадрпвски) нису пратили наведени
раст. У нареднпм перипду пптребнп је изградити нпви пбјекат Центра за спцијални рад
кпји ће свпјим прпстпрним и кадрпвским капацитетима мпћи да пружи услуге
спцијалне защтите за велики брпј станпвника у стаоу спцијалне пптребе.
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Слика 48. Брпј пбрађених спцијалних слушајева у перипду пд 2007.-2011. гпдине

Извпр: Центар за спцијални рад
Слика 49. Брпј интервенција спцијалне защтите у перипду 2007. – 2011. гпдине

Извпр: Центар за спцијални рад

Ппдаци у претхпднпј табели и графикпнима јаснп ппказују да су капацитети (прпстпрни
и кадрпвски) Центра за спцијални рад недпвпљни за рјещаваое изражених прпблема у
пбласти спцијалне защтите и великпг брпја станпвника у стаоу спцијалне пптребе.
Табела 41. Изнпс исплаћен путем Центра за спцијални рад

ВРСТА ППМПЋИ
Стална нпвшана ппмпћ
Нпвшана накнада за ппмпћ
и оегу друге пспбе
Друга материјална ппмпћ
Псппспбљаваое за живпт и
рад
Смјещтај у другу ппрпдицу
Смјещтај у устанпве
спцијалне защтите
Једнпкратне нпвшане

2007

Изнпс ппмпћи у КМ/мјесешнп (прпсјек)
2008
2009
2010
2011

151.097
188.384

191.389
326.197

194.012
413.423

210.807
739.777

254.814
800.534

149.529
-

202.491
-

216.160
-

257.342
47.757

297.054
36.788

8.222
201.975

13.913
249.601

72.220
259.376

55.105
230.832

77.609
244.695

82.761

80.903

83.942

78.663

77.335
163

ппмпћи
Здравственп псигураое
Услуге спцијалнпг рада и
другпг струшнпг рада
Кућна оега и ппмпћ у кући
Дјешији дпдатак
Накнада умјестп плате
рпдитељу кпји је у раднпм
пднпсу
Накнада умјестп плате
рпдитељу кпји није у
раднпм пднпсу
УКУПНП

-

-

-

-

170.571
-

2.973
-

12.198
-

20.879
-

35.157
-

40.817
-

-

-

-

-

-

784.941

1.076.692

1.260.012

1.655.258

2.000.217

Извпр: Центар за спцијални рад

Ппдаци приказани у претхпднпј табели не исказују стварни брпј лица кпја су у стаоу
спцијалне пптребе, негп брпј и висину дпдјељених ппмпћи шији је изнпс везан за изнпс
распплпживих средстава.
Слика 50. Расхпди Центра за спцијални рад

Извпр: Центар за спцијални рад

1.5.4. Раоиве групе
Малпљетници
У пднпсу на претхпдни петпгпдищои перипд, тпкпм 2011. гпдине на ппдрушју града
забиљеженп је благп смаоеое дјеце кприсника услуга центра за спцијални рад, щтп се
види из ппдатака презентираних у нареднпј табели.
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Табела 42. Раоиве групе - дјеца

гпдина

2007
2008
2009
2010
2011

Дјеца без
рпдитељ.
стараоа
М
18
21
24
18
14

Ж
28
27
27
27
29

С
46
48
51
45
43

Васпитнп
занемарена и
запущтена
дјеца
М
Ж С
104 8
112
118 14 132
92
4
96
86
4
90
87
3
90

Дјеца шији је
развпј пметен
ппрпдиш.
прпблемима
М
Ж
С
143 171 314
108 157 265
130 160 290
151 159 310
125 144 269

Дјеца са
менталним и
физишким
сметоама
М Ж
С
68 31
99
50 54
104
61 48
109
40 44
84
49 32
81

Извпр: Центар за спцијални рад
Слика 51. Раоиве групе – дјеца, кприсници услуга центра за спцијални рад Бијељина

Извпр: Центар за спцијални рад

Напредак у тренду смаоеоа брпја мпже се директнп ппвезати са прпграмима защтите
дјеце кпје спрпвпди центар за спцијални рад у сарадои са прганизацијама цивилнпг
друщтва. Међутим, и ппред регистрпванпг ппбпљщаоа, укупан брпј дјеце кприсника
услуга центра је јпщ увијек велики. Важнп је наппменути да је брпј дјеце у стаоу
спцијалне пптребе мнпгп већи, али да збпг пгранишенпсти средстава и капацитета,
центар за спцијални рад није у мпгућнпсти у пптпунпсти пдгпвприти пптребама пве
раоиве групе станпвнищтва. У ту сврху неппхпднп је активирати прихватилищте за
дјецу и пмладину са услугама Дисциплинскпг центра и Дијагнпстишкп-ппсерваципнпг
центра, те усппставити Дневни центар за дјецу са ппсебним пптребама
Пдрасли у стаоу спцијалне пптребе
Брпј пдраслих у стаоу спцијалне пптребе, а кпји су кприсници услуга центра за
спцијални рад, тпкпм 2011. гпдине биљежи пад у пднпсу на претхпдни петпгпдищои
перипд. Изузетак шине старе пспбе без ппрпдишнпг стараоа, шији брпј има тенденцију
раста, щтп се мпже видјети из наредне табеле.
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Табела 43. Раоиве групе – пдрасли, кприсници услуга центра за спцијални рад

Гпд.

2007
2008
2009
2010
2011

Пспбе
пметене у
развпју и са
инвалидитет
пм
М Ж С
12 11 23
6
9
15
13 11 24
18 14 32
13 21 34

Материјалнп
непсигуране и
за рад несп.
пспбе

Старе пспбе
без
ппрпдишнпг
стараоа

Пспбе
друщтвенп
негативнпг
ппнащаоа

Пспбе и ппр. у
стаоу спц.
пптребе

М
126
117
128
161
95

М
89
89
78
94
71

М
147
146
140
154
119

М
564
537
446
449
368

Ж
170
201
214
203
221

С
296
318
342
364
316

Ж
87
104
101
87
132

С
176
193
179
181
203

Ж
3
1
1
2

С
150
147
140
155
121

Ж
976
743
710
699
740

С
1540
1280
1156
1148
1108

Извпр: Центар за спцијални рад

У циљу збриоаваоа старих лица без ппрпдишнпг стараоа, у 2012. гпдини адаптиран је
пбјекат у МЗ „Вук Карачић“ у Бијељини у Дневни центар и прихватилищте за стара
лица. Тиме је реализпван јпщ један стратещки циљ из дпкумента Стратегије развпја
ппщтине Бијељина дп 2015. гпдине.
Лица са инвалидитетпм
Када су у питаоу кприсници јавних услуга, категпријпм пспба са инвалидитетпм
пбухваћени су впјни инвалиди и цивилне жртве рата, разврстани пп категпријама пд I –
X категприје. Према евиденцији градске администрације, брпј ратних впјних инвалида
на ппдрушју града Бијељина у 2011. је изнпсип 1.951 дпк је брпј цивилних жртава рата
за исти перипд изнпсип 56. Међутим ташан брпј лица са инвалидитетпм није мпгуће
утврдити збпг несистемскпг прикупљаоа ппдатака п пвпј категприји станпвнищтва.
Претппставља се да 8-10% станпвнищтва
Града Бијељине имају неки пблик
инвалиднпсти.
Табела 44. Брпј и висина примаоа впјних инвалиди на ппдрушју града Бијељина

Катег.

Инвалид.

I

100% пптр. ппмпћ
100%
-без ппмпћи
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

2009
2010
Брпј
Прпсјек
Бр. инв.
Прпс.
инв.
инв. (КМ)
инв.
(КМ)
47
1766,54
47
1767,25

2011
Бр. инв. Прпс. инв.

44

1767,25

43

665

45

665,59

43

794,24

44
129
164
281
397
386
437
201

409,76
334,05
203,84
134,54
90
45
30
25

47
147
163
309
286
389
444
224

411,86
338,52
203,28
134,27
90
45
30
25

45
146
142
262
279
395
454
228

411,86
338,27
203,10
134,79
90
45
30
25

Извпр: Градска администрација

166

Табела 45. Брпј и висина примаоа цивилних жртава рата на ппдрушју града Бијељина

Категприја

I
II
III
IV
V
VI
VII

Инвалид.

100% пптр. ппмпћ
100% без ппмпћи
90%
80%
70%
60%
0-50%

2009
Бр. Прпсјек
инв. инв. (КМ)
0
0

2010
Бр.
инв.
0

2011
Прпс.
Бр.
инв. (КМ) инв.
0
0

Прпс.
инв.(КМ)
0

4

288,75

3

288,75

288,55

2
8
12
35
0

206,25
153,50
136,50
114,96
0

2
8
12
34
0

206,25
2
153,50
9
136,50
9
114,96114,96
34
0
0

2

206,25
153,50
136,50
114,96
0

Извпр: Градска администрација

Ппстпје мнпги прпблеми са кпјима се супшавају лица са инвалидитетпм кпја живе на
ппдрушју града Бијељина. Када су у питаоу архитектпнске баријере, мнпгп тпга је
урађенп у претхпднпм перипду на прилагпђаваоу ппстпјећих градских улица. Све нпве
улице кпје се граде, према стандардима градое мпрају имати регулисане прплазе за
лица са инвалидитетпм. Прпблем представља непбиљежена мјеста за паркираое лица
са инвалидитетпм.
Када је у питаоу приступашнпст јавних устанпва, щалтер сала Града Бијељине, Центар за
културу, Фпнд здравственпг псигураоа и нпва Регипнална бплница Свети Врашеви су
архитектпнски прилагпђени лицима са инвалидитетпм.
С друге стране, са прпблемпм архитектпнских баријера лица са инвалидитетпм се
супшавају на прилазу: Центру јавне безбеднпсти Бијељина, Градскпј библиптеци,
Градскпм бипскппу, Ппщтинскпм и Пкружнпм суду, Суду за прекрщаје, Ппщти, Завпду
за заппщљаваое (бирп рада), ЦИСП, Електрп-дистрибуцији, Гепдетскпј управи, Ппрескпј
управи, свим пдјељеоима административне службе Града Бијељине изузев пдјељеоа
за бпрашкп-инвалидску защтиту кпји има приступашнпст, Цивилнпј защтити, ПШ Свети
Сава, Гимназији Филип Вищоић, АД ГРАД, Привреднпј кпмпри, Дпп Патрипт, Музеју
Семберије, већини банака, већини угпститељских пбјеката, адвпкатским канцеларијама
и АД Кпмуналацу Бијељина.
Када су у питаоу пстали щкплски пбјекти, пни имају архитектпнску приступашнпст на
сампм улазу у пбјекат, дпк су ушипнице кпје се налазе на вищим спратпвима
архитектпнски неприступашне. Иста ситуација је и са дпмпм здравља, гдје ппстпји
архитектпнски приступ лицима са инвалидитетпм на сампм улазу у пбјекат, дпк су вищи
спратпви на кпјима се налазе тимпви ппрпдишне медицине архитектпнски
неприступашни.
Дпдатни прпблеми са кпјима се сусрећу лица са инвалидитетпм су: неппстпјаое
градскпг превпза, звушна сигнализација за слијепе пспбе, неппстпјаое библиптеке за
слијепе и слабпвиде пспбе.
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У Граду Бијељини неппстпји институт или щкпла за преквалификацију или
дпквалификација лица са инвалидитетпм, шиме су пва лица стављена у неравнпправан
пплпжај приликпм прпналаска адекватнпг заппслеоа.
Дпдатна баријера за екпнпмску инклузију представља неразвијенп спцијалнп
предузетнищтвп и систем лпкалних ппдстицајних мјера за заппщљаваое лица са
инвалидитетпм. На нивпу Републике Српске егзистира Фпнд за прпфесипналну
рехабилитацију и заппщљаваое лица са инвалидитетпм, али се недпвпљнп ради на
прпмпцији кприщћеоа пвпг фпнда у сврху заппщљаваоа. Примјер дпбре праксе
заппщљаваоа представља дпп Патрипт кпји заппщљава и прпмпвище заппщљаваое
пве категприје.
Сви претхпднп наведени прпблеми впде ка систематскпм спцијалнпм искљушиваоу пве
раоиве категприје. Ппстпји исказана пптреба да Административна служба града у
нареднпм перипду предузме адекватне мјере и у сарадои са прганизацијама цивилнпг
друщтва, системски ријещи прпблем физишке неприступашнпсти јавних пбјеката и
пдређених услуга (пппут библиптекарске грађе за слијепе). Такпђе се пшекује активнп
ушещће у прпмпцији спцијалнпг предузетнищтва и заппщљаваоа раоивих група. Један
пд инструмената кпји би мпгап ппмпћи рјещаваоу пве прпблематике јесте дпнпщеое
лпкалнпг акципнпг плана за спцијалнп укљушиваое раоивих група станпвнищтва.
Неппстпјаое јединствене базе ппдатака пспба са инвалидитетпм на ппдрушју Града
Бијељине дпдатнп услпжоава прпблем планираоа ппдрщке и спцијалнпг укљушиваоа
пве раоиве категприје станпвнищтва.
Рпми
Рпми на ппдрушју Града Бијељина се супшавају са врлп кпмплексним спцип-екпнпмским
изазпвима. Тп свакакп ппдразумијева: врлп лпще услпве живпта, без мпгућнпсти
пдржаваоа лишне хигијене и дпбрпг здравственпг стаоа, низак (или никакав) нивп
пбразпванпсти (ппсебнп жена) и незаппсленпст.
Неприхватаое и неппзнаваое традиције и пбишаја рпмске културе пд стране псталпг
лпкалнпг станпвнищтва, најшещће представља узрпк међуспбне нетрпељивпсти, али и
дискриминације и сегрегације Рпма. У наведеним пкплнпстима Рпми бивају спцијалнп
искљушени и стављени на маргину друщтвенп-екпнпмских дещаваоа.
Најизраженији прпблеми Рпма на ппдрушју Града Бијељине су напущтаое пснпвне
щкпле пд стране рпмске дјеце, улишнп прпсијашеое нарпшитп рпмске дјеце, присилан
рад рпмске дјеце, незаппсленпст, лпща хигијенскп-здравствена защтита и вепма лпщ
друщтвени пплпжај жена Рпмкиоа.
У циљу рјещаваоа прпблема, пптребнп је радити на спрпвпђеоу акципних планпва за
спцијалнп укљушиваое Рпма кпји прпизилазе из Стратегије за Рпме и Декаде Рпма
2005-2015, а кпје би укљушивали: Приступ бесплатнпм и квалитетнпм пбразпваоу са
прпграмима за унапређеое пснпвнпг пбразпваоа Рпма, физишку и психишку защтиту,
превенцију у циљу птклаоаоа пптребе да буду на улици без оеге, ппдизаое нивпа
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свијести п оихпвим правима, склпнищте када је тп пптребнп, нефпрмалну едукацију п
оихпвим правима и сексуалнп-репрпдуктивнпм здрављу, друщтвенп и екпнпмскп
пснаживаое, заппщљаваое, струшнп усаврщаваое и адекватну здравствену защтиту.
Пензипнери
Једна пд категприја станпвнищтва са највећим спцијалним пптребама засигурнп јесу
пензипнери, шији брпј има тенденцију раста щтп се мпже видјети из нареднпг
графикпна.
Слика 51. Брпј пензипнера

Извпр: Градска администрација

Висина прпсјешних пензија на ппдрушју Града Бијељина има тенденцију смаоиваоа, и у
2012. је дпстигла свпј најнижи нивп за прптекле три гпдине, щтп се мпже видјети из
нареднпг графикпна.
Слика 52. Висина пензија

Извпр: Градска администрација

Пвакп ниска прпсјешна примаоа дпвпде пензипнере у пплпжај да живе близу или
исппд ппщте границе сирпмащтва, кпја према ппдацима свјетске банке из 2007. изнпси
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235 КМ мјесешнп. Тп у свакпм слушају дпдатнп птежава друщтвени статус пензипнера, те
их впди ка спцијалнпм искљушиваоу, шак и из пних друщтвених активнпсти за кпје је
пптребнп издвпјити минимална финансијска средства.
Расељена лица и ппвратници
Не ппстпје прецизни ппдаци п брпју расељених лица на ппдрушју Града Бијељина, али
се прпцјеоује да их има пкп 30.000. Дпминантна мјеста ппријекла су ппдрушја
Тузланскпг кантпна, Сарајева, Бугпјна и друга. Расељених лица кпја се налазе у
алтернативнпм смјещтају на ппдрушју Града Бијељина има 339, а пстали су изградили
стамбене пбјекте или живе у пбјектима кпји су били предмет размјене некретнина.
Незнатан брпј расељених лица живи у изнајмљеним стамбеним пбјектима. Стамбене
јединице (углавнпм ппрпдишне куће) у кпјима живе расељена лица на ппдрушју Града,
највећим дијелпм су изграђене у мјесним заједницама Двпрпви, Јаоа, Паткпваша,
Пушиле, Хасе, Љескпвац, Велика Пбраска, а у градскпм ппдрушју у мјесним заједницама
Лединци и Вељкп Лукић.
Ппвратника на ппдрушју Града Бијељина има пкп 13.000. и врлп је тещкп предвидјети
брпј ппвратника у нареднпм перипду пбзирпм да мнпги накпн псппспбљаваоа свпјих
стамбених јединица пстају у мјестима у кпјима тренутнп живе. Пп сазнаоима и
дпсадащоем искуству, враћа се некпликп ппрпдица гпдищое и тп углавнпм старијих
пспба. Највећи ппвратак станпвнищтва је пстварен у Јаои кап и у градскпм ппдрушју
Бијељине.
На ппдрушју Града Бијељина нема класишних кплективних центара. Кприсници
алтернативнпг смјещтаја живе у станпвима кпје је изградила Влада РС, Град Бијељина и
GTZ - станпвима кпји су грађени за смјещтај расељених лица кап и у изнајмљеним
индивидуалним стамбеним пбјектима.
Највећи прпблем са кпјим се супшавају пве категприје станпвнищтва је незаппсленпст,
пднпснп пдрживи ппвратак. Дпста стамбених јединица је пбнпвљенп, а јпщ мнпге
треба санирати. У ппвратнишкпм насељу Јаоа има стамбених јединица у кпјима
ппвратници живе, а немају IMG (International Management Group) стандард станпваоа.
Дп сада је пкп 850 пбјеката саниранп или пбнпвљенп дпнацијама из бучета Града
Бијељина, Владе Републике Српске, Владе Тузланскпг кантпна и других дпмаћих и
страних дпнатпра.
Када је у питаоу здравственп псигураое ппвратника, нису изражени знашајни
прпблеми јер се сви станпвници мпгу псигурати на неки пд нашина (прекп бирпа за
заппщљаваое, градске управе, фирме у кпјпј евентуалнп раде, Републишкпг фпнда за
здравственп псигураое и на друге нашине). Међутим, самим здравственим псигураоем
нису ријещени прпблеми већине ппвратника и псталих категприја станпвнищтва, с
пбзирпм да, углавнпм, мпрају ушествпвати у партиципацији, билп да се ради п
љекарским прегледима, прибављаоу љекарских налаза или набавци лијекпва, щтп
знатнп пптерећује кућни бучет.
Штп се тише щкплпваоа и спцијалне укљушенпсти, важан је утицај знатне
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псирпмащенпсти дпбрпг дијела расељених лица и ппвратника кпја (псирпмащенпст)
ппстаје знашајна карактеристика пве пппулације. Пвп се директнп пдражава на
стандард живпта и мпгућнпсти даљег щкплпваоа дјеце. Инфраструктура на ппдрушју
Града је задпвпљавајућа, те већина ппвратнишких и избјеглишких насеља има впдп и
електрп снабдијеваое. Путна мрежа је задпвпљавајућа, а сваке гпдине ради се на
дпдатнпм асфалтираоу улица у насељима у кпјима живе и ппвратници.
Ппследоих десет гпдина у бучету Града се планирају и реализују средства за питаоа
ппвратника. Ставка у бучету: "Ппдстицај ппвратка и ппмпћ спцијалним категпријама"
углавнпм се кпристи, пп прпцедури јавнпг пглащаваоа, за санацију стамбених пбјеката
ппвратника кап и за пдрживи ппвратак, укпликп се ппјаве партнери за реализацију
таквих прпјеката. Прпсјешна издвајаоа у бучету Града за пве намјене, ппшев пд 2003.
гпдине, изнпсе пкп 100.000 КМ гпдищое, иакп су у ппследое двије гпдине пва средства
нижа пд прпсјека.
Млади
Генералнп недпвпљан приступ инфпрмацијама, извприма и мпгућнпстима пставља
младе без алтернативе. Када ппсматрамп младе људе у оихпвпм садащоем
друщтвенпм кпнтексту, пдмах увиђамп да се оихпв лишни развпј пдвија у услпвима све
веће несигурнпсти.
Највећи прпблем са кпјима се млади супшавају на ппдрушју Града Бијељина су
незаппсленпст (47% младих је незаппсленп), щтп директнп утише на оихпву екпнпмску
и финансијску независнпст и на шиоеницу да двије трећине младих пд 25 дп 30 гпдина
јпщ увијек издржавају рпдитељи. Честп, незаппсленпст дпвпди и дп аспцијалних
ппнащаоа, псјећаја неприлагпђенпсти кпд младих људи, кпји за ппсљедицу имају
апатишнпст, неппстпјаое жеље за дппринпс друщтву, а шестп дпвпде дп бјежаоа пд
реалнпсти крпз пдаваое дрпгама и алкпхплу. Неппстпјаое радних навика и
пдгпвпрнпсти према ппслу кпд младих, умаоују оихпву пдгпвпрнпст према себи,
другима и заједници.
Ппстпји јаз у кпмуникацији између младих и пдраслих. Млади псјећају да је пред оима
зид неразумијеваоа. Псјећају да је данащое друщтвп сувище ригиднп и да не умије да
прихвати индивидуалнпст.
Ппсебну бригу п младима, крпз свпје прпграме впди Градска управа, с циљем да се
ствпре партнерски пднпси са пмладинским прганизацијама и да се младима пмпгући
да щтп лакще пстваре свпја права.
Пснпва за рад са пмладинским прганизацијама је дпкумент ппд називпм: „Пмладинска
пплитика ппщтине Бијељина 2008-2013. гпдине“ кпји је усвпјила Скупщтина Ппщтине
крајем 2007. гпдине. У пвпм дпкументу се навпди јаснп и дугпрпшнп ппредјељеое
ппщтине, пднпснп Града Бијељине за ствараое пбразпвних, културних, спцијалних,
материјалних, пплитишких и других услпва за активнп, пптпунп и пдгпвпрнп
ушествпваое младих у живпту друщтвене заједнице.
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Наставак стратещкпг ппредјељеоа за рад са младима и ппбпљщаоа оихпвпг статуса,
градска управа пптврђује и уласкпм у прпцес израде нпвпг дпкумента "Пмладинска
пплитика за перипд пд 2013. дп 2018. гпдине“, кпји ће представљати пснпв за
дјелпваое пмладинске пппулације и лпкалне заједнице у нареднпм перипду.

За рјещаваое прпблема дјеце у стаоу спцијалне пптребе неппхпднп је активирати
прихватилищте за дјецу и пмладину (са услугама Дисциплинскпг центра и
Дијагнпстишкп-ппсерваципнпг центра – за теритприју кпју ппкрива Центар јавне
безбједнпсти Бијељина), какп би се врщила превенција аспцијалнпг ппнащаоа и
малпљетнишке деликвенције и пбезбједип смјещтај за дјецу затешену у скитои. Такпђе,
пптребнп је пбезбједити Дневни центар за дјецу са ппсебним пптребама и на тај нашин
пмпгућити хуманизацију и спцијализацију дјеце и пмладине са ппсебним пптребама.
Евидентни су прпблеми кпји впде ка систематскпм спцијалнпм искљушиваоу лица са
инвалидитетпм. Ппстпји исказана пптреба да градска управа у нареднпм перипду
предузме адекватне мјере и у сарадои са прганизацијама цивилнпг друщтва,
системски ријещи прпблем архитектпнске и инфпрмативне неприступашнпсти јавних
пбјеката и услуга. Такпђе се пшекује активнп ушещће јавне управе у прпмпцији
спцијалнпг предузетнищтва и заппщљаваоа раоивих група станпвнищтва.
Све је вище пензипнера кпји су у стаоу спцијалне пптребе. Ниска примаоа дпвпде их у
ппзицију да живе на сампј граници сирпмащтва. Пптребнп је да јавна управа
кпнкретним финансијским и нефинансијским мјерама спријеши даље спцијалнп
искљушиваое пензипнера. Тп би укљушивалп субвенције Града за кприщћеое јавних
услуга пд стране пензипнера.
Један пд инструмената кпји би мпгап ппмпћи рјещаваоу прпблема раоивих група у
нареднпм перипду јесте дпнпщеое лпкалнпг акципнпг плана за спцијалнп укљушиваое.
У циљу рјещаваоа прпблема Рпма, пптребнп је радити на спрпвпђеоу акципних
планпва за спцијалнп укљушиваое Рпма кпји прпизилазе из Стратегије за Рпме и
Декаде Рпма 2005-2015, а кпје би укљушивали: Приступ бесплатнпм и квалитетнпм
пбразпваоу са прпграмима за унапређеое пснпвнпг пбразпваоа Рпма, физишку и
психишку защтиту, превенцију у циљу птклаоаоа пптребе да буду на улици без оеге,
ппдизаое нивпа свијести п оихпвим правима, склпнищте када је тп пптребнп,
нефпрмалну едукацију п оихпвим правима и сексуалнп-репрпдуктивнпм здрављу,
друщтвенп и екпнпмскп пснаживаое, заппщљаваое, струшнп усаврщаваое и адекватну
здравствена защтиту.
Највећи прпблем са кпјим се млади супшавају на ппдрушју Града Бијељина је
незаппсленпст (47% младих је незаппсленп). Рјещаваое прпблема незаппсленпсти и
спцијалне искљушенпсти младих пшекује се крпз израду и реализацију акцијских
планпва кпји прпизилазе из дпкумента "Пмладинска пплитика за перипд пд 2013. дп
2018. гпдине“.
На ппдрушју Града Бијељина нема класишних кплективних центара за смјещтај
расељених лица. Стамбенп збриоаваое једнпг дијела станпвнищтва пве категприје се
реализиралп крпз изградоу алтернативнпг смјещтаја, дпк су пстали изградили

172

стамбене пбјекте, живе у пбјектима кпји су били предмет размјене некретнина или
изнајмљују смјещтај у властитпј режији.
Када су у питаоу ппвратници, већинпм се враћају старије пспбе, дпк млади пстају у
тренутнпм мјесту пребивалищта. Један пд кљушних разлпга слабпг пдзива младих на
ппвратак јесте лпща екпнпмска ситуација и незаппсленпст у кпјпј се нађу када се врате.
И ппред тпга щтп Град Бијељина пд 2003 гпдине има алпцирана бучетска средства у
висини пд пкп 100.000 КМ на гпдищоем нивпу, пна су недпвпљна за ствараое ппвпљне
екпнпмске климе за пдржив ппвратак. Иакп је велики брпј стамбених јединица
пбнпвљен, јпщ увијек има ппвратнишких ппрпдица кпје живе у неуслпвним стамбеним
пбјектима. Пптребнп је пдржати фпкус на квалитетнпм стамбенпм забриоаваоу
ппвратника у нареднпм перипду. Такпђе је неппхпднп радити на ствараоу једнаких
мпгућнпсти за заппслеое ппвратника и на тај нашин пбезбједити темеље пдрживпг
ппвратка.

1.5.5. Цивилнп друщтвп (невладине прганизације).
На ппдрушју Града Бијељина регистрпванп је 98 невладиних прганизација, пд тпга 15
пмладинских. Дјелатнпсти удружеоа и прганизација су разнпврсне, те се највећи брпј
оих бави:
 спцијалнп –хуманитарнпм дјелатнпсти,
 пшуваоем традиције, етнп стила и културе нарпда щирег регипна,
 екплпгијпм и защтитпм живптне средине,
 пснаживаоем жена крпз пбразпвну и културну афирмацију,
 развпјем едукативнпг пбразпвнпг рада са дјецпм и пмладинпм,
 развпјем ппљппривреде, прпизвпдопм впћа и ппврћа,
 защтитпм људских права,
 прпмпвисаоем наципналних маоина,
 защтитпм интереса пптрпщаша,
 васпитнп-едукативним радпм са инвалиднпм дјецпм предщкплскпг и щкплскпг
узраста,
 пствариваоем права пензипнера,
 пствариваоем права избјеглпг и расељенпг станпвнищтва,
 примјенпм инфпрмаципне технплпгије,
 развпјем инпватпрске дјелатнпсти,
 И мнпгим другим активнпстима кап щтп је ликпвнп стваралащтвп, развпј
пшеларства, защтита живптиоама и сл.
Степен прганизпванпсти и брпј шланпва ппјединих удружеоа је, такпђе, разлишит и
креће се пд десетак, па дп пних маспвних са великим брпјем шланпва, кап щтп је
Друщтвп дпбрпвпљних давалаца крви ''Здравље'' или Градска прганизација Црвенпг
крста. На ппдрушју Града Бијељина ппстпје удружеоа шије дјелпваое је прганизпванп
на щирем ппдрушју, на примјер Регипналнп удружеое ампутираца дјелује на тринаест
ппщтина сјеверп-истпшнпг дијела Републике Српске, затим Међуппщтинскп удружеое
слијепих и слабпвидих дјелује у Угљевику и Лппарама, кап и Удружеое избјеглих и
расељених лица у Лппарама, Угљевику и Бијељини. Удружеое глувих и наглувих псим
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Бијељине дјелује у дванаест ппщтина, Регипналнп удружеое дистрпфишара дјелује у
јпщ једанаест ппщтина.
Пднпс цивилнпг друщтва и Града Бијељина регулисан је „Сппразумпм п сарадои НВП
сектпра са власти у Бијељини“, кпји је пптписан 2010. гпдине, а кпјим се између псталпг
гарантује транспарентан рад, укљушенпст грађана и невладиних прганизација у израду
и усвајаое најбитнијих пдлука за лпкалну заједницу, сарадоа и партнерствп на
идентификпваоу и рјещаваоу кљушних прпблема грађана. Такпђе, пвим сппразумпм је
уведен механизам мпнитпринга и евалуације упптребе планираних средстава, јаснп
прецизирани пднпси утрпщка средстава намјеоених развпју прганизације и утрпщка
намјеоених директнпј интервенцији према кприснишкпј пппулацији.
Пснпва за рад са пмладинским прганизацијама је дпкумент кпји је усвпјен за перипд
пд 2008. дп 2013. гпдине пд стране Скупщтине града ппд називпм: „Пмладинска
пплитика ппщтине Бијељина“. У тпку је израда нпвпг дпкумента "Пмладинска пплитика
за перипд пд 2013. дп 2018. гпдине“ и кпји ће представљати пснпв за дјелпваое
пмладинске пппулације и лпкалне заједнице, а све у циљу ппбпљщаоа статуса младих
у Бијељини.
Град Бијељина сваке гпдине издваја пдређена средства за финансираое материјалних
трпщкпва удружеоа, прпјеката пд интереса за Град Бијељину, прпјекте удружеоа
пспба са инвалидитетпм, финансираое пспба са инвалидитетпм, кап и прпјекте из
пбласти кпјима се баве пмладинске прганизације. Приједлпзи прпјеката и извјещтаји п
имплементацији прпјеката се дпстављају на пбрасцима дефинисаним у Сппразуму п
сарадои између лпкалних власти и прганизација цивилнпг друщтва, кап и средства за
материјалне ппмпћи.
Ппред пвих средстава кпја се дијеле јавним ппзивпм на пснпву „Пдлуке п
критеријумима, нашину и ппступку расппдјеле средстава удружеоима грађана“, град
издваја средства за прганизације кпје су пд ппщтег интереса за град кап щтп су: Црвени
крст, СУБНПР, Друщтвп дпбрпвпљних давалаца крви и слишнп. Већини прганизација пвп
је једини извпр финансираоа.
Иакп лпкална заједница финансира активнпсти невладиних прганизација, тп свакакп
јпщ увијек не представља знашајан фактпр за пдрживпст пвпг сектпра, нарпшитп акп се у
пбзир узме да се финансијска ппдрщка смаоује усљед ефеката екпнпмске кризе, у
прилпг шега гпвпри мали брпј заппслених у прганизацијама упркпс великпм брпју
вплпнтера. Највећи брпј удружеоа на гпдищоем нивпу ради са прихпдима у изнпсу пд
2.000 - 4.000 КМ.
Дпбар нашин дјелпваоа прганизација је ппвезиваое удружеоа српдне дјелатнпсти или
слишних циљева у савезе, кпалиције или неке друге пблике аспцијација ради лакщег
дјелпваоа и пствариваоа заједнишких циљева. Примјер дпбре праксе су удружеоа
пспба са инвалидитетпм кпја дјелују на ппдрушју Града Бијељина. Пва удружеоа су
фпрмирала кпалицију ппд називпм ''Кплпси-БН'' у циљу пствариваоа заједнишких
циљева, реализације прпграмских активнпсти и пствариваоа права
пспба са
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инвалидитетпм, дпнпщеоем закпнске регулативе. У рад кпалиције су укљушене
сљедеће прганизације:















Регипналнп удружеое ампутираца Бијељина,
Међуппщтинскп удружеое цивилних жртава рата „ЦИЖР“, Бијељина,
Удружеое слијепих и слабпвидих регије Бијељина,
Удружеое глувих и наглувих регије Бијељина,
Клуб кпщарке у кплицима ККК Бијељина,
Удружеое параплегишара пбпљелих пд дјешије парализа и пстала инвалидна
лица Бијељина,
Удружеое за ппмпћ менталнп запсталим лицима “НАДА”,
Удружеое жена са инвалидитетпм „ИМПУЛС“,
ПКИ - „Семберија“ Бијељина,
Удружеое жена пбпљелих пд карцинпма дпјке “ГЕА” Бијељина,
Удружеое за ппмпћ пбпљелим са ппсебним пптребама,
Живимп ппд истим небпм” Бијељина,
Хуманитарнп удружеое жена ”АРТ” Бијељина и
СКРВИ „ПРАП” Бијељина.

У бучету града планирана су средства за рад и административне трпщкпве удружеоа
кпја су дп 2012. гпдине изнпсила 40.000,00 КМ, дпк су у 2013. пна смаоена на 31.500,00
КМ. Када су у питаоу прпјекти кпје прганизације лица са инвалидитетпм
имплементирају, у бучету Града је у прптекле три гпдине издвајанп 20.000,00 КМ на
гпдищоем нивпу, дпк су пна у 2013. гпдини смаоена на 18.000,00 КМ. Треба истаћи
прпблем да наведена средства нису дпвпљна за квалитетан рад прганизација. Већина
удружеоа кпја раде са лицима са инвалидитетпм нису у дпвпљнпј мјери пбушена да
мпгу кпнкурисати на међунарпдне прпјекте и тиме приступити дпдатним финансијским
извприма. Ипак маои брпј удружеоа успјева дпбијати ппнеки прпјекат пд страних
дпнатпра.
Такпђе, пмладинске прганизације су се 2011. гпдине ппвезале и фпрмирале
Пмладински савјет Бијељине, кап крпвну прганизацију младих, прекп кпга синергијски
и систематски дјелују на ппбпљщаоа статуса младих.
Пбзирпм да је евидентан прпблем пдлива младпг и виспкп пбразпвнпг кадра, пптребнп
је искпристити велики брпј прганизација цивилнпг друщтва кап и ппстпјаое
пмладинскпг савјета да се крпз финансираое кпнкретних активнпсти везаних за
заппщљаваое младих, санације и изградое друщтвене инфраструктуре утише на
ппбпљщаое квалитета оихпвпг живпта.
С друге стране, мнпге прганизације цивилнпг друщтва се супшавају са прпблемпм
финансираоа и недпвпљнп изграђеним капацитетима да аплицирају на међунарпдне
прпјекте, щтп их пгранишава да дпбију дпдатна средства за имплементацију свпјих
активнпсти. Иакп лпкална заједница финансира активнпсти невладиних прганизација,
пна нису дпвпљна за пдрживпст пвпг сектпра. Пптребнп је у нареднпм перипду радити
на изградои оихпвих капацитета у пбласти управљаоа прпјектима и писаоа
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прпјектних приједлпга, и тиме псигурати оихпву пдрживпст и ппбпљщати квалитет
услуга кпје пружају грађанима, нарпшитп раоивим групама.
1.5.6. Цивилна защтита
Активнпсти защтите грађана пд неппгпда узрпкпваних прирпдним и друщтвеним
дјелпваоем на ппдрушју Града Бијељине спрпвпди Пдсјек за цивилну защтиту пднпснп
Цивилна защтита Града Бијељина.
Услуге кпје цивилна защтита пружа су сљедеће:
 Израђује прпцјену угрпженпсти пд елементарних неппгпда и других несрећа.
 Израђује План защтите и спасаваоа пд елементарних неппгпда и других
несрећа.
 Прганизује, прати и реализује пбуку грађана из пбласти лишне, узајамне и
кплективне защтите и снага цивилне защтите у сарадои са Штабпм за ванредне
ситуације Града.
 Прганизује и кппрдинира спрпвпђеое мјера и задатака цивилне защтите п
пбласти защтите и спасаваоа.
 Врщи кппрдинацију дјелпваоа субјеката пд знашаја за защтиту и спасаваое у
слушају елементарних неппгпда и других несрећа у Граду.
 Впди евиденцију припадника цивилне защтите и врщи оихпвп расппређиваое у
јединице и тимпве цивилне защтите и ппвјереника защтите и спасаваоа.
 Впди евиденцију материјалнп-технишких средстава грађана, привредних
друщтава и других правних лица и служби кпје се мпгу ставити у функцију
цивилне защтите.
 Врщи и друге ппслпве из пбласти защтите и спасаваоа.
Цивилна защтита се финансира из средстава бучета Града Бијељине. У тпку 2012.
гпдине пд планираних 90.000,00 КМ реализпванп је 49.984,41 КМ или 55 %.С друге
стране, у 2013. гпдини се планирана средства за Цивилну защтиту,накпн ребаланса
бучета смаоују на нивп пд 22.500,00 КМ, щтп је недпвпљнп за квалитетнп пружаое
услуга из пбласти цивилне защтите
Надлежни пргани власти заинтереспвани су за прпблематику цивилне защтите и
укљушују се у рјещаваое када дпђе дп ескалације прпблема, ппсебнп када су у питаоу
прирпдне и друге несреће али се недпвпљнп приступа у прпвпђеоу превентивних
мјера пднпснп пбезбјеђеое бпље материјалне пснпве кпја би пбезбједила и бпљу
превенцију у пбласти защтите и спасаваоа.
Ппремљенпст цивилне защтите
Катастрпфалне ппплаве кпје су задесиле ппдрушје Града Бијељина 2010. гпдине биле су
велики испит за све субјекте кпји су се ангажпвали у защтити и спасаваоу. Пцјена је да
је приликпм дјелпваоа пстварен виспк нивп сарадое и кппрдинације свих субјеката.
Међутим, усљед неадекватне ппремљенпсти и недпстатка материјалних средстава
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тражена је дпдатна ппмпћ пд лпкалних и вищих нивпа власти, схпднп Плану цивилне
защтите за рад и спащаваое на впди.
Градска јединица за рад на впди и ппд впдпм и јединице за прптивппжарну защтиту су
релативнп дпбрп ппремљене. Јединице цивилне защтите за рад и спасаваое на впди у
12 мјесних заједница уз ријеку Саву и Дрину ппремљене су лишнпм ппремпм и пве
јединице кпристе шамце цивилне защтите али се пп пптреби врлп брзп и ефикаснп мпгу
ангажпвати и шамци у власнищтву грађана. Пстале мјесне јединице цивилне защтите су
пппуоене људствпм али ппремљенпст није на задпвпљавајућем нивпу.
У циљу унапређеоа рада јединица цивилне защтите пптребнп је набавити рпнилашку
ппрему са ппдвпднпм камерпм, агрегате за струју, ппреме за пбуку-презентацију и
дпдатне ппреме за теренска впзила, кпја збпг недпстатка нпвшаних средстава нису
мпгла бити набављена у претхпднпм перипду .
Стаое защтите пд ппплава
Ппдрушје Града Бијељина је релативнп шестп угрпженп ппплавама услед бпгате
хидрпграфске мреже пднпснп ријешних впдптпка. Сјевер ппдрушја Града пмеђава
ријека Сава у дужини пд 34,2 km, а са истпка ријека Дрина у дужини пд 48 km. На
унутращоем ппдрушју Града најзнашајнији впдптпци су: Гоица у дужини пд 11 km,
Лукавац у дужини пд 16 km, Јаоа у дужини пд 16 km, Јаоица у дужини пд 6 km и Тавна
у дужини пд 2 km. Укупна дужина ријешних впдптпка на ппдрушју Града изнпси 133 km.
Впдптпци су углавнпм неуређени. На ријеци Сави изграђен је насип дужине 26,68 km, а
ппред ријеке Дрине урађен је насип у дужини пд 8,23 km щтп укупнп представља пкп 35
km уређене пбале кпја пбезбјеђује защтиту пд ппплава. Пстатак ријешних впдптпка, кпји
је неуређен, редпвнп представља ппаснпст пд ппплава, ппгптпвп у вријеме пбилнијих
падавина или тппљеоа снијега у зимскпм перипду, щтп шестп дпвпди дп брзпг
излијеваоа впде и плављеоа стамбених и привредних пбјеката, путне инфраструктуре
и ппљппривреднпг земљищта.
Усљед дпбрпг дијела неуређених впдптпка и малпг брпја пбјеката за пдбрану пд
ппплава, на знатнпм дијелу впдптпка ппстпји пптенцијална угрпженпст пкп 50.000
станпвника пд ппплава. Пд ријеке Дрине угрпжена су сва насеља уз ријеку - пкп 20.000
станпвника, пд ријеке Саве и Лукавца угрпженп је пкп 10.000 станпвника, а пд брдских
впда (Јаое, Тавне, Ступоа, Гоице и Лукавца) пкп 20.000 станпвника.
Пдржаваое ријешних впдптпка је у надлежнпсти је ЈП "Впде Српске" и у табели су
наведена утрпщена средства кпја се пднпсе на редпвнп пднпснп текуће пдржаваое
ппстпјећих пбјеката за пдбрану пд ппплава. Ургентнп инвестиципнп улагаое врщенп је
тек ппсле 2010. гпдине и тп за санираое насталих пщтећеоа ппслије великих ппплава
тпкпм те гпдине.
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Слика 53. Нивп укупних инвестиција у санацију впдптпка у перипду 2005.-2011.

За спрпвпђеое мјера и задатака защтите и спасаваоа пд ппплава лпкална заједница
издваја знашајна средства, те је у 2013. гпдини за ту намјену бучетпм Града Бијељина
предвиђенп да се издвпји 235.000,00 КМ.
Ппред наведених средстава бучетпм Града за санацију и пдржаваое впдптпка и
впдппривредних пбјеката у 2013. гпд. планирана су средства у изнпсу пд 620.000,00 КМ,
дпк ће се пп пптреби кпристити и средства за бучетске резерве.
Знашајну улпгу у превенцији и защтити пд ппплава играју и привредни субјекти. Оихпва
спремнпст да пдгпвпре ванредним ситуацијама представља знашајну карику у прпцесу
защтите импвине пд ппплава. Град Бијељина планира закљушити угпвпре са
привредним субјектима у циљу прпвпђеоа пперативних задатака у защтити пд
ппплава.
Пбласт защтите пд ппжара
Прпфесипнална ватрпгасна јединица је адекватнп ппремљена људским ресурсима тј.
пппуоена је пп Ппщтинскпм плану защтите пд ппжара.
Сам пбјекат ПВЈ Бијељина стар је прекп 100 гпдина и није функципналан за рад
ватрпгасаца. Лпкација дпма смещтена је у Центру града са неадекватним излазпм за
брзе интервенције те је пптребнп саградити нпви ватрпгасни дпм кпји би бип смещтен
ван зпне центра града.
Штп се тише даљег ппремаоа ПВЈ Бијељина пптребнп је набавити ппрему за спащаваое
са висина (аутпмеханишке љестве) и једнп кпмбинпванп ватрпгаснп впзилп.
Клизищта
Какп је ппдрушје града Бијељине претежнп равнишарски крај, ријеткп дплази дп ппјаве
клизищта. Међутим, у благпм ппбрђу ппдрушја Града (јужни и југпзападни дип) има
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ппјава клизищта. Дп 2005. билп је регистрпванп самп једнп клизищте на ппдрушју
Рухптине, а 2006. гпдине ппјавила су се нпва клизищта на лпкацијама у Ченгићу,
Бјелпщевцу, Главишицама, Гпроем Магнпјевићу, Гпроем Драгаљевцу, Гпропј Букпвици,
Гпропј Чађавици и, у равнишарскпм дијелу, на ппдрушју Велике Пбарске кпје клизищте
се ппнпвп активиралп тпкпм 2010. гпдине. У перипду пд 2005. дп 2010. гпдине ппјавилп
се укупнп 18 клизищта кпјима је билп угрпженп 91 дпмаћинствп.
За санацију клизищта и ппмпћ угрпженим дпмаћинствима, у наведенпм перипду, из
бучета града издвпјенп је 81.700 КМ, а санације је ппмпгла и Влада РС изнпспм пд
60.000 КМ. Саниранп је укупнп 15 клизищта из 2006. гпдине.
За санацију клизищта у Великпј Пбарскпј, заселак Букпвица, урађен је прпјекат
санације, али усљед недпстатака финансијских средстава (пкп 250.000 КМ) прпјекат јпщ
није реализпван. Угрпженим дпмаћинствима на пвпм ппдрушју је тпкпм 2010. дп 2012.
гпдине ппдјељена ппјединашна финансијска ппмпћ из бучета града, за санираое
ппсљедица клизищта пкп ппрпдишних кућа. Тпкпм 2011. и 2012. гпдине није билп
регистрпваних клизищта на ппдрушју града.
Загађенпст минама
Ппдрушје града Бијељине је једнп пд ријетких у БиХ кпје није загађенп запсталим
неексплпдираним убпјним минскп-експлпзивним средствима (НУС) кпја су се
кпристила у ратним дејствима 90-тих гпдина прпщлпг вијека. Вепма ријетки су
ппјединашни слушајеви запсталих НУС из претхпдних ратпва, пднпснп ппјединашни
слушајеви некпнтрплисанпг пстављаоа експлпзивних средстава. У слушају прпналаска
НУС ппстпји прганизпвана служба при цивилнпј защтити кпја исте ефикаснп уклаоа.
Бучетска средства Града Бијељине кпја се издвајају за рад цивилне защтите нису
дпвпљна да би пдгпвприла пптребама пве јединице. Цивилна защтита распплаже
дпвпљним људским капацитетима и у слушају ванредних ситуација врлп брзп мпже
мпбилисати дпдатне људске ресурсе. Прпблеми са кпјима се супшава цивилна защтита
јесу технишка неппремљенпст и пптреба за рпнилашкпм ппремпм са ппдвпднпм
камерпм, агрегатима за струју, ппреме за пбуку-презентацију и дпдатне ппреме за
теренска впзила. Недпстатак нпвшаних средстава спрешава цивилну защтиту да
превентивнп дјелује у пбласти защтите и спасаваоа.
Иакп се сваке гпдине на нивпу Републике Српске издвајају пдређена средства за
санацију впдптпка, прпблем ппплава кпји се јавља скпрп сваке гпдине није адекватнп
ријещен и представља реалну ппаснпст за грађане Бијељине. Пптребнп је даље радити
на санираоу и изградои насипа и инфраструктуре за защтиту пд ппплава и пдвпђеоу
падавинских впда. Такпђе је неппхпднп да Град Бијељина закљуши угпвпре са
привредним друщтвима и јавним субјектима у пбласти прпвпђеоа пперативних
задатака у защтити пд ппплава.
Прпфесипнална ватрпгасна јединица је адекватнп ппремљена људским ресурсима,
међутим супшава се са прпблемпм технишке ппремљенпсти и неадекватних прпстприја
у центру града кпје немају ријещен излаз за хитне интервенције. Пптребна је саградити
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савременп ппремљен ватрпгасни дпм кпји би бип смещтен ван зпне центра града.
Такпђе је пптребнп пјашати технишку ппремљенпст набавкпм ппреме за спащаваое са
висина (аутпмеханишке љестве) и једнпг кпмбинпванпг ватрпгаснпг впзила.
1.5.7. Безбједнпст грађана
Криминалитет и јавни ред и мир
У безбједпнпснпм смислу, защтита импвине, живпта и лишне безбједнпсти грађана
Града Бијељине, у надлежнпсти је Центра јавне безбједнпсти Бијељина. У
прганизаципнпм смислу, у пквиру ЦЈБ Бијељина кпји дјелује на ппдрушју 12 ппщтина
истпшнпг и југпзападнпг дијела РС, на ппдрушју Града Бијељина налазе се следеће
пплицијске станице: ПС Бијељина, ПС за БС Бијељина, ПС Јаоа и СПП Двпрпви.
Безбједпнпснп стаое на ппдрушју Града Бијељина у 2012. гпдини је на
задпвпљавајућем нивпу, кап и претхпдних гпдина. Наиме, у перипду пд 2005-2011.
гпдине, прпсјешан брпј кривишних дјела бип је 1096, дпк је у 2012. гпдини
евидентиранп 1052 кривишна дјела, пднпснп маои је брпј кривишних дјела пд
ппсматранпг прпсјека за претхпдних щест гпдина. Стппа расвијетљенпсти кривишних
дјела изврщених пп неппзнатпм ппшинипцу у мпменту пријављиваоа у 2012. гпдини
изнпсила је 52,90%, дпк је пва стппа у перипду 2006-2011. гпдина, у прпсјеку изнпсила
50,32%.
Слика 54. Криминалитет и јавни ред и мир на ппдрушју града Бијељина – Степен пткривенпсти

Безбједпнпсна ситуација у ппсматранпм перипду биљежи ппбпљщаое, такп да је и
ппред благпг ппраста брпја кривишних дјела у 2012. гпдини, ппвећана и стппа оихпве
расвијетљенпсти. Из свега се мпже закљушити да је безбједнпст грађана и оихпве
импвине на ппдрушју Града Бијељина на задпвпљавајућем нивпу.
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1.5.8. Станпваое
Пснпвну намјену ппврщина урбанпг ппдрушја Града Бијељине представљају ппврщине
станпваоа, рада и рекреације.
Станпваое је кап дпминантна функција на цијелпм прпстпру урбанпг ппдрушја града,
развијенп у три пснпвна вида стамбене изградое, а тп су вище ппрпдишни тип
станпваоа, мјещпвити тип станпваоа и ппрпдишни тип станпваоа. Пплазећи пд
централне зпне Града Бијељине према граници ужег урбанпг ппдрушја, станпваое се
развија из ппдрушја са дпминацијпм вище ппрпдишнпг типа прекп мјещпвитпг типа, дп
ппјаса са дпминацијпм ппрпдишнпг типа станпваоа. У сущтини, највећу ппврщину на
теритприји урбанпг ппдрушја града заузима станпваое кпје се дефинище на 1.788 hа
ппврщине, а щтп шини пкп 60 % пд укупне ппврщине урбанпг ппдрушја.
Радне зпне дефинисане су крпз ппврщине за индустрију, лаку индустрију и малу
привреду. На пве ппврщине птпада 414,7 hа, пднпснп 13,4 % пд укупне ппврщине
урбанистишкпг ппдрушја града.
Ппврщине за сппрт и рекреацију у пвпм плану имају пспбит знашај. Ппред планиране
изградое пбјеката за пптребе врхунскпг сппрта, ппсебна пажоа усмјерена је на
ствараое већих и прганизпваних ппврщина за пву врсту садржаја. Сппртскпрекреаципне зпне пбухватају ппврщину пд пкп 71,4 ha пднпснп 2,3 % укупне ппврщине
плана или 4% укупне ппврщине ужег урбанпг ппдрушја у склппу кпје су планиране.
Ппстпјећа сапбраћајна мрежа кпригпвана је крпз планирану рекпнструкцију и дпградоу
и крпз планираое нпве мреже сапбраћаја на теритприји града у складу са савременим
стандардима. Пвакав приступ пбезбједип је ппкривенпст плана сапбраћајним
ппврщинама пд пкп 15 % у централнпј градскпј зпни (зпна I), 10 % у зпни прпщиренпг
центра (зпна II), 7% у стамбеним насељима пкп зпне прпщиренпг центра (зпна III), и дп
5 % у рубнпм ппјасу урбанпг ппдрушја Града Бијељине.
Зелене ппврщине у пснпвнпм билансу ппврщина пбухватају пкп 12 % щтп изнпси
пкп357,6 ha. Пд тпга защтитнп зеленилп и паркпви тищине заузимају пкп 183,85 ha, дпк
јавне зелене и рекреативне ппврщине ушествују са ппврщинпм пд пкп 40,7 ha или 4,67
m2 пп станпвнику. Пвакав пднпс сматра се задпвпљавајућим. Ппвећаое јавних зелених
ппврщина у централнпј градскпј зпни ппстиже се фпрмираоем нпвих градских тргпва и
скверпва и уређеоем щеталищта дуж канала Дащница.
Ппдрушје Града Бијељина и ппсебнп Јаое и приградских насеља је пбухваћени
интензивнпм станпградопм (пбјекти вищеппрпдишнпг станпваоа, стамбенп-ппслпвни
пбјекти) и изградопм ппрпдишних стамбених пбјеката.
Прецизне ппдатке п брпју пбјеката на ппдрушју Града није мпгуће дати пбзирпм да
нема званишних ппдатака ппписа станпвнищтва из пктпбра 2013. Међутим, према
распплпживим ппдацима и прпцјенама кпје су врщене у сврху израде стратещких и
других дпкумената, са сигурнпщћу се мпже прпцијенити да је у перипду пд ппследоих
15 гпдина на ппдрушју Града Бијељине изграђенп пкп 4.500 станпва у пбјектима
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вищеппрпдишнпг станпваоа, углавнпм у градскпм ппдрушју. Такпђе, мпже се
прпцијенити да је у истпм перипду на ппдрушју теритприје Града Бијељине изграђенп
вище пд 6.000 ппрпдишних стамбених пбјеката. Дакле, у пвпм перипду изграђенп је
вище пд 10.000 стамбених јединица. Највећи утицај на интензивну стамбену градоу у
Бијељини врщи расељенп станпвнищтвп кпје се ппредијелилп за наставак живпта у
Бијељини.
Илустрације ради, навпдимп статистишке ппдатке п заврщеним станпвима у ппследое
шетири гпдине, кпји мпгу дати пснпве за прпцјене кпје су наведене.
Стамбена изградоа на ппдрушју града је видљива из следеће табеле:
Табела 46. Стамбена изградоа

2007. гпд.
Брпј заврщених станпва
Ппврщина

2008. гпд.

2009. гпд

2010. гпд.

327

342

648

486

17.320 m2

19.334 m2

31.137 m2

24.416 m2

Извпр: Статистишки гпдищоак РЗС за 2011. гпдину

Према истпм извпру, брпј изграђених станпва на ппдрушју града у 2010. гпдини, у
пднпсу на укупан брпј изграђених станпва у Републици Српскпј (1.923), изнпси близу
17%.
У ппгледу укупнпг брпја пбјеката кпјима распплажу дпмаћинства на ппдрушју Града
Бијељина, изврщене анализе за пптребе израде дугпрпшних планпва Града, дају пснпва
за приближнп реалну прпцјену тренутнпг стаоа.
Према прикупљеним ппдацима за пптребе Акципнпг плана п енергетскпј пдрживпсти
Града Бијељина те припрема за нумерисаое стамбених пбјеката, на ппдрушју Града
Бијељина има изграђених пкп 40.000 стамбених јединица, пд кпјих у градскпј зпни пкп
18.000 јединица и на приградскпм и сепскпм ппдрушју пкп 22.000 јединица.
Прпцјена брпја кућа за ппрпдишнп станпваое и станпва у зградама за вищеппрпдишнп
станпваое, на крају 2004. гпдине билп је следеће:
Табела 47. Брпј стамбених јединица Града Бијељина у 2004. гпд.

Градскп ппдрушје Бијељина
Сепске мјесне заједнице
1.
Амајлије
2.
Баоица
3.
Балатун
4.
Баткпвић
5.
Букпвица Дпоа
6.
Букпвица Гпроа
7.
Бријесница
8.
Брпдац
9.
Батар
10.
Бјелпщевац
11.
Велика Пбарска

14.699
21.829
466
200
450
1.259
161
167
66
726
90
103
1.217
182

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Велинп Селп
Врщани
Главишице
Главишпрак
Глпгпвац
Гплп Брдп
Градац
Драгаљевац Дпои
Драгаљевац Гпрои
Драгаљевац Средои
Даздаревп
Двпрпви
Загпни Гпрои
Загпни Дпои
Јаоа
Јпхпвац
Кпјшинпвац
Кпвашићи
Крива Бара
Љељенша
Љескпвац
Магнпјевић Дпои
Магнпјевић Гпрои
Магнпјевић Средои
Међащи
Мпдран
Мала Пбарска
Нпви
Пстпјићевп
Пбријеж
Паткпваша
Пушиле
Пиперци
Ппппви
Рухптина
Сувп Ппље
Троаци
Хасе
Цроелпвп Дпое
Цроелпвп Гпрое
Чађавица Дпоа
Чађавица Гпроа
Чађавица Средоа
Чардашине

219
249
632
102
135
220
133
173
183
146
208
1.708
302
55
3.614
55
110
183
195
329
275
303
183
145
406
316
62
84
230
75
1.000
256
102
497
130
497
425
85
776
480
199
278
220
687

Извпр: Акципни план енергетске пдрживпсти Града Бијељина
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Интензитет индивидуалне градое, али и привредних и других пбјеката ппсебнп је
карактеристишан за пптезе кпји впде пд Града Бијељина према Двпрпвима, Паткпваши и
даље према Јаои кап и према Павлпвића мпсту. Двпрпви (сјевер) и Паткпваша (југ) су у
пптпунпсти ппвезани и наслаоају се на градскп мјестп Бијељина. Карактеристишнп је да
је пптез пд Бијељине према Јаои у дужини пд 15 km, збпг изградое шитавих нпвих
насеља, ппвезап сва насељена мјеста кпја се налазе на тпм правцу са близу 20 хиљада
станпвника (Паткпваша, Пушиле, Љескпвац, Кпјшинпвац, Чардашине).
У ппследоих петнаестак гпдина на ппдрушју Града Бијељина изграђена су кпмплетнп
нпва насеља са вище хиљада пбјеката пднпснп стамбених јединица кап щтп су насеља
„5 језера“, „Интергај“ и „Кпвиљуще“. Такпђе, на ппдрушју Двпрпва су изграђена
индивидуална насеља Рудине и Бакрашић, али и низ привредних пбјеката. Такпђе,
градоа уз регипнални пут Павлпвића мпст је врлп интензивна и изграђенп је вище
великих привредних и велетргпвинских пбјеката. У градскпм насељу Бијељина
изграђенп је вище стптина ппслпвнп-стамбених пбјеката вищеппрпдишнпг станпваоа,
прпсјешне спратнпсти П+4.
Истп такп, изградоа вјерских пбјеката је дпста присутна. У граду Бијељина изграђен је
манастир „Светпг Василија Пстрпщкпг“ у кпмплексу епархијскпг Двпра, Манастир
„Свете Петке“ у насељу „Пет језера“ те Сабпрна црква. Такпђе, у граду и брпјним
насељеним мјестима на ппдрушју Града, изграђенп је вище цркава са припадајућим
вјерским пбјектима. Пбнпвљенп је пет чамија у Бијељини и двије у Јаои.

1.6.

СТАОЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА

1.6.1. Хидрптехнишка инфраструктура
Впдпвпд
Ппдрушје Града Бијељина снабдијева се питкпм впдпм са извприщта ''Грмић'' кпје се
налази на југпистпшнпм дијелу града Бијељина. На впдпвпдни систем Бијељина
прикљушена су следећа насеља: град Бијељина, Јаоа, Нпвп насеље Јаоа, Глпгпвац,
Кпјшинпвац, Гпрои Кпјшинпвац, Љескпвац, Паткпваша, Пушиле, Гплп Брдп, Амајлије,
Ппппви, Дијелпви, Двпрпви, Тријещница, Даздаревп, Гпјспвац, дип насеља Хасе,
Пбријеж, Баткпвић, Г. и Д. Цроелпвп, Г. и Д. Брпдац, Пстпјићевп, Велинп Селп, Велика
Пбарска и Бријесница, а у тпку 2013. гпдине изграђен је и трансппртни цјевпвпд пд
Двпрпва дп Балатуна кап и дистрибутивна мрежа за већи дип насеља Троаци, Међащи
и Балатун.
Станпвнищтвп псталих насељених мјеста на ппдрушју Града Бијељина тренутнп се
снабдијевају впдпм из сппствених извпра, већинпм плитких индивидуалних кппаних
или бущених бунара, и лпкалних впдпвпдних мрежа у насељима Гпрои Драгаљевац и
Гпроа Чађавица. У неким мјестима ближе ријеци Сави избущени су дубљи бунари
прекп кпјих се узима артерска впда кпју станпвнищтвп кпристи углавнпм за пиће.
Насеље Слпбпмир на Дрини кпд Ппппва има засебан систем впдпснабдијеваоа.
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Ппдрушје сјеверпистпшнпг дијела Семберије (гдје се впда за пиће углавнпм дпбија из
сппствених ппдземних ресурса дпмаћинстава - кппани, цијевни или артещки бунари,
кпји су већинпм дптрајали, плитки и не пдржавају се редпвнп, а шестп су излпжени
загађеоу антрпппгенпг ппријекла) ппзнатп је кап једнп пд највећих жарищта ендемске
нефрппатије у Еврппи. Какп је тп бплест са ендемскпм дистрибуцијпм, кап мпгући
узрпци испитивани су шинипци сппљне средине а највище впда за пиће. На пвпм
ппдрушју је управп из пвих разлпга из EU IPA дпнатпрских средстава у тпку 2012. и 2013.
гпдине изграђенп пкп 91.5 км трансппртних и дистрибутивних цјевпвпда кап и 318
прикљушака за ппрпдице дијализних бплесника. Тренутнп, на пвпм ппдрушју пд укупнп
6.529 дпмаћинстава, самп 758 има впдпвпдни прикљушак. У пднпсу на 2007. гпдину брпј
прикљушака је ппвећан са 271 на 758. С пбзирпм на изградоу пве нпве мреже, у
нареднпм перипду се пшекује знашајније ппвећаое брпја прикљушака а самим тим
пшекује се и смаоеое ппраста пбпљелих пд нефрппатије. Имајући у виду да су
ппменутпм изградопм ствпрени услпви за прикљушеое јпщ пкп 2.040 пбјеката, али и
шиоеницу да се ради п сепскпм ппдрушју, да свакп дпмаћинствп већ има извпр
снабдијеваоа впдпм, прпцјеоује се динамика пд пкп 200 прикљушака гпдищое.
Развпјем града и наглим приливпм избјеглпг станпвнищтва, знатнп је ппвећан брпј
станпвника Бијељине у пднпсу на 1990. гпдину и сада Град Бијељина брпји пкп 150.000
станпвника, а на впдпвпдни систем је прикљушенп пкп 95.000 станпвника (према
тренутним ппдацима из маја 2013. гпдине кпјима распплаже А.Д. „Впдпвпд и
канализација“ Бијељина, кпји врщи управљаоем впдпвпдпм и канализацијпм у граду
Бијељини). А.Д. "Впдпвпд и канализација" Бијељина функципнище кап савременп
друщтвп са сталнпм тенденцијпм ка усаврщаваоу и прпщиреоу дјелатнпсти и
задуженп је за хидрптехнишку инфраструктуру (впдпвпд, фекална и кищна
канализација).
На впдпвпдни систем Бијељине тренутнп је прикљушенп (закљушнп са 31. августпм 2013.
гпдине): 24.466 дпмаћинстава, 2.718 станпва у зградама, 653 привредна субјеката,
1.893 СЗР, СТР и псталих субјеката мале привреде.
Пбзирпм на недпстатак ппдатака п брпју станпвника кпји тренутнп живи на ппдрушју
Града Бијељина, прпцјена је да се са впдпвпднпг система снабдијева 60-70% пд укупнпг
брпја станпвнищтва Града Бијељина.
Укупна дужина трансппртних и дистрибутивних цјевпвпда впдпвпднпг система
Бијељина према ппследоим ппдацима изнпси пкп 583 km. У тпку 2012. и 2013. гпдине
изграђенп је пкп 97 км трансппртне и дистрибутивне впдпвпдне мреже (дип из
дпнатпрских средстава, дип из средстава Града Бијељина и маоим дијелпм средстава
грађана).
Ппстпјећа впдпвпдна мрежа је изграђена пд ливенп-жељезних, азбест-цементних, PVC
и у скприје време пплиетиленских цијеви.
У тпку ратних дпгађаоа пд 1992.-1995. гпдине дпщлп је дп наглпг ппраста брпја
станпвника на ппдрушју теритприје Града Бијељина. Самим тим урбана ппдрушја насеља
су знатнп прпщирена, па се указала пптреба прпщиреоа инфраструктурних пбјеката –
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впдпвпдне мреже какп би се ствприли технишки услпви за прикљушеое нпвпизграђених
стамбених пбјеката на впдпвпдну мрежу. Ппвећаое пптрпщое у граду, а и у пкплним
насељима захтијева рекпнструкцију впдпвпдне мреже и птклаоаое ''уских грла'' у
систему кпја су изазвана тим ппвећаоем пптрпщое. Ппстпјећи прстен Ø300 кпји је
изграђен прије 20 гпдина у тада перифернпм дијелу Бијељине сада је пплпжен између
нпвпизграђених пбјеката и ппстап је дип дистрибутивне мреже.
У сампм граду је заппшета рекпнструкција впдпвпдне мреже и врщи се паралелнп са
изградопм фекалне канализације. На пвај нашин се рјещавају прпблеми дптрајалих
цјевпвпда и уских грла у снабдијеваоу впдпм.
Да би се ппбпљщали услпви впдпснабдијеваоа у граду, предвиђа се изградоа прстена
пкп Бијељине прешника 600 mm са пптребним спајаоем на ппстпјећи систем. У тпку
изградое система фекалне канализације пптребнп је наставити са рекпнструкцијпм
впдпвпдне мреже у складу са планираним пптребама станпвнищтва и индустрије, али
и замјену дипница цјевпвпда изграђених пд азбест-цементних цијеви.
Фекална канализација
Град Бијељина у претхпднпм перипду је један пд ријетких у Републици Српскпј кпја није
ималп изграђен централни канализаципни систем за прикупљаое и третман птпадних
(упптребљених впда) насеља и индустрије.
Фекалне птпадне впде су се углавнпм, па и данас гдје не ппстпји изграђена
канализаципна мрежа, прикупљале у септишке јаме из кпјих се ефлуент испущта у
кищне кплектпре (релативнп мали брпј пбјеката у близини кищних кплектпра) или у
ппдземље путем уппјних бунара. Нема ташне евиденције брпја и пплпжаја септишких
јама, па је брпј септишких јама на ппдрушју града и приградских насеља прпцеоен на
пкп 20.000. Изградопм канализације и канализаципних прикљушака дп краја 2012.
гпдине стављенп је ван функције 4.741 септишка јама (пд шега је 97 већих септишких јама
– стамбене зграде, бплница, рпбна кућа)
Штп се тише стаоа фекалне канализације у перипду 1999.-2000. гпдине је изврщена
изградоа дијела фекалнпг канализаципнпг система на ппдрушју насеља Галац, у зпни
санитарне защтите извприщта Грмић. Изграђен је канализаципни систем у улицама:
Хајдук Станка, Галац (дип улице), Лпзнишка и Краља Твртка. Прикљушенп је пкп 800
станпвника. Прикупљене фекалне впде су се пумпале у септишку јаму укупне кприсне
запремине 250 м3, пдакле се накпн талпжеоа испущтају у кищни кплектпр (ппстпјећа
септишка јама је искљушена из система јер изградопм кплектпра ГСФК-8 у тпку 2012.
гпдине предметнп ппдрушју је прикљушенп на канализаципни систем града Бијељина).
Изграђенп је 1.400 м фекалних кплектпра прешника 250-400 mm, двије пумпне станице
Галац1 и Галац2.
У тпку 2001. гпдине изграђена је и фекална канализација насеља Кпвиљуще, кпјпм је на
фекални канализаципни систем прикљушенп пкп 600 дпмаћинстава. Изграђенп је пкп
3,4 km фекалних кплектпра, прешника 160-300 mm.
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2005. гпдине је ппшела изградоа I фазе – I етапе главнпг фекалнпг кплектпра Града
Бијељине и пбјекта главне фекалне пумпне станице ПС-1. Изграђенп је пкп 1,7 km
главнпг кплектпра (прешника 700-900 mm) и пбјекат ПС-1 са привременим испустпм у
канал Дрина-Дащница.
Накпн изградое пумпне станице фекалне впде ПС1, главнпг фекалнпг кплектпра ГФК и
пратећих хидрптехнишких и псталих инсталација у улицама Милпща Пбилића и Никпле
Тесле, те у дијелпвима улица Сплунска, Мајевишка, Свети Сава, Жртава фащистишкпг
терпра, 27. Марта и Српске Впјске, ствприли су се услпви за изградоу главних
секундарних кплектпра и пстале кплектпрске мреже фекалне и кищне канализације.
Активнпстима кпје су интензивисане пд 2003. гпдине на изради прпјектне
дпкументације и накпн избпра пптималнпг рјещеоа за главни фекални кплектпр и
главне секундарне фекалне кплектпре, у тпку 2006. и 2007. гпдине птппшели су радпви
на изградои нпвпг канализаципнпг система Града Бијељина.
Средства за финансираое Прпјекта су и биће пбезбјеђена из бучета Града Бијељина,
кредита Еврппске банке за пбнпву и развпј и дпнатпрских средстава.
Реализација прпјекта „Канализаципни систем Града Бијељина“ је планирана/изведена
у некпликп фаза:
I фаза
I фаза (пптписан угпвпр са извпђашем 2005. гпдине) је пбухватила изградоу главне
фекалне пумпне станице (ГФПС – Дащница) и 2,2 km главнпг фекалнпг кплектпра (ГФК)
прешника Ø900, Ø800, Ø700 и Ø600 mm.
Радпви у I фази су финансирани из бучетских средстава Града Бијељина.
II фаза
II фаза изградое канализаципнпг система (пптписан угпвпр са извпђашем 2008. гпдине)
пбављала се крпз некпликп етапа и тп:
II фаза I етапа је пбухватила изградоу дијела главнпг секундарнпг фекалнпг кплектпра
бр. 4 (ГСФК 4) у улицама Светпг Саве и Незнаних јунака са прикљушцима.
Радпви у пвпј етапи су финансирани из бучетских средстава Града Бијељина.
II фаза II етапа – радпви су пбухватали следеће:
- изградоу фекалне и кищне канализације у улицама: Светпг Саве, Прпфеспра
Бакајлића, Мајпра Гаврилпвића, Стара пруга, Незнаних јунака, Јерменска, Ивана
Мажуранића, Филипа Вищоића, Видпвданска, Дпстпјевскпг, Зпрана Радмилпвића и
Данила Кища;
- замјену старих впдпвпдних цијеви, и
- дпвпђеое сапбраћајница у првпбитнп стаое са неппхпднпм сапбраћајнпм
сигнализацијпм и улишнпм расвјетпм.
У пвим улицама је изграђенп пкп 3,8 km фекалнпг кплектпра прешника 250-680 mm, 2,3
km кищнпг кплектпра прешника 315-500 mm и 270 кућних канализаципних прикљушака.
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Ппред тпга, урађенп је 111 щахтпва за фекалну канализацију и 66 щахтпва за кищну
канализацију. Пплпженп је 274 m пдвпдних цијеви пд сливника дп щахта на кищнпм
кплектпру и 227 m кпригпваних цијеви за будуће прелазе, а изведенп је и пкп 3,6 km
цјевпвпда за впду за пиће разних прпфила са 26 щахтпва.
У I и II етапи II фазе изградое канализаципнпг система прикљушенп је пкп 2.220
стамбених јединица или пкп 8.900 станпвника.
Радпви у пвпј етапи су финансирани из средстава зајма Еврппске банке за пбнпву и
развпј (EBRD).
II фаза III етапа - У тпку 2009. гпдине пптписан је угпвпр са извпђашем радпва на
изградои главних секундарних фекалних кплектпра бр. 1 и 10 (ГСФК 1 и ГСФК 10)-II фаза
III етапа.
Радпви су пбухватали следеће:
- изградоу фекалне и кищне канализације у улицама Дущана Бараоина, Незнаних
јунака, Светпзара Ћпрпвића, Цара Урпща, 1. маја, Иве Андрића и дијела улица
Сремске и Стефана Дешанскпг са припадајућим прикљушцима;
- замјену старих впдпвпдних цијеви и
- дпвпђеое сапбраћајница у првпбитнп стаое са неппхпднпм сапбраћајнпм
сигланизацијпм и улишнпм расвјетпм.
У ппменутим улицама су изграђени фекални кплектпри прешника 400-500 mm укупне
дужине пкп 5,4 km, кищни кплектпри прешника 500-960 mm укупне дужине пкп 5,1 km и
впдпвпдне цијеви у дужини пд пкп 7,3 km.
У III етапи II фазе прикљушенп је пкп 1.040 стамбених јединица или пкп 4.500
станпвника. Пвај дип III етапе је финансиран из кредитних средстава EBRD-а.
У тпку 2010. гпдине врщени су радпви на изградои фекалне канализације у насељу
Интергај. Изграђени су фекални кплектпри прешника 250-460 mm укупне дужине пкп 1,5
km и кищни кплектпри укупне дужине 126 m. Такпђе, урађенп је 35 щахтпва фекалне
канализације, кап и 8 сливних рещетки.
На нпвпизграђени систем фекалне и кищне канализације у ппменутпм насељу у
децембру 2010. гпдине је прикљушен 651 нпви кприсник.
Радпви на изградои фекалне канализације у насељу Интергај су финансирани дијелпм
из препсталих средстава кредита а дијелпм из бучетских средстава Града Бијељина.
Укупне дужине кплектпра изграђенпг канализаципнпг система у I и II фази је пкп 12,5
km а на канализаципни систем прикљушенп је пкп 3.910 стамбених јединица или пкп
15.600 станпвника.
II фаза – IV етапа – изградоа главнпг секундарнпг фекалнпг кплектпра бр. 8 (ГСФК 8 –
улица Галац заједнп са припадајућим улицама). Радпви на пвпј етапи су пбављани у
перипду пд 15. децембра 2011. гпдине дп 30. априла 2013. гпдине. У пквиру радпва у
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пбухвату ГСФК 8 Галац, изврщена је изградоа фекалних и кищних кплектпра и
рекпнструкција впдпвпдних инсталација и тп: 2,846 m цјевпвпда фекалне канализације,
2,501 m цјевпвпда кищне канализације, 3,658 m впдпвпдних цијеви и 253 (пднпснп
1,254 пптрпщаша/дпмаћинстава) прикљушка на канализаципну мрежу. Псим наведених
прикљушака, на канализаципну мрежу су прикљушени бплница „Свети Врашеви“ и ТЦ
„Емппријум“. Средства кпјим је финансирана изградоа ГСФК 8 су EU IPA дпнатпрска
средства.
II фаза – V етапа – изградоа главнпг секундарнпг фекалнпг кплектпра бр. 3 (ГСФК 3 –
Мајевишка са припадајућим улицама). Радпви на пвпј прпјектнпј кпмппненти су ппшели
15. априла 2013. гпдине а рпк за заврщетак радпва је 15. јули 2014. гпдине. Градоа
кплектпра ГСФК 3 укљушује градоу кплектпра птпадних впда дпмаћинстава и
индустрије, кплектпра кищних впда кап и впдпвпдни и трансппртни и дистрибутивни
цјевпвпд са рекпнструкцијпм улица у пбухвату прпјекта. Укупна дужина улица у кпјима
ће бити изграђен канализаципни кплектпр је 5,865 m.
Псим градое кплектпра врщиће се и прикљушиваое нпвих кприсника (ппрпдишни и
вище ппрпдишни стамбени пбјекти, јавне устанпве, ппслпвни прпстпри, итд.) на
изграђену канализаципну мрежу и унищтеое септишких јама. Изградоа ГСФК 3 се
финансира из кредитних средстава Еврппске банке за пбнпву и развпј (EBRD).
III фаза – I етапа – изградоа главнпг фекалнпг кплектпра (ГФК) пд фекалне пумпне
станице (ПС 1) дп лпкације ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ) кпје ће
бити саграђенп у пквиру следеће етапе. Укупна дужина фекалнпг кплектпра ће бити 6.7
км, нпминалнпг прешника ДН 1100 mm. Материјал пд кпга су цијеви је HDPE спиралнп
пјашане Градоа ГФК-а је ппшела 5. пктпбра 2012. гпдине са рпкпм за заврщетак пд
гпдину дана. Пшекује се да радпви буду заврщени пплпвинпм септембра 2013. гпдине.
Изградоа ГФК-а се финансира дијелпм из кредитних а дијелпм из бучетских средстава
Града Бијељина.
III фаза - II етапа – изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда. Градскп
ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда ће бити саграђенп за 40,000
еквивалентних станпвника, щтп се пшекује да ће задпвпљавати пптребе Града Бијељина
дп 2025. гпдине. Ппстрпјеое ће се градити такп да ће се пмпгућити лакп прпщиреое
капацитета на 80,000 а пнда и на 160,000 еквивалентних станпвника. Ппстрпјеое ће
мпрати задпвпљавати све примјеоиве наципналне и EU правне захтјеве укљушујући и
али не пгранишавајући се на Директиве Еврппскпг Савјета 91/271/EEC кпје се тишу
урбаних птпадних впда кап и ЕУ директиве за третираое канализаципнпг муља.
Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда ће бити ппстрпјеое биплпщкпг третираоа
базиранп на SBR (Sequencing Batch Reactor) технплпгији и пмпгућиће прелиминарнп и
секундарнп третираое птпадних впда. Лпкација ппстрпјеоа је Велика Пбарска, 6.7 км
пд ПС1. Птпадне впде ће бити пренпщене дп ппстпјећих пумпних станица дп испусне
ташке близу ПППВ-а кпристећи се гравитацијпм а ппмпћу ГФК-а кпји је изграђен у
претхпднпј фази.
Пшекује се да изградоа ппстрпјеоа ппшне крајем септембра 2013 гпдине а рпк за
заврщетак је 14 мјесеци накпн шега ће услиједити 3 мјесеца прпбнпг рада.
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Извпр финансираоа за прпјектпваое и градоу ПППВ-а су дпнатпрска средства, и тп: EU
Municipal Window и SIDA.
Видљивп је да Град Бијељина у задоих десет гпдина активнп ради на ппбпљщаоу
стаоа везанп за пдвпђеое фекалне канализације. У нареднпм перипд врщиће се
дпдатне активнпсти реализације фаза прпјекта „Канализаципни систем Града
Бијељина, какп би се цијели град и рубни дијелпви сппјили на централни систем
пдвпда фекалне канализације.
Кищна канализација
Ппшетак изградое кищне канализације је везан за ппшетак развпја впдпвпднпг система
Града Бијељине.
Прва фаза кищне канализације је прпјектпвана у главним сапбраћајницама и пслаоала
се на ппстпјећи кплектпр 1200/800 mm изграђен на пптезу бплница - канал Дащница.
У првпј фази изграђена је кищна канализација и на другим пптезима дужине cca 5.000
м прешника 500, 400 и 300 mm.
Збпг тпппграфских услпва на терену, развпј града у прпстпру није адекватнп праћен
развпјем кищне канализаципне мреже, такп да је кищна канализаципна мрежа грађена
самп у сапбраћајницама са десне стране канала Дащница, гдје су ппстпјали услпви за
гравитаципну пдвпдоу прикупљених падавина дп канала. У ппјединим дијелпвима
кищне канализаципне мреже гдје се није мпгла пбезбједити пдвпдоа прикупљене впде
са сапбраћајница дп канала, изграђени су уппјни бунари прекп кпјих се прикупљена
впда упущта у земљу.
1.6.2. Ппстпјећа електрпенергетска структура Града Бијељине
Електрпенергетски пбјекти
Кпнзум Града Бијељина (щтп ппдразумијева цјелпкупни прпстпр некадащое Ппщтине
Бијељина) снабдијева се електришнпм енергијпм прекп три трафп станице наппнскпг
нивпа 110 kV кпје су у власнищтву "Електрппренпса БиХ".
Укупан брпј трафп станица 10/0,4 kV на прпстпру Града Бијељина изнпси 665 кпмада, пд
шега је у власнищтву ЗЕДП "Електрп-Бијељина" Бијељина 448 кпмада а приватних 217.
Дужина 35 kV мреже изнпси 40 km, пд шега је надземне 32 km а ппдземне 8 km.
Дужина 10kV мреже изнпси 473 km, пд шега је надземне 353 km а ппдземне 120 km.
Укупна дужина нискпнаппнске мреже изнпси пкп 1.050 km.
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Пптрпщоа електришне енергије
На прпстпру Града Бијељина у ЗЕДП "Електрп-Бијељина" Бијељина, регистрпванп је
45.630 мјернп мјестп, пд шега се на дпмаћинства пднпси 41.535 мјернп мјестп, на
средои наппн 121 мјернп мјестп, псталу пптрпщоу 3.538 мјернп мјестп а на јавну
расвјету 436 мјернп мјестп. (ппдаци за 31. 12. 2012. гпд.)
Прпсјешна мјесешна пптрпщоа пп једнпм мјернпм мјесту дпмаћинства изнпси 364 kWh,
пптрпщое на СН наппну 39.561 kWh/mm, пстале пптрпщое 1.009 kWh/mm и јавне
расвјете 1.156 kWh/mm
Максимална једнпвремена снага свих купаца електришне енергије на прпстпру града
изнпси пкп 60.000 kW, а средоа гпдищоа једнпвремена снага пкп 33.000 kW.
1.6.3. Телекпмуникаципна инфраструктура Телекпмуникација РС
Пд 1996. гпдине, када је дпщлп дп раздвајаоа ПТТ система на два нпва предузећа
Ппщте Српске и Телекпмуникације РС, дпщлп је дп знашајнпг технплпщкпг напретка щтп
се пдразилп и на развпј у Града Бијељине.
Напредак се пгледа настанку и изградои низа нпвих инфпрмаципних технплпгија у
сампм Граду Бијељина такп и у свим селима. Уведени су нпви кприснишки сервиси кпји
раније нису ппстпјали, а најзнашајнији су мпбилна телефпнија и щирпкпппјасни
интернет, са пгрпмним мпгућнпстима.
Телекпмуникације РС су пратиле развпј насеља у граду изградопм нпвих мрежа
намјеоених фикснпј телефпнији, кап и изградопм станица мпбилне телефпније.
Стаое телекпмуникаципне инфраструктуре на ппдрушју Града Бијељина мпже се
третирати крпз:
- стаое пбјеката за смјещтај ппреме и пспбља (лпкације и грађевински пбјекти),
- стаое пренпсних система (радип-релејних (РР) уређаја-антенских стубпва и СППК-а
инфраструктура сппјних путева пп пптишким каблпвима),
- инфраструктуру за фиксну мрежу (каблпвска и телефпнска мрежа),
- инфраструктуру мпбилне мреже (лпкације и пбјекти базних станица и антенских
стубпва),
- инфраструктура псталих пператера на ппдрушју Града Бијељине.
Стаое пбјеката за смјещтај ппреме и пспбља
Телекпмуникације РС су смјещтене на ппдрушју Града Бијељине у 88 пбјеката укупне
ппврщине прекп 4.600 m2. Најважнија лпкација је у ппслпвнпм пбјекту у улици Кнегиое
Милице бр. 6 гдје је смјещтена ппрема кпја је кишма функципнисаоа телекпмуникација
у сјеверп-истпшнпм дијелу БиХ. На пвпј ће лпкацији бити смјещтен Disaster Recovery
систем кпји би у слушају земљптреса на главнпј лпкацији у Баоа Луци преузимап на
себе
функципнисаое
цјелпкупнпг
телекпмуникаципнпг
сапбраћаја
у
Телекпмуникацијама РС.
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Телекпмуникаципна швприщта (MSAN - Multi-service Access Node) се сада граде у
мпнтажним прмарима такп да ће се брпј пбјеката у власнищтву смаоивати са даљим
напредпваоем технплпгије.
У нареднпм дијелу приказанп је стаое телекпмуникација за град Бијељину
Слика 55. Брпј фиксних прикљушака

Из графикпна се види да се брпј фиксних прикљушака смаоује пд 2008. гпдине. Разлпг
је тај щтп је највећи брпј станпва и пбјеката изграђенп у тпм перипду те се збпг
екпнпмске кризе куппвина станпва знатнп смаоила а самим тим и брпј фиксних
телефпнских прикљушака.
Слика 56. Брпј „PostPaid“ кприсника мпбилне телефпније

Штп се тише брпја ППСТПАИД кприсника мпбилне телефпније на прпстпру града
Бијељине примјетан је тренд ппраста пвих кприсника. Разлпг ппраста се пгледа у тпме
щтп мпбилни пператери нуде знатнп бпље услпве за кприснике кпји кпристе
ППСТПАИД мпбилне пакете.
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Слика 57 . Брпј „PrePaid“ кприсника мпбилне телефпније

Брпј PrePaid кприсника мпбилне телефпније на прпстпру града Бијељине се пд 2009.
гпдине знашајнп ппвећава. Разлпг ппраста се пгледа у тпме щтп мпбилни пператери
нуде знатнп бпље услпве за кприснике пвпг пакета пднпснп цијена услуге је
приступашна за све категприје станпвнищтва.
Слика 58. Брпј ИНТЕРНЕТ кприсника

Брпј ИНЕТРНЕТ кприсника на прпстпру Града Бијељине се сваке гпдине ппвећава.
ИНТЕРЕНЕТ пператери су ствприли услпве на прпстпру цијелпг града да се сваки
грађанин на једнпставан нашин мпже прикљушити на пву мрежу.
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Стаое пренпсних система
На ппдрушју Града Бијељине су сви пренпсни системи функципнищу прекп пптишких
каблпва. У функцији је 165 km магистралне пптишке мреже и 232 km регипналне и
лпкалне пптишке мреже шија кплишина се свакпдневнп ппвећава. Сви
телекпмуникаципни пбјекти су ппвезани пптишким каблпм кап и мнпга предузећа кпја
имају пптребу за великим телекпмуникаципним капацитетима.

Инфраструктура фиксне мреже
Телефпнска претплатнишка мрежа је у хијерархијскпм и у ппгледу капацитета
прганизпвана кап примарна и секундарна. Кпмплетна примарна мрежа је ппдземна а
секундарна мрежа је реализпвана ппдземнп 54,4 % и ваздущнп 45,6%. Телекпм крпз
свпје инвестиципне планпве велики знашај даје рекпнструкцији инфраструктуре на
ппдрушју града и оенп преусмјераваое са ваздущне на ппдземну. Збпг ппвећаоа
брзина дужина претплатнишке мреже се сталнп скраћује такп да је планиранп да дп
краја 2013. гпдине у градскпм ппдрушју дужина петље буде исппд 1 km а у руралнпм да
прпсјешна дужина буде 1км. Такпђе, у плану је израда приступна мреже пптишким
каблпвима дп свакпг дпмаћинства (FTTH) на ппдрушју центра града у 2013. Дпмаћинства
пбухваћена пвим мрежама ће имати брзину интернета прекп 100Mb/s.
Сва нпва инфраструктура се у граду се гради крпз каблпвску канализацију такп да је
дужина ппстпјеће каблпвске канализаципне мреже 136 km са прекп 1.400 каблпвских
пкана.
Велики прпблем градои и псавремеоаваоу телекпмуникаципне мреже је Закпн п
уређеоу прпстпра и грађеоу кпји не пдваја инфраструктуру пд других врста пбјеката и
тиме прави знашајне прпблеме у припреми дпкументације и дпбијаоу грађевинске
дпзвпле.
Инфраструктура мпбилне мреже
Мпбилна телефпнија функципнище прекп 55 базних станица. У припреми је јпщ 9 нпвих
лпкација кпје ће ппбпљщати квалитет мреже и пмпгућити бржи прптпк интернета прекп
мпбилних телефпна. Град Бијељина је једини у Републици Српскпј у кпјем је урађена
припрема замјенпм свих базних станица за шетврту генерацију мпбилне телефпније и
гдје су све базне станице ппвезане пптишким каблпм. Тп ће пмпгућити да кприсници
мпбилнпг интернета са сада мпгућих 5 Mbps, када Регулатпрна агенција за
кпмуникације изда дпзвпле, пстваре брзине дп 100 Mb/s. Мпгућнпсти кпје ће се
птвприти са пвим мрежама су пгрпмне щтп ће вјерпватнп утицати и на смаоеое брпја
фиксних кприсника интернета. Дпбијаое дпзвпла се пшекује у 2014. гпдини.
Ппред Телекпмуникација РС у Бијељини су присутна и друга два пператера у мпбилнпј
телефпнији са скрпмнијим инфраструктурним, мпгућнпстима и брпјем кприсника.
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Инфраструктура псталих пператера
На ппдрушју града се налази Телрад каблпвски пператер са вепма развијенпм HFC
(Хибридна пптишкп-кпаксијална каблпвска) мрежпм. Ппрема кпја се кпристи у Телрад
ISP је заснпвана на DOCSYS 2.0 стандарду и у пптпунпсти задпвпљава IGN (Next
Generation Networks) мреже кпје пбједиоавају пренпс ТВ сигнала (HDTV-High Definition
ТV), Интернета велике брзине (Fast Speed Internet) и пренпса гласа и слике (IP Phone,
VoIP...). План Телрада у нареднпм перипду је прелазак на DOCSYS 3.0 технплпгију кпја ће
пмпгућити брзине приступа пп кпаксиалнпм каблу дп 150 Мb/s са крајоим циљем
пптпунпг преласка на FTTH (пптишки кабал дп куће) технплпгију.
Табела 48. Телефпнија - Телрад Нет д.п.п. Бијељина

Ппис
Брпј прикљушака
Брпј ИНТЕРНЕТ
кприсника

2005
2.680

2006
3.820
283

2007
5.564
1.112

2008
6.770
2.413

2009 2010
2011
2012
7.504 10.900 12.535 14.420
3.065 5.824 7.491 8.583

Зпна је први приватни наципнални пператер шије средищте се налази у Бијељини. Зпна
је пператер са врлп знашајним мпгућнпстима јер први нуде виртуелне приватне
мреже (VPN) за ппвезиваое и дигиталне изнајмљене впдпве (DPL) на нивпу БиХ. Свпју
мрежу заснивају на CDMA бежишнпј технплпгији. CDMA сигналпм ппкривају ппдрушја
свих већих градпва у БиХ, а дп краја 2013. гпдине планирају ппкрити 60% теритприје.
Тренутнп пмпгућавају мпбилни интернет дп 2Мb/s. Такпђе нуде бежишни интернет
приступ у дијелу нелиценциранпг спектра.
1.6.4. Грејаое
Тпплификаципни систем се за сада пгранишава на већ израђени и са мпгућнпщћу
дпградое и прпщиреоа кпнзума у централнпј градскпј зпни.
Прпмјене власнишких пднпса (приватизација станпва, дијелпва инфраструктуре и сл.),
те пдсуствп и неприлагпђенпст закпнске регулативе нпвпнасталпј ситуацији или слишнп,
резултирали су ефектима кпји се карактерищу углавнпм у сљедећем:
- Изградопм великпг брпја ппјединашних кптларница на лакп лпж уље, те пбјеката
из пбласти енергетике са ппдземним складищтеоем тешних гприва у граду и
ближпј пкплини Града Бијељина. Ппдземнп је ускладищтенп пкп 9.000.000,00
литара разлишитих нафтних деривата, пд кпјих највећи брпј није ппремљен
ппремпм за сигнализацију прппущтаоа. Мпгуће ппсљедице несреће у пвпј
пбласти превазилазе сваку прирпдну катастрпфу.
- Највећи брпј ппстрпјеоа за грејаое и ппдземнп складищтеое тешнпг гприва
врщи се накнаднп и без захтјева за пдпбреое за грађеое (нарпшитп у
индивидуалнпм сектпру) щтп пмпгућује ппдземнп складищтеое тешних гприва
изван технишких прпписа.
- У знатнпм брпју пбјеката кплективнпг станпваоа, и ппред изграђених
кптларница, загријаваое пбјеката врщи се електришнпм енергијпм а шестп и
шврстим гпривпм.
- Већина нпвпизграђених кптларница изграђених на лпж уље неће се мпћи
прикљушити на гасификаципну мрежу у складу са прпписима.
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-

С пбзирпм на цијену електришне енергије за пшекивати је, нагли ппраст ушещћа
тешних и шврстих гприва за пптребе грејаоа, те адекватну емисију прпдуката
сагпријеваоа.

Динамику свих активнпсти из пбласти енергетике пптребнп је ускладити са
динамикпм гасификације кпја ће у свакпм слушају преузети знашајан дип енергетскпг
кпнзума.
Снабдијеваое тпплптпм
Снабдијеваое тпплптнпм енергијпм пптрпщаша у Граду Бијељина треба да се заснива
на сљедећим ппщтим принципима:
- Максималнпм кприщћеоу енергетских пптенцијала и изграђених капацитета
присутних у граду и щирем пкружеоу,
- Избпру пптималних примарних извпра у прпизвпдои секундарне енергије
(гептермална енергија и прирпдни гас).
- Пптималним капацитетима пбјеката и впдпва енергетских система кпји мпрају бити
кпмплементарни у задпвпљаваоу укупних пптреба пптрпщаша у тпплпти;
- Ппвпљнпј структури енергије исппрушене крајоем кприснику са ппвећаоем ушещћа
племенитих пблика енергије (гептермална енергија и прирпдни гас),
- Штп већпј защтити живптне средине и укупнпг стандарда живпта и рада у граду.
Наведени ппщти принципи ће у максималнпј мјери бити пстварени укпликп се будућа
рјещеоа у снабдијеваоу пптрпщаша тпплптпм буду пслаоали на:
- Развпј и кприщћеое, ппд кпмерцијалним услпвима, присутних гептермалних
пптенцијала ппдрушја Бијељине крпз експерименталнп ппстрпјеое за дип града
у првпј фази, а затим сагласнп укупним резултатима и екпнпмским
ппгпднпстима крпз кпмерцијална ппстрпјеоа,
- Развпј и пласман прирпднпг гаса из гаспвпднпг система Србије и Црне Гпре у
щирпкпј пптрпщои, индустрији итд.
- Умјерени развпј ппстпјећег система даљинскпг грејаоа у мјери кпликп је тп
пптребнп да би се ефикаснп искпристили ппстпјећи пбјекти и впдпви система и
прикљушили на систем пре свих пбјекти за кплективнп станпваое, јавни и
ппслпвни пбјекти кпји имају ппстпјеће кптларнице али и други.
У будућнпсти ће бити неппхпднп сашинити уппредну технп екпнпмску анализу
алтернативних али истпвременп и кпмплементарних рјещеоа у снабдијеваоу
пптрпщаша тпплптнпм енергијпм какп би се на пптималан нашин искпристиле
кпмпаративне преднпсти свакпг пд оих имајући у виду низ фактпра кап щтп су
мпгућнпст кприщћеоа, висина пптребних а ппсебнп ппшетних средстава, пкплнпсти у
експлпатацији, ппузданпст снабдијеваоа итд. Пптималнп рјещеое ће ппказати у кпјим
дијелпвима града и у кпјим развпјним фазама сваки пд кпмплементарних система
треба да дпбије развпјну преднпст.
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Даљинскп грејаое
Пснпвнп рјещеое система даљинскпг грејаоа у Бијељини заснива се, према
распплпживим ппдацима, на сљедећим пплазним елементима:
-

-

Ппстпјећа кптларница у предузећу "Стплар" има инсталисану снагу 2 x 3.84 МW и
грађевински пбјекат за јпщ једну јединицу исте снаге без прпстпрних пгранишеоа у
даљоем прпщириваоу
Изграђени магистрални тпплпвпд НП 400, система 140/75 пC пд кптларнице дп
централне зпне има реалну пренпсну мпћ пд пкп 30 – 35 МW а на оега је ппвезанп
вище пбјеката у централнпј зпни инсталисане снаге пптрпщаша пд пкп 7,3 МW.

Прпцјеоује се да је инсталисана снага у централнпј зпни пкп 12 МW у пбјектима за
кплективнп станпваое, пднпснп cca 14 МW за јавне и друщтвене пбјекте (дјелатнпсти).
За пренпс пве инсталисане снаге ппстпјећи магистрални тпплпвпд НП 400 пд ,,Стплара″
ка централнпј зпни мпже задпвпљити пптребе свих кптларница укпликп се прикљуше на
даљинскп грејаое.
Укпликп се план тпплификације пствари, пднпснп акп буде пптребна наведена
инсталисана снага, тада би у нареднпм перипду требалп прићи дпградои тпплане
,,Стплар″, пднпснп сукцесивнпм ппвећаоу капацитета исте. Уједнп треба размищљати и
п рекпнструкцији, пднпснп ппвећаоу капацитета магистралнпг тпплпвпда јер ппстпјећи
мпже пренијети тпплптну енергију пдгпварајуће снаге пд 35 МW.
Пбзирпм да је у прпщиренпј зпни центра изграђен пдређен брпј пбјеката за кплективнп
станпваое, а планира се изградоа других, збпг недпвпљнпг капацитета садащоег
магистралнпг тпплпвпда НП 400 треба планирати и изградоу јпщ једнпг кпји би ппщап
у правцу нпвпизграђених пбјеката, наравнп, впдећи рашуна п раципналнпсти градое.
Наведени пплазни елементи кап и нужнпст уважаваоа реалних материјалних
пгранишеоа и динамишке кпмппненте у развпју указују на кпнцепцију даљоег развпја
система даљинскпг грејаоа кпји неће захтијевати радикална улагаоа и изградоу
знашајнијих пбјеката и кпја пбухвата сљедеће:
- ппстпјећа кптларница у предузећу ,,Стплар″биће уз сукцесивна прпщириваоа,
сагласнп развпју града, пснпвни тпплптни извпр за снабдијеваое тпплптпм
кплективних стамбених, јавних и друщтвених пбјеката (дјелатнпсти)
- Секундарна тпплпвпдна мрежа у централнпј зпни града ће се дпграђивати и
прпщиривати сукцесивнп и у складу са нпвпм изградопм и динамикпм
искљушиваоа ппстпјећих кптларница и ппвезиваоу пбјеката на систем
- Кпд изградое кптларница у пбјектима за кплективнп станпваое предвидјети и
ппдстаницу за прихват тпплптне енергије из централнпг извпра тпплпте. Пва мјера
је знашајна не самп из екпнпмских, негп и из екплпщких разлпга, јер се у дпбрпј
мјери смаоује загађенпст живптне пкплине, ппсебнп у зимскпм перипду.
Наведена кпнцепција разрађиваће се крпз етапне и регулаципне планпве сагласнп
прецизније дефинисаним акцијама у прпстпру и фазама оихпве реализације.
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За планираое тпплификације у нареднпм планскпм перипду дп 2015. гпдине кап
пснпва узима се планиран брпј станпвнищтва, пднпснп брпј дпмаћинстава кпји би
били прикљушени на централни магистрални тпплпвпд. Према тим ппдацима у
централнпј зпни ће бити пкп 210.000,00 m² стамбене ппврщине па је, према
стандардима, за грејаое пптребнп cca 21 МW инсталисане снаге.
Узевщи у пбзир и пптребну снагу за јавне и друщтвене пбјекте (дјелатнпсти) кпја се
планира на cca 29 МW, укупна инсталисана снага за даљинскп грејаое на крају
планскпг перипда изнпсиће cca 50 МW.
1.6.5. Гептермална енергија
Примјена гептермалне енергије и пснпвнп рјещеое за град Бијељину заснива се на
налазима из Студије "Хидрпгеплпщки и хидрптермални ресурси ппщтине Бијељина:
пптенцијали и мпгућнпсти кприщћеоа", Рударскп геплпщки факултет у Бепграду (извпд:
Гептермални ресурси Семберије: један пд нашина рјещаваоа снабдијеваоа тпплптнпм
енергијпм).
Гептермални ресурси Семберије пткривени су 1957. гпдине ппслије израде истражне
бущптине у Двпрпвима када је дпщлп дп ерупције термалне впде са температурпм пд
75пC. Накпн тпга избущене су јпщ шетири дубпке бущптине (Бијељина, Двпрпви Дв-1,
Ппппви, Пстпјићевп) кпјпм приликпм је кпнстатпванп присуствп стенских маса са
термалнпм впдпм али ни једна није приведена експлпатацији. Температура термалних
впда у налазищтима на ппдрушју Семберије је пд 60 пC – 130 пC а кплишина се прпцјеоује
кап термални еквивалент кплишини пд пкп 40 милипна тпна нафте.
Дпсадащои степен истраженпсти указује да гептермална енергија мпже да буде извпр
тпплптне енергије за све нискптемпературне пптребе дп 100пC. Кпмплетнп кприщћеое
гептермалне енергије пбухвата щирпк дијапазпн пбласти пд кпјих би ппменули
најзнашајније: гријаое, хлађеое, балнеплпгија, агрикултура, индустрија аквакултура,
туризам и тд. Сагласнп тпме снабдијеваое тпплптпм пптрпщаша у Бијељини у щирем
спектру мпгуће је примјенпм и кприщћеоем гептермалних впда.
Дпсадащоа примјена евидентних ресурса је међутим вепма скрпмна с пбзирпм да се у
Двпрпвима из бущптине С-1 кпристи самп 7 l/s термалних впда при шему се 2/3 оене
гептермалне енергије баца у канализацију јер нема пптрпщаша кпји би ту енергију
искпристили.
Израђена детаљна анализа у нивпу идејнпг рјещеоа ппказује да је са гептермалнпм
енергијпм мпгућа пптпуна тпплификација Бијељине (23.600 стамбених јединица +
индустрија). За те сврхе пптребна кплишина термалне впде Т=80пC је 850 l/s.
максимална тпплптна снага гептермалнпг тпплификаципнпг система за такву пптпуну
тпплификацију је 280 МW.
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Ппвећаое тпплптнпг кпнзума у тпплификаципнпм систему Бијељине на бази
гептермалне енергије.
Из тпплификаципнпг система, ппред грејаоа, пбезбјеђивала би се тппла санитарна
впда и тпплптна енергија, пднпснп впда за пливашке базене, технплпщке индустријске и
друге сврхе у граду. Пптребна кплишина термалне впде пбезбједила би се из пет
експлпатаципних бущптина.
Наведени пплазни елементи указују на кпнцепцију кприщћеоа гептермалне енергије
кпја пбухвата сљедеће:
- Израдити прпјекат гептермалних истраживаоа на ппдрушју Бијељине ради
егзактне пцјене резерви гептермалне енергије, пднпснп сагледаваое кпнкретних
пблика и мпгућнпсти оенпг интегралнпг кпмплекснпг кприщћеоа у граду,
- Истражити прву истражнп-експлпатаципну бущптину у граду на лпкацији
индустријске зпне, изврщити пцјену гептермалних резерви, услпве оихпвпг
кприщћеоа и екпнпмску валпризацију дпбијених кплишина тпплптне енергије,
- Истпвременп са израдпм бущптине у индустријскпј зпни треба приступити изради
једне, такпђе, истражнп експлпатаципне бущптине у близини кпд ппстпјеће
градске тпплане "Стплар" изврщити пцјену оених гептермалних резерви,
пдредити услпве оенпг укљушеоа и укљушити је у ппстпјећи тпплификаципни
систем,
- Заппшети кприщћеое гептермалне енергије и на пснпву стешених искустава
дефинисати даљоу стратегију оенпг увпђеоа на цијелпм ппдрушју Бијељине кап
екплпщки шистпг, јефтинпг, лпкалнпг и лакп интегративнпг енергента.
Пптенцијали и мпгућнпсти
На пснпву дп сада дпбијених резултата мпже се закљушити сљедеће:
1. Ппдрушје Града Бијељина, пднпснп Семберије, је вепма перспективнп у ппгледу
експлпатације гептермалне енергије. Хидрпгептермални системи Машве и
Семберије је међу најбпљим системима тпг типа у Еврппи,
2. На ппдрушју Града Бијељина ппстпје шетири врсте гептермалних ресурса:
- термалне впде у кредним и тријаским крешоацима са температурпм дп
140пC
- термалне впде у непгеним седиментима, тј. у пјескпвитп-щљункпвитим
кплектприма са температурпм дп 40 пC
- гептермална енергија у изданским "хладним" впдама у алувијалнпм нанпсу
ријеке Дрине и
- гептермална енергија у сувим стенама – хидрплпщким изплатприма,
3. Пптенцијалнпст и пцјена резерви гептермалних ресурса изврщена на
симулаципнпм хидрпгептермалнпм мпделу је таква да се тпплификација
Бијељине мпже у пптпунпсти ријещити кприщћеоем гептермалне енергије,
4. Према планиранпм брпју станпвника (пкп 85.000), пднпснп пптрпщаша (пкп
23.600 стамбених загреваних јединица + индустрија) за оихпву тпплификацију
пптребнп је пкп 850 l/s термалне впде температуре 80пC.
5. Ппслије кприщћеоа за тпплификацију термалне впде (Т=50пC) би се мпгле
кпристити кап санитарна тппла впда, кап и за друге сврхе пп каскаднпм ппступку,
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6. И на псталпм ппдрушју Града Бијељина, пднпснп Семберије, свака индивидуална
стамбена зграда, или пбјекат изграђен за друге сврхе, кап и свакп насеље мпже
да ријещи прпблем свпг загријаваоа, пднпснп тпплификације, аутпнпмнп или
интегралнп на бази гептермалне енергије из некпг пд наведених гептермалних
ресурса. Ппред тпга на цијелпм ппдрушју Семберије мпже да се развија
интензивнп агрп и аквакултурна прпизвпдоа највећег мпгућег квалитета
прпизвпда пп најстрпжијим екплпщким стандардима (ИСП 9000 и ИСП 14000).
Пптребнп је урадити „Студију мпгућнпсти кприщћеоа гептермалне енергије лежищта
термалне впде, на ппдрушју града Бијељина“.
Предмет пвих истраживаоа је мпгућнпст вищенамјенскпг кприщћеоа гептермалне
енергије виспкптемпературних лежищта термалне впде у карбпнатним аквиферима
Семберије и смаоеое емисије щтетних гаспва у атмпсферу на рашун супституције
фпсилних гприва гептермалнпм енергијпм, кап екплпщки прихватљивим и пбнпвљивим
извпрпм енергије.

Студију супституције електришне енергије за грејаое и хлађеое пбјеката на ппдрушју
града Бијељина треба урадити дп краја 2013. гпдине, а пптребнп је пкп 50.000 КМ, и
пдредити мпдел реализације исппруке пве енергије кприсницима.
Студију мпгућнпсти кприщћеоа гептермалне енергије лежищта термалне впде на
ппдрушју града Бијељина са гепфизишким испитиваоима за 4 лпкације (Индустријска
Зпна 1, Индустријска Зпна 2, прпстпр касарне, прпстпр градскпг стадипна) треба
урадити дп јула 2014. гпдине.
Пптребна средства за студију су пкп 80.000 КМ, а гепфизишка испитиваоа једне
лпкације су пкп 200.000 КМ. Средства за пву студију и гепфизишка испитиваоа треба
пбезбједити из дпнација или будућих партнера у пвпм прпјекту.
1.6.6. Гаспвпдни систем
Развпј гаспвпднпг система на ппдрушју Града Бијељина темељи се на ппредјељеоима из
кпнцепције Прпстпрнпг плана Републике Српске за перипд 1996 – 2015 гпдине (извпд
из раднпг материјала Града Бијељина).
У пквиру пвпг материјала у кпридпру будућег аутп пута са сјевера и правца Сремске
Раше предвиђен је магистрални гаспвпд кпји ће бити пкпсница гаспвпднпг система и
снабдијеваоа пптрпщаша прирпдним гаспм у Републици Српскпј. Пвај гаспвпд дплази
дп Бијељине са сјевера и испред града скреће на запад пбилазећи га са сјеверне стране
да би наставип према западним дијелпвима Републике. У пквиру прпстпрнпг плана
Републике Србије предвиђенп је да се на гаспвпду Шабац - Лпзница кпд села Рибари
изгради магистрални пдвпјак гаспвпда за Републику Српску. Према интернпм раднпм
рјещеоу магистрални гаспвпд би дп Бијељине дпщап са истпка а затим би је пбищап са
сјеверне стране, да би наставип према западним дијелпвима Републике Српске.
Кпнашнп рјещеое ппвезиваоа пптрпщаша прирпдним гаспм у Републици Српскпј
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дефинисаће се накпн усвајаоа прпстпрнпг плана Републике Српске и оегпвпг
усклађиваоа са услпвљенпстима у пкружеоу
Снабдијеваое гаспм Града Бијељине ријещенп је прикљушкпм на гаспвпд РГ 04-05 .
Мјестп прикљушка налази се на лпкацији Гпрои Шепак (пдмах пп уласку гаспвпда у
Републику Српску на стациунажи km. 116*300. Траса гаспвпда , у складу са
кпнцесипним угпвпрпм, иде ка сјеверу Републике Српске у дужини пд 228 km, а у
Бијељину улази са сјеверпзападне стране града у близини ппстпјеће асфалтне базе
Бијељина пута.
Уз примјену кпефициjента једнпвременпсти 0.75, укупна пптрпщоа прирпднпг гаса за
Град Бијељину се мпже прпцијенити на пкп 33.750 m3/h.
Наведени пплазни елементи ппредјељују кпнцепцију будућег развпја гаспвпднпг
система кпји пбухвата сљедеће:
-

-

-

-

-

На лпкалитету Бијељина селп кш. 915 и кш. 914 ппврщине 4.006 m изграђена ја
главна мјернп регулаципна станица (ГМРС) 50/8 бар капацитета 40.000 m³/h, за
фазнп рјещеое прикљушиваоа пптрпщаша са магистралнпг гаспвпда Шепак
Бијељина, кпји дплази са јужне стране града.
На пет лпкација у граду планирана је изградоа пет мјернп регулаципни станица
(МРС) 8/4 бар ппврщине пкп 130 m². Заврщетак изградое двије пд пет МРС
планирани су дп септембра 2013. гпдине, а пстале три МРС планиране су да се
изграде у зависнпсти пд кплишине пптрпщое гаса.
Дп сада је изграђенп пкп 230 км мреже пд шега пкп 8 km мреже средоег
притиска кпја ппвезује ГМРС са МРС у граду и пкп 222 km дистрибутивне гасне
мреже кпја је намјеоена за снабдијеваое тарифних купаца. Већи индустријски
пптрпщаши ће се прикљушити директнп на мрежу средоег притиска.
Заврщетак радпва на дистрибутивнпј мрежи и мрежи средоег притиска
планирана је за крај 2013. гпдине.
Ппшетак радпва на изградои трансппртнпг гаспвпда Шепак Бијељина планирана
је за ппшетак јуна 2013 гпдине.
Заврщетак радпва на изградои трансппртнпг гаспвпда планиран је у пктпбру
2013 гпдине, щтп знаши да ће ппшеткпм грејне сезпне 2013/2014 гпдине грађани
Бијељине имати на распплагаоу и гас кап енергента.
пптписиваое угпвпра са тарифним купцима и индустријским пптрпщашима
планиран је пд јула мјесеца 2013 гпдине
На главни трансппртни гаспвпд планиран је прикљушак гаспвпда за Угљевик.
Накпн заврщетка дистрибутивне гасне мреже у Бијељини планира се изградоа
дистрибутивне мреже насеља Двпрпви, Јаоа, Пбарска, Паткпваша....

Изградопм гаспвпднпг система прирпдни гас ће се у Бијељини пласирати у щирпкпј
пптрпщои за пптребе грејаоа, куваоа и припреме тппле впде прије свега у зпнама
индивидуалнпг ппрпдишнпг станпваоа и кпд индустријских пптрпщаша за грејаое и
технплпщке пптребе.
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1.6.7. Стаое јавне расвјете
На ппдрушју града Бијељина изградоа инфраструктуре је у експанзији, такп да је и
изградоа јавне расвјете ппстала један пд важнијих фактпра за безбједнпст цијеле
заједнице и пријатан угпђај. Збпг тпга пва врста инфраструктуре ппстаје вепма
интересантна за већину грађана Града Бијељина кпји желе да изградопм јавне расвјете
свпј живптни амбијент ппдигну на један квалитетнији нивп.
Међутим, велики брпј захтјева за изградопм јавне расвјете и сама изградоа прате
пдређене пптещкпће крпз пдржаваое и прије свега функципнисаое у смислу
финансираоа исте крпз пптрпщоу електришне енергије.
Тренутнп стаое на ппдрушју Града Бијељина је таквп да су у сплиднпм изнпсу
заступљене свјетиљке са сијалицама са великпм пптрпщопм електришне енергије, щтп
знашајнп ппвећава трпщкпве пдржаваоа збпг краткпг вијека трајаоа истих.
Свјетиљке кпје су данас у упптреби на ппдрушју Града Бијељина су у једнпм дијелу
непдгпварајућег квалитета, са неприхватљивим свпјствима, параметрима, стандардима
и прпписима кпји се примјеоују у Еврппскпј Унији. Ппсебнп је изражена упптреба
свјетлпсних извпра на бази живе, кпје не задпвпљавају ни пснпвне критеријуме
стандарда јавне расвјете. Пптребнп је нагласити да је на пснпву дпказанпг изразитп
щтетнпг дејства живе, дпнијела пдлука да се сијалице са свјетлпсним извпрпм на бази
исте забране за упптребу, такп да закљушнп са 31.12.2011. гпдине свјетске кпмпаније,
кпје су лидери на пвпм ппљу, престају са прпизвпдопм свјетлпсних извпра на бази
живе.
Табела 49. Стаое јавне расвјете за перипд дп 31.12.2012. гпд.

На ппдрушју Града Бијељина
регистрпванп
Утрпщена ел. енергија за 2012.
гпд. са ПДВ
На изградоу јавне расвјете у тпку
2012. гпд. утрпщенп пп важећем
пквирнпм сппразуму:
За пдржаваое јавне расвјете у
тпку 2012. гпд. је исплаћенп:

445 мјерних мјеста
1.091.000,00 КМ
263.082,50КМ (селп)
123.137,00 КМ (град)
290.400,00КМ

Активнпсти у циљу ппбпљщаоа квалитета стаоа јавне расвјете
а) Градскп ппдрушје
На градскпм ппдрушју инсталисанп је пкп 3.700 свјетиљки, а у сепским мјесним
заједницама пкп 7.500 свјетиљки. Инсталисана снага свјетиљки је пд 100 дп 250 W са
гпдищопм пптрпщопм електришне енергије пкп 8.580.000 kWh.
б) Сепскп ппдрушје
На сепским ппдрушјима ситуација је таква да су углавнпм уграђене свјетиљке на АБ
стубпве, са сампнпсивим каблпвским снпппм СКС 2x16mm2. Брпјила кпја су уграђена
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углавнпм су трпфазна и мпнпфазна. На мнпгим стубним мјестима нису уграђени
затезни нпсаши, негп се практикпвала уградоа неквалитетне нпсне хватаљке, па дплази
дп пщтећеоа кабла усљед треоа и ппмјераоа.
Такпђе, щтп је врлп битнп кпд будуће изградое јавне расвјете пптребнп је да се у
пснпвнпј траси пбавезнп угради сампнпсиви каблпвски снпп SKS 4x16mm2, а да се
краћим пдвпјцима врщи уградоа сампнпсивпг каблпвскпг снппа SKS 2x16mm 2 какп би
се мпглп изврщити растерећеоа јавне расвјете и такп ствприли услпви за уградоу
микрппрпцеспрских сатпва – тајмера кпји су раније ппменути. Тпкпм изградое нпвих
јавних расвјета мпралп би се впдити рашуна да се врщи уградоа свјетиљки „OPALO1“/100/70 W, и „AGS“ 65/70 W.
У нареднпм перипду ићи ће се тпм смјеру да се из упптребе избаце свјетиљке са
живиним свјетлпсним извпрпм, те да се забрани оихпва уградоа. Такпђе, инсистира
се на уградои атестиране ппреме, кпја има све неппхпдне сертификате те пне кпја је
прпизведена према свим стандардима, нпрмативима и прпписима кпји се
примјеоују у Еврппскпј Унији.

Нашин ущтеде пптрпщое електришне енергије јавне расвјете
Ущтеда пптрпщое електришне енергије врщи се уградопм тајмера и свјетиљки са
маопм инсталисанпм снагпм кап щтп су свјетиљке „OPALO-1“ /70 W, „OPALO-1“/100 W и
„AGS“/70 W, такп да се свјетиљке са извпрпм свјетлпсти на бази живе - Hg125 W, 250 W
ппстепенп замјеоују.
Јпщ једна мпгућнпст ущтеде ел. енергије ће се ппстићи такп щтп ће се ппскидати
нелегалнп ппстављене сијалице кпје псвјетљавају приватна имаоа тј. двприщта у
приватнпм власнищтву. У пвпм тренутку, накпн пдређених пријава пвпм пдјељеоу те
увиђајима на терену, врщи се евидентираое нелегалнп ппстављених свјетиљки кпје ће
у најскприје вријеме бити ппскидане.
Мјере ущтеде пптрпщое утрпщене ел. енергије јавне расвјете
На ппдрушју Града Бијељина пптрпщоа електришне енергије за јавну расвјету била је у
складу са планираним бучетским средствима за 2012. гпдину, а маоа у пднпсу на 2011.
гпдину такп да се разматрају пдгпварајући мпдалитети ущтеде електришне енергије за
наредни перипд. Пптрпщоа ел. енергије јавне расвјете за 2012. гпд. изнпсила је
1.091.000 КМ.
Наппменули би да је пптрпщоа ел. енергије у 2011. гпд. изнпсила 1.220.000 КМ с тим
щтп у пднпсу на 2011. гпд. имамп пкп 2.000 сијалишних мјеста вище, такп да је уградоа
„тајмера“ ппстигла максималан ефекат.
Планпм за 2013. гпд. планирамп да пптрпщоу ел. енергије смаоимп за јпщ пкп
100.000,00 КМ пднпснп дп изнпса пд 1.000.000,00 КМ,щтп знаши да се предвиђа ущтеда
пд 10%.
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1.6.8. Деппнпваое и пдвпз кпмуналнпг птпада
Пдвпз и деппнпваое кпмуналнпг птпада
Пдвпзпм шврстпг птпада пбухваћени су сва дпмаћинства на ппдрушју града Бијељине,
кап и ппједине сепске мјесне заједнице (МЗ „Велика Пбарска“, МЗ „Хасе“, МЗ
„Паткпваша“-дип, МЗ „Двпрпви“ – приградски дип, МЗ „Амајлије“ – приградски дип).
Птпад се редпвнп пдвпзи за 15.896 дпмаћинстава и 1.614 правних лица, дпк ппстпји
незнатан брпј кприсника кпјима се пдвпз птпада врщи пп ппзиву. У тпку 2012. гпдине
брпј кприсника пдвпза птпада се ппвећап. Пд 01. јануара 2013. гпдине АД „Кпмуналац“
Бијељина врщи пдвпз птпада са ппдрушја МЗ „Јаоа“ и из пкплних села. На наведенпм
ппдрушју евидентиранп је 200 правних лица и 1.500 дпмаћинстава пд кпјих се врщи
пдвпз птпада. Мпже се истаћи да је 60% станпвнищтва Града,пднпснп 80% Града
Бијељина ппкривенп прикупљаоем и пдвпзпм кпмуналнпг птпада. Циљ у будућем
перипду је пптпуна ппкривенпст Града ппкривенп прикупљаоем и пдвпзпм кпмуналнпг
птпада.
Према Прпграму пдвпза шврстпг птпада, пдвпз и деппнпваое шврстпг птпада врщи се:

-

за дпмаћинства у индивидуалним стамбеним пбјектима, пдвпз се врщи једнпм
седмишнп;

-

за дпмаћинства кпја живе у стамбеним зградама, гдје се смеће пдлаже у
кпнтејнере, пдвпз се врщи вище пута недељнп, а у ужем градскпм ппдрушју и два
пута дневнп;

-

за правна лица пдвпз се врщи једнпм седмишнп, а у ужем ппдрушју града
свакпдневнп.

Пд 01.07.2007. гпдине газдпваое над деппнијпм преузелп је ЈП„ЕКП-ДЕП“, такп да је
стални раст трпщкпва деппнпваоа директнп утицап на ппслпвни резултат Друщтва.
У 2012. гпдини, на регипналну деппнију, укупнп је деппнпванп 19.949,68 t птпада, дпк је
у 2011. гпдини та кплишина била знатнп већа и изнпсила је 20.566,47 t.
У нареднпм перипду АД „Кпмуналац“ Бијељина пдвпзпм шврстпг кпмуналнпг птпада
ппстепенп ће пбухватити све сепске мјесне заједнице, кпје припадају Граду Бијељини.
1.6.9. Пдржаваое јавнп прпметних ппврщина
Прпграм рада пдржаваоа јавнп-прпметних ппврщина реализује се у тпку щестпдневне
радне седмице, са пптребнпм раднпм снагпм.
У нареднпм перипду планирана је замјена дптрајале механизације и ппремаое
савременпм механизацијпм.
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1.6.10. Зелена пијаца
Зелена пијаца распплаже са 313 пијашних стплпва, щтп шини дпвпљан брпј за све пне
кпји имају пптребу да кпристе услуге зелене пијаце. У тпку гпдине закупљенп је 84
стпла на мјесешнпм нивпу, а пстали стплпви се закупљују уз дневну наплату закупа.
На тзв. малпм бувљаку у ул. 27. марта, налази се 27 стплпва и врщи наплата дневне
плацарине искљушивп утпркпм и петкпм.
У тпку 2012. гпдине, а на пснпву дпгпвпра директпра Кпмуналца и надлежних пргана,
радници Пијаце су успјели да спријеше дугпгпдищоу прпдају рпбе на јавним
ппврщинама пкп Пијаце. Пвп се ппзитивнп пдразилп на ппвећаое прихпда крпз дневну
плацарину а утицалп је ппзитивнп и на саме пптрпщаше .
Спрпвпђеое Пијашнпг реда је пбавеза свих заппслених, ппсебнп радника на раднпм
мјесту – редари пијаце, а у спрпвпђеоу Пијашнпг реда ппмпћ би требалп да пружају
надлежне инспекцијске службе и кпмунални пплицајци.
У тпку 2012. гпдине изврщена су сљедећа инвестиципна улагаоа:

-

изградоа впдпвпдне и канализаципне мреже, јер су губици впде на старпј
мрежи били енпрмнп виспки и стварали велике трпщкпве,

-

изврщенп је ппплпшаваое централне стазе крпз Зелену пијацу. Ппстпјећа стаза је
била знатнп пщтећена па је стварала прпблеме и закупцима и купцима у Пијаци.

Пијашне тезге су дптрајале и нефункципналне, а плпше кпје су ппстављене кап ппдлпга
пијаце су ппхабане.
У нареднпм перипду планира се, а у складу са регулаципним и урбанистишким
планпм града, да се на зеленпј пијаци уради следеће:
- замјена ппстпјећих плпша нпвим плпшама или асфалтираое ппдлпге,
- замјена ппстпјећих стплпва и
- наткриваое зелене пијаце.
На пвај нашин ће се пбезбједити бпља услуга за све кприснике зелене пијаце.
1.6.11. ''Екп деп''
Деппнпваое кпмуналнпг птпада на ппдрушју Града Бијељина врщи Јавнп предузеће
регипнална деппнија „ЕКП-ДЕП“ дпп.
У циљу ствараоа институципналних услпва за реализацију задатака из Стратегије
управљаоа шврстим птпадпм у БиХ ппкренута је иницијатива за псниваое регипналне
деппније пд стране следећих псниваша: Град Бијељина и ппщтине Угљевик, Лппаре,
Челић и Тепшак. У ту сврху је 09.05.2013. гпдине пснпванп ЈП „ЕКП-ДЕП“ дпп са циљем
да изгради и управља регипналнпм санитарнпм деппнијпм.
Град Бијељина (у тпм мпменту Ппщтина Бијељина) пбезбједип је лпкацију на
лпкалитету „Бријесница“ (укупне ппврщине пд 22 hа) и исту дпдијелила на трајнп
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кприщћеое ЈП „ЕКП-ДЕП“ дпп за изградоу регипналне санитарне деппније. У
неппсреднпј близини дпдијељене лпкације налази се старп несанитарнп градскп
сметлищте (ппврщине 7 hа).
С пбзирпм да су санитарне деппније слпжени грађевински пбјекти, кпји се граде дуги
низ гпдина, имају дуг вијек трајаоа и вепма су скупи, предвиђена је фазна изградоа,
какп би се мпгла лакще пбезбједити средства за изградоу ппјединих фаза деппније.
Сам прпјекат Прве фазе изградое регипналне санитарне деппније “Бријесница”
заппшет је у јуну 2006. гпдине и пбухватила је изградоу двије пд укупнп шетири
санитарне ћелије и изградоу других грађевинских пбјеката, те набавку
специјализпване ппреме и мащина. На пвај нашин деппнија „Бријесница“ је у
пптпунпсти псппспбљена за санитарнп збриоаваое кпмуналнпг птпада. ЈП “ЕКП-ДЕП”
дпп је званишнп пустип Регипналну санитарну деппнију „Бријесница“ у рад 01.01.2010.
гпдине. Такпђе, пбезбјеђене су све закпнпм прпписане дпзвпле за рад, издате пд
стране лпкалне заједнице и респрнпг министарства.

ЈП „ЕКП-ДЕП“ дпп тренутнп спрпвпди Другу фазу изградое регипналне санитарне
деппније „Бријеснциа“, у пквиру кпје су планиране следеће активнпсти:
1. Изградоа прешисташа прпцједних впда,
2. Привремена санација старпг несанитарнпг пдлагалищта,
3. Заврщетак изградое приступне сапбраћајнице, са изградопм защтитнпг ппјаса
ппмпћних пбјеката пд ппплава, кпји је налпжен впдппривреднпм дпзвплпм,
4. Изградоа надстрещнице за смјещтај и пдржаваое механизације,
5. Прпщиреое пдлагалищних капацитета (издизаое нивпа пдлагаоа на ппстпјећим
санитарним ћелијама),
6. Набавка рпвпкппаша – гусјенишара,
7. Ппстрпјеое за сепарацију кпмуналнпг птпада.
Планиранп је да се наведене активнпст заврще најкасније тпкпм 2013. гпдине, изузев
изградое ппстрпјеоа за сепарацију кпмуналнпг птпада, с пбзирпм да за пву активнпст
нису пбезбјеђена финансијска средства. Ппщтп се ради п знашајнпм изнпсу средстава
кпја не мпже пбезбједити предузеће, ни Град Бијељина, пву активнпст би требалп
реализпвати крпз мпдел јавнп-приватнпг партнерства.
У прптеклпм перипду пд 3 гпдине ЈП „ЕКП-ДЕП“ је пбављап пснпвну дјелатнпст пријема
и деппнпваоа кпмуналнпг птпада са ппдрушја ппщтина псниваша. Предузеће тренутнп
заппщљава укупнп 20 радника разлишитих прпфила. Такпђе, предузеће врщи редпван
мпнитпринг живптне средине на и у неппсреднпм пкружеоу Регипналне санитарне
деппније „Бријесница“, у свим прпписаним сегментима: земљищте, ваздух, ппврщинске
и ппдземне впде, итд. Резултати мпнитпринга ппказују да деппнија нема негативан
утицај на живптну средину и да су сви измјерени параметри у пквиру дпзвпљених
вриједнпсти.
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Пптещкпће и прпблеми са кпјима се предузеће супшава у раду и пбављаоу пснпвне
дјелатнпсти су слпжени. Ми ћемп у даљем тексту таксативнп набрпјати сущтинске
прпблеме и питаоа на кпја треба дати пдгпвпр:
1. Недпвпљне кплишине птпада кпји се дпвпзи на регипналну деппнију.
2. Непдпбраваое екпнпмске цијене пријема и деппнпваоа кпмуналнпг птпада, а
нису пбезбјеђени трајни извпри за субвенцију између екпнпмске и пдпбрене
цијене.
3. Сам недпстатак финансијских средстава пнемпгућава нас да пбављамп пснпвну
дјелатнпст у складу са свим правилима кпја регулищу пву пбласт, ппсебнп у
дијелу кпји се пднпси на прекриваое деппнпванпг птпада инертним
материјалпм, щтп је пснпвни предуслпв за спрешаваое щиреоа непријатних
мириса са деппније.
4. Немпгућнпст редпвнпг измиреоа преузетих кредитних пбавеза кап ппсљедица
недпвпљнп пстваренпг прихпда у ппслпваоу предузећа (мале кплишине птпада и
неекпнпмска цијена услуге).
5. Пнп щтп представља генерални прпблем је шиоеница да се птпад кпји се прима
на деппнију у цијелпсти пдлаже на санитарне ћелије. Прпјектпм је предвиђенп
да се у циљу прпдужеоа живптнпг вијека деппније иде у изградоу ппгпна за
сепарацију птпада, шиме би се умаоиле кплишине птпада кпји се деппнује, а
тиме би се прпдужип живптни вијек деппније. За ппшетак пве инвестиције
неппхпднп је да се испуне пдређени закпнски предуслпви.
6. Старп несанитарнп сметлищте. Пвај прпблем је актуелан већ дужи временски
перипд и псјетан је оегпв утицај на све аспекте живптне средине: ваздух,
ппврщинске и ппдземне впде, земљищте, итд. Ппсебан прпблем представља и
пдлагаое фекалнпг и клапнишкпг птпада на пвпм дијелу, щтп је и пснпвни узрпк
за настанак непријатних мириса.
Сви наведени прпблеми се мпгу рјещавати, али самп уз щиру акцију свих релевантних
фактпра и свих ушесника у прпјекту, у смислу даваоа пуне и безрезервне ппдрщке пвпм
прпјекту, кпји је у интересу свих грађана.
1.6.12. Паркираое
ЈП „ Дирекција за изградоу и развпј града“ – Пдсјек за управљаое јавним
паркиралищтима преузела је управљаое над јавним паркиралищтима и ставила у
функцију ппстпјећи систем наплате и кпнтрпле паркираоа у Бијељини 08.10.2007.
гпдине, а све на пснпву Пдлуке п паркираоу у граду Бијељина („Сл. гл. ппщтине
Бијељина“ бр. 22/06, 24/07), кап и на пснпву Сппразума п дпдијели јавних паркиралищта
на управљаое и пдржаваое Дирекцији закљушен 30.06.2006. гпд, Анексу Сппразума
закљушенпг 20.12.2007. гпд. и Сппразума п ппвјераваоу ппслпва управљаоа јавним
паркиралищтима кпји је закљушен 31.01.2008. гпдине.
Функципнисаое система управљаоа и наплате паркираоа
Град је ппдијељен у двије зпне (црвену зпну и плаву зпну) и у пбје зпне примјеоује се
режим без временскпг пгранишеоа са наплатпм паркираоа у перипду пд 7-21 шас
радним данпм, и 7-15 шаспва субптпм.
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Увпђеое наплате, пп сату паркираоа, на паркинг мјестима намјеоеним за јавнп
кприщћеое у граду, има за задатак да се, ппред регулативних ефеката, на пгранишенпм
брпју јавних мјеста за паркираое пствари пптребан брпј паркираоа. Цијенпм
паркираоа управља се брпјем захтева за паркираоем, прпстпрнпм расппделпм захтева
и искприщћеоем распплпживпг капацитета на улици, и ппсебним паркиралищтима.

Ппсматрајући брпј укупнп уплаћених паркираоа пп зпнама (и путем СМС-а и путем
кипск картица) мпже се упшити да је у пднпсу на 2011. гпд, брпј плаћених паркираоа у
црвенпј зпни ппап за 23%, а у плавпј за 6 %. Из претхпдне анализе се мпже закљушити
даје у плавпј (ИИ) зпни пстваренп пкп 40 % вище паркираоа негп у црвенпј. Знашајан
пад плаћених паркираоа у пбје зпне тпкпм 2012. гпдине прпузрпкпван је тиме щтп је
тпкпм цијеле претхпдне гпдине ван функције билп између 150 и 200 паркинг мјеста у
улицама у кпјим су извпђени радпви на изградои канализаципне мреже.
1.6.13. Ппгребна дјелатнпст
Градскп грпбље Пушиле се прпстире на ппврщини пд 66.442 m2, на тпм прпстпру
сахраоена је 5.477 пспба, а резервисанп је 3.185 грпбних мјеста щтп је укупнп 8.662
искприщћена грпбна мјеста, дпк слпбпдних има јпщ 250 мјеста.
У перипду јануар-децембар 2012. гпд. сахраоенп је укупнп 318 пспба, пд тпга 180 у
нпвп грпбнп мјестп а 138 лица је сахраоенп у грпбнп мјестп кпје је раније билп
резервисанп. Такпђе у 2012. гпдини је закупљенп и резервисанп 221 грпбнп мјестп,
такп да је укупнп искприщћенп 401 нпвп грпбнп мјестп.
Мпже се истаћи да не ппстпји дпвпљнп грпбних мјеста за градскп ппдрушје те већ
ппстпје планпви изградое градскпг грпбља кпје би билп предвиђенп за све кпнфесије.
Прпблем у већини руралних ппдрушја није такп изражен кап щтп је у градскпм ппдрушју.
Прпблем у функципнисаоу грпбља представља релативнп низак нивп наплативпсти
накнаде за пдржаваое грпбља. Савјеснијим пднпспм према пбавезама ппрпдица
умрлих, мпглп би се урадити мнпгп вище на уређеоу грпбља и сампј инфраструктури, а
неппхпднп је изврщити асфалтираое приступних стаза у грпбљу кап и наставити са
замјенпм дптрајале пграде. На нивпу надлежних градских пргана у нареднпм перипд
планира се изградоа нпвпг грпбља.

1.7.

СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

Ппсљедице ратних дпгађаја и прпцеса транзиције дпвелп је дп пдлагаоа активнпсти за
рјещаваое пптещкпћа у пбласти защтите и унапређеоа живптне средине. Стпга се
наметнула пптреба за израдпм Лпкалнпг екплпщкпг акципнпг плана (LEAP) кпји је
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урађен пд стране ЈП Дирекције за изградоу и развпј града и усвпјен на сједници
Скупщтине ппщтине Бијељина дана 07.02.2008. гпдине. У LEAP-у су пбрађене све сфере
защтите живптне средине и предвиђене мјере и активнпсти за птклаоаое негативних
утицаја на живптну средину са циљем ппстизаоа екплпщкпг, екпнпмскпг и спцијалнпг
прпсперитета.
У прпцесу рефпрме екпнпмскпг и спцијалнпг система упшен је знашај и пптреба да се
питаоима защтите живптне средине ппсвети већа пажоа. Самим тим се намеће
пптреба за дефинисаоем нпве стратегије у приступу управљаоа живптнпм срединпм
на принципима пдрживпг развпја.
Административна служба Града Бијељина упшава пптещкпће и прпблеме живптне
средине, а тп је мјестп кпје пмпгућава станпвнищтву утицај на оихпвп превазилажеое
и рјещаваое. Пвај нивп је сущтински у усмјеренпм прпцесу ствараоа услпва за
мјеоаое живптних навика, прпизвпдое, пптрпщое, искприщтаваоа прпстпра у циљу
пствариваоа мпдела екплпщкп-екпнпмскпг приступа. Ппзнатп је да без ушещћа
јавнпсти и пуне свијести у јавнпсти п дещаваоу у пбласти живптне средине нема
пдрживпг развпја. Ушещће није мпгуће без пдгпварајуће инфпрмисанпсти и едукације
станпвнищтва, јер се највећи дип прпблема везаних за живптну средину јавља управп
збпг недпвпљнпг ппзнаваоа материје и неташних инфпрмација.
У тпм смислу, неппхпднп је усппставити механизме размјене инфпрмација у свим
правцима, такп да сви ушесници, дпнпсипци пдлука и станпвнищтвп, кап и друге
заинтереспване стране, дпбију ташне и дпвпљне инфпрмације. У прпцес и систем
васпитаоа и пбразпваоа п живптнпј средини у Града Бијељина није укљушен велики
брпј дјеце, негп је оихпвп васпитаое препущтенп ппрпдици и пкружеоу. У
виспкппбразпвним институцијама не ппстпји прпграм пбразпваоа п разлишитим
аспектима живптне средине и п оенпј защтити, кап ни п пдрживпм развпју.
Дпнпщеоем скупа нпвих савремених закпна у пбласти защтите живптне средине
насталих на стратегији превенције и кпнтрпле загађиваоа живптне средине указала се
пптреба за фпрмираоем Пдсјека за защтиту живптне средине у пквиру Пдјељеоа за
стамбенп-кпмуналне ппслпве Административне службе Града Бијељина.
С тим у вези пптребнп је кадрпвски, прганизаципнп и материјалнп пјашати капацитет
градске администрације у складу са пдредбама нпвпг закпна и прпписима дпнесеним у
пбласти защтите живптне средине.
Чланпм 4. Уредбе п ппстрпјеоима кпја мпгу бити изграђена и пущтена у рад самп
укпликп имају екплпщку дпзвплу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 7/06),
дефинисане су надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе у ппступцима издаваоа
екплпщких дпзвпла за ппстрпјеоа исппд прагпва дефинисаних пвпм уредбпм.
Надлежнп Пдјељеое Града Бијељина- Пдјељеое за стамбенп- кпмуналне ппслпве и
защтиту живптне средине ппшелп је издавати екплпщке дпзвпле пд марта мјесеца 2006.
гпдине и дп 2012. гпдине издатп је 264 екплпщких дпзвпла.
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У сврху впђеоа „Регистра ппстрпјеоа и загађиваша“ пд стране Министарства за
прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију, Пдјељеое за стамбенп- кпмуналне
ппслпве и защтиту живптне средине дпставља сваке гпдине истпм инфпрмације п
стварним и пптенцијалним загађивашима живптне средине на ппдрушју Града Бијељина.
Истпвременп пп упуту Министарства, свим власницима ппстрпјеоа, дпставља се и
Табела 3 Правилника п метпдплпгији и нашину впђеоа регистра ппстрпјеоа и
загађиваша, пбјављена у Службенпм гласнику РС брпј 92/07. На тај нашин, дпбијени су и
систематизпвани ппдаци п типу ппстрпјеоа на пснпву дјелатнпсти, пптрпщои впде и
енергије за прпцесна ппстрпјеоа, птпадним впдама и оихпвпм третману, мјесту
испущтаоа, дифузним емисијама щтетних гаспва, ппаснпм и неппаснпм птпаду, нашину
и мјесту оегпвпг пдлагаоа, и др.
Прпцеспм усвајаоа нпвих закпна у пбласти защтите живптне средине Град Бијељина
пстварује прихпде пд екпнпмских инструмената кпји се пднпсе на накнаде за
кприщћеое прирпдних ресурса, кприщћеое впда, ппсебних ппреза, такса итд. Ти
прихпди се трпще за разне јавне издатке, укљушујући у маоем пбиму и защтиту
живптне средине. Закпнпм су утврђени следећи екпнпмски инструменти на пснпву
следећих критеријума: ппдстицајни ушинци за смаоеое загађеоа, технишке инпвације,
екпнпмска дјелптвпрнпст, и др.
1.7.1. Стаое ваздуха
Град Бијељина се израдпм инвентара емисије CO2 укљушила у припрему Пдрживпг
енергетскпг плана кпји ће дпвести дп циљне редукције емисија щтетних гаспва.
За израду референтнпг инвентара емисија CП2 кап референтна гпдина је пдабрана
2004.
Загађеое ваздуха на ппдрушју Града Бијељина врщи се сталним или ппвременим
емитпваоем у атмпсфери щтетних гаспва и материја кап щтп су једиоеоа угљеника,
сумппрдипксид, пепеп, пращина, шађ и др. кпји у атмпсферу дпспијевају из пбјеката и
ппстрпјеоа лпцираних какп на ппдрушју Града Бијељина такп и на теритприји сусједних
ппщтина. Пве материје кпје загађују ваздух ппред щтетнпг утицаја на здравље људи
имају пдређени негативни утицај и на биљке кап и на пдређена материјална дпбра. Пд
загађиваша ван ппдрушја Града треба пзнашити Терпмпелектрану Угљевик кпја у
атмпсферу емитује сумппрдипксид, пепеп, шађ и азптпне пксиде, дпк се кап
пптенцијални загађиваши на ппдрушју Града Бијељина ппјављују предузећа кпја имају
властита кптлпвска ппстрпјеоа на тешнп и шврстп гпривп , кап и већина пбјеката
пснпвних и средоих щкпла. Пваквпм пблику аерпзагађеоа у знатнпј мери дппринпсе и
кптлпвнице индивидуалних дпмаћинстава шији брпј није регистрпван.
Такпђе знашајнп загађиваое је ппсљедица пдвијаоа сапбраћаја на пвпм ппдрушју при
шему се у атмпсферу из мптпрних впзила емитују веће кплишине угљенмпнпксида,
плпва, азптних пксида и угљпвпдпника щтп је ппсебнп карактеристишнп на
раскрсницама и улицама града Бијељине гдје је већа фреквенција сапбраћаја
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Град Бијељина пд 2006. гпдине на 3 аутпматске мјерне станице врщи мјереое
квалитета и загађенпсти ваздуха. Мјереоа врщи пвлащћени институт. Прате се
кпнцентрације СП2 (сумппр дипксид), Дим (шађ), ЛЧ10 и УЛЧ (лебдеће, суспендпване
шестице), CП (угљен мпнпксид), NПх (азптпви пксиди), П3 (пзпн), укупне талпжне
материје и микрпклиматски параметри (брзина вјетра, температура, влажнпст ваздуха
и притисак). Мјереоа се врще на три мјерна мјеста и тп: Мјернп мјестп бр. 1- паркинг
прпстпр Града Бијељина, Мјернп мјестп бр. 2 улица Сремска (прпстпр кпд пријемне
зграде предузећа „Панафлекс“), Мјернп мјестп бр. 3- улица Димитрија Туцпвића
(лабпратприја предузећа „Житппрпмет“). Пвлащтени институт дпставља Пдјељеоу за
стамбенп- кпмуналне ппслпве и защтиту живптне средине мјесешне, кварталне и
гпдищое извјещтаје п аерпзагађеоу на ппдрушју града Бијељине.
Брпј ппстрпјеоа и ппгпна на ппдрушју Бијељине кпји пзбиљнп загађују за 2008. и 2009.
гпдину је један. Брпј издатих екплпщких дпзвпла на ппдрушју Града је расппређен
према гпдина: 2006. гпдине издатп је 25 дпзвпла, 2007. гпдине издатп је 36 дпзвпла,
2008. гпдине 66 дпзвпла, 2009. гпдине 67 дпзвпла, 2010. гпдине 39 и 2011. гпдине 31
екплпщка дпзвпла.
На пснпву резултата изврщених мјереоа свих гпдина треба наппменути да су
кпнцентрације сумппр дипксида, угљен мпнпксида, шађи, укупне талпжне материје
нещтп ппвећане у зимскпм перипду збпг рада кптлпвница за загријаваое стамбених и
радних прпстпра ,сапбраћаја кап и микрпклиматски услпви: притисак, влажнпст
ваздуха, температура. Смаоеое пвих емисија се у нареднпм перипду мпже ппстићи
замјенпм кптлпва кпји енергент кпристе угаљ и ппстављеое нпвих кптлпва кпји кап
енергент кпристе бипмасу и спајаоем пбјеката на централни систем грејаоа Града
Бијељине.
1.7.2. Бипдиверзитет
Бипдиверзитет представља биплпщку разнпликпст евплуцијских прпцеса кпји се
реализују у прпстпрнпм и временскпм кпнтинуитету на планети Земљи. Бипдиверзитет
је непрпцјеоивп прирпднп бпгатствп и биплпщки ресурс а има пгрпман знашај за
екплпщки квалитет живптне средине у лпкалнпј заједници и щире, наушнп
истраживаое, струшну едукацију, практишнп кприщћеое прирпдних ресурса кап и за
екп и сепски туризам.
Ппвпљан гепграфски пплпжај Града, рељеф, гепмеханишки и педплпщки састав
земљищта кап и ппвпљне хидрплпщке прилике (ущће Дрине у Саву и разгранат систем
канала) пмпгућили су да се на теритприји Бијељине развије разлишит биљни и
живптиоски свијет.
Град Бијељина распплаже са 833,1 hа рамсарскпг ппдрушја, дпк је брпј хектара
мпшварнпг ппдрушја већи али нема прецизних ппдатака.
Брпј защтићених станищта кпји имају пдређен план управљаоа званишнп је једнп са
833,1 hа, а брпј угрпжених биљних врста је 25, брпј угрпжених живптиоских врста је
145 са тенденцијпм ппраста у складу са пдумираоем биљних и живптиоских врста на
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шитавпј планети услијед ппвећаоа глпбалнпг загађеоа и интензивираних климатских
прпмјена.
Кпнстатпван је све израженији и интензивнији притисак на бипдиверзитет у лпкалнпј
заједници кпји се изражава крпз претвараое ппљппривреднпг у грађевинскп
земљищте, експанзију насеља и изградоу стамбених и других пбјеката, путева, ппљских
путева, ппвећану деградацију и загађеое земљищта, ппвећану и некпнтрплисану
експлпатацију прирпдних ресурса, ппвећану и некпнтрплисану бесправну сјешу щума,
интензивирану кпнвенципналну ппљппривредну прпизвпдоу са прекпмјернпм и
некпнтрплисанпм упптребпм пестицида и минералних ђубрива.
Тренутнп стаое у пбласти бипдиверзитета указује на недпвпљну бригу лпкалне управе
и већег дијела станпвнищтва п управљаоу, кприщћеоу и защтити биплпщке
разнпликпсти биљнпг и живптиоскпг свијета на ппдрушју Града.
1.7.3. Зелене ппврщине
Зеленилп Бијељине и оегпве пкплине представља урбанистишку кпмппненту намјеоен
пбликпвнпм и естетскпм уређеоу и унапређиваоу живптнпг прпстпра. Садржи велики
брпј декпративних врста, укупнп 3.583 стабала (у пднпсу на 2004. гпдину увећан је брпј
стабала за 50%).
Најзнашајнија зелена ппврщина у граду је централни градски трг - Трг Краља Петра I
Карађпрђевића ппврщине 2.812 m² и представља најбпље пбликпвану и оегпвану
зелену ппврщину, кпја уз архитектпнске вриједнпсти пбјеката шини пвај прпстпр
квалитетним и преппзнатљивим.
Маои пп знашају и ппврщини је Трг Ђенерала Драже ппврщине 1.856 m². Пстале зелене
ппврщине пднпсе се на блпкпвскп зеленилп, зеленилп дуж сапбраћајница, скверпви и
др.
Пкпсницу и највећу вриједнпст градскпг пејзажа шини Градски парк изграђен 1892.
гпдине на ппврщини пд 42.000 m², са укупнп 600 стабала.
Ппврщина уређених паркпвских ппврщина у ппсљедоих 8 гпдина изнпси прекп 7.000
m². Брпј засађених стабала у истпм перипд на прпстпру Града Бијељине је прекп 700.
Брпј засађених садница украснпг биља на прпстпру Града Бијељине је пкп 2755. Изнпс
дптације из бучета Града Бијељине за уређеое зелених ппврщина је пкп 1.275.310 КМ у
прптеклих 8 гпдина.
На пснпву пвпг, преппрушује се Рекпнструкција градскпг парка (защтита ппстпјећег и
уградоа нпвпг биљнпг материјала).Анализа стаоа зелених ппврщина нам указује на
пптребу ппвећаоа зелених ппврщина у градскпј средини и фпрмираое нпвих
паркпвских ппврщина и дрвпреда, нарпшитп збпг ппвећаоа изградое вище етажних
стамбених пбјеката и губљеоа двприщних ппврщина.
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Впдене ппврщине кап саставни дип градскпг пејзажа и у екплпщкпм и у естетскпм
смислу представљају категприју кпја даје ппсебан квалитет живпта граду.
У урбанпм ппдрушју града пп свпјпј прирпднп атрактивнпсти ппсебну вриједнпст када су
у питаоу впдене ппврщине имају канал Дащница и кпмплекс Пет језера.
1.7.4. Защтита прирпде
Прпписи кпји регулищу защтиту прирпде су: Закпн п защтити прирпде, Закпн п уређеоу
прпстпра и грађеоу, Закпн п наципналним паркпвима, Закпн п щумама, Закпн п
инспекцијама у РС, Закпн п кпнцесијама, те закпни из пбласти рударства и геплпгије и
псталим прпписима кпјима се уређују питаоа везана за защтиту прирпде и прирпдних
дпбара.
Защтићена прирпдна дпбра:
Рјещеоем п претхпднпј защтити (''Службени гласник РС'', бр. 81/11) на ппдрушју Града
Бијељине защтићенп је прирпднп дпбрп у ппврщини пд 831,33 ha, кап ппсебан
резерват прирпде ''Грпмижељ''. Пвп ппдрушје пбухвата прпстпр катастарских ппщтина
Велинп Селп, Балатун и Дпои Брпдац и защтићенп је ппсебним мјерама претхпдне
защтите у трајаоу пд двије гпдине, такп да ће 2013. гпдине дпћи дп кпнашнпг
прпглащеоа пвпг ппдрушја защтићеним. Рјещеоем је, такпђе, дпдијељенп свпјствп
управљаша пвим ппдрушјем Удружеоу грађана ''Грпмижељ''у перипду пд двије гпдине.
Пбиласкпм ппдрушја струшоаци су устанпвили да је пвп једнп пд ријеткп сашуваних
низијских тресетищта, са знашајним флпристишким диверзитетпм.
У пкплини Велинпг села 2008. гпдине, на лпкалитету Грпмижеља евидентирана је и пд
стране струшоака детерминисана риба - Умбра крамери у нарпду ппзната кап мргуда.
Пвп је врлп ријетка и угрпжена врста рибе, кпја у цијелпј Еврппи има статус угрпжене
врсте и ппд најстрпжијим је режимпм защтите.

Бипдиверзитет пбилује флпрпм и фаунпм, вегетацијпм и бпгатим екпсистемпм,
кпнстатпванп је 450 васкуларних биљних врста из 279 рпдпва и 85 фамилија на пвпм
ппдрушју.
Накпн щтп Завпд за защтиту културнп- истпријскпг прирпднпг насљеђа изради Студију
защтићенпг ппдрушја ‘’Грпмижељ’’, пптребнп је:

-

Прпстпрним планпм ппсебне намјене дефинисати будуће садржаје
защтићенпг ппдрушја,

-

Дпнијети Екплпщкп-инвестиципни прпграм за дужи временски перипд, кпји
ће у фазама пбухватати некпликп прпјеката са циљем пшуваоа впде
(хидрпгеплпщки аспекат), защтите ппстпјећег стаоа, кап и унапређеоа
резервата,.

-

Јашаое капацитета лпкалне заједнице, ушещћем лпкалнпг станпвнищтва и
невладинпг сектпра
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Евидентирана прирпдна дпбра на ппдрушју Града Бијељина:

-

Храст лужоак у Пстпјићеву – Рјещеое пбјављенп у ''Службенпм листу СР
БиХ'', бр. 20/1985, Евиденцијски картпн Завпда 01-376-01.

-

Парк прирпде Мајевица - ''Службени лист СР БиХ'', бр. 04/1965

-

Ппдрушје пд знашаја за защтиту ппплавних ппдрушја ријеке Саве ''Раша'' –
Директива п станищтима Еврппске уније, предлагаш ИУЦН на пснпву прпјекта
Защтита бипдиверзитета ппплавних ппдрушја ријеке Саве
Парк прирпде ''Сава- Дрина'' – ''Службени лист СР БиХ'', бр. 04/1965

-

Градски парк у Бијељини – Прпстпрни план РС дп 2015
Баоа Двпрпви са пкплинпм - Прпстпрни план РС дп 2015
Стари дрвпреди у Бијељини - Прпстпрни план РС дп 2015
Парк щуме и защтитне щуме на ппдрушју града - Прпстпрни план РС дп 2015
Шуме сладуна - Прпстпрни план РС дп 2015
ЕМЕРАЛД ппдрушје ''Раша-Бијељина'' – Бернска кпнвенција, Закпн п защтити
прирпде РС (''Службени гласник РС'', 113/08), защтита врста и станищта пд
интереса за заједницу

Липа у Карађпрђевпј улици (кпд Центра за културу),
Пет језера ( Валпризација културнп- истпријскпг и прирпднпг насљеђа за
Урбанистишки план Бијељине)

Какп би се правпвременп, плански и кпнтинуиранп щтитила прирпда Град Бијељина би
у нареднпм перипду требала дпнијети План защтите прирпде у складу са шланпм 16.
Закпна п защтити прирпде РС (''Службени гласник РС'', бр. 113/08) и у складу са
Стратегијпм защтите прирпде.
1.8.

СТАОЕ ПРПСТПРНП ПЛАНСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Свједпци смп да брпјна ппдрушја и ппщтине на прпстпру РС и Федерације БиХ нису
ппкривена прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм, а у пракси се зна да без дпбре
прпстпрнп-планске пснпве нема ни прпсперитета. Дпкументима прпстпрнпг уређеоа
пдређује се прганизација, намјена и нашин кприщћеоа и управљаоа прпстпрпм, те
критеријуми и смјернице за уређеое и защтиту прпстпра ппщтине, града , државе.
Спцип-екпнпмска анализа мпра да се базира на већ ппстпјећим верификпваним
ппдацима, па с тим у вези наппмиоемп да ће следећи псврт бити заснпван на већ
ппстпјећпј дпкументацији.
1.8.1. Прпстпрнп планираое
Све дп сада урађене анализе из разлишите пбласти, а ппсебнп при изради разлишитих
планпва, Града Бијељине, са станпвищта спцип-екпнпмскпг развпја указују на сљедеће:
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Град Бијељина је административни и културни центар и данас представља и
најзнашајнији центар регије Семберије, Мајевице и дијела Ппсавине. Ппдрушје Града
Бијељине граниши са ппщтинама Бршкп, Лппаре, Угљевик и Звпрник и има ппврщину
734 km2. Пвп ппдрушје шине щездесет и једнп насељенп мјестп и кап примарни центар
Бијељину-насеље градскпг карактера.
У укупнпм билансу пд 73.400 ha ппврщине кпју заузима теритприја Града Бијељине,
грађевинске ппврщине заузимају 22%, прпстпрним планпм предвиђенп 10.1 %
ппвећаое истпг а намјеоенп је за изградоу и щиреое насеља, 15.6% је ппд щумским
ппврщинама са планираним ппвећаоем 0.61%, планирана инфраструктура пбухвата
4% ппврщине а препсталп земљищте је ппљппривреднп.
Урбанп ппдрушје Града Бијељина ппдијељенп је на двије пснпвне макрпцјелине.
Пснпвне макрпцјелине урбанпг ппдрушја:
- уже урбанп ппдрушје
- рубни ппјас урбанпг ппдрушја
Уже урбанп ппдрушје Бијељине заузима ппврщину пд 1.777,50 hа. Пва цјелина, дакле,
представља пнај дип урбанпг ппдрушја у склппу кпјег се предвиђа највећи прпценат
урбаних рефпрми, рекпнструкција, изградое и развпја друщтвених и псталих садржаја
пдређених развпјним (стратещким), а пптпм и спрпведбеним дпкументима прпстпрнпг
уређеоа. Сва земљищта у пбухвату ужег урбанпг ппдрушја су грађевинска и за ппдрушје
ужег урбанпг ппдрушја ревизијпм урбанистишкпг плана се прпписује пбавезнпст
дпнпщеоа спрпведбених дпкумената прпстпрнпг уређеоа –регулаципних планпва.
Рубни ппјас урбанпг ппдрушја заузима ппврщину пд 1.322,50 hа. Пва цјелина пбухвата
све ппврщине између границе ужег урбанпг ппдрушја и границе урбанистишкпг плана.
Карактеристика пве цјелине је да се у истпј ппјављују грађевинскп земљищте и
ппљппривреднп земљищте.
Садащое стаое и расппред станпвнищтва у градским мјесним заједницама пдражава
све специфишнпсти дпсадащоег тпка урбанизације у Бијељини и указује на ургентну
пптребу даљих планерских интервенција у нареднпм перипду и инсистираоу на
дпсљеднпм спрпвпђеоу усвпјене кпнцепције урбанистишкпг плана Града Бијељине.
На урбанпм ппдрушју града Бијељине станпваое се планира на ппврщини п пкп
1.527,00 hа щтп шини пкп 52% урбанпг прпстпра.
У ужем урбанпм ппдрушју ппврщина кпја је ппкривена прпведбенпм планскпм
дпкументацијпм, пднпснп регулаципним планпвима, изнпси приближнп 1.444,39
хектара, щтп представља 76 % укупне ппврщине ужег урбанпг ппдрушја. Дакле већина
ужег урбанпг ппдрушја је ппкривена прпведбенпм прпстпрнп планскпм дпкументацијпм
щтп представља нивп кпјим се пбезбјеђује издаваое урбанистишкп-технишких услпва и
лпкацијских услпва за кпнкретне интервенције у прпстпру.
1.8.2. Уређеое грађевинскпг земљищта
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У прптеклпм перипду ЈП „Дирекција за изградоу и развпј града“ Бијељина у складу са
закпнскпм регулативпм Републике Српске и ппдзакпнским актима Града Бијељина
израдила је Средопрпшни прпграм изградое и уређеоа прпстпра ппщтине Бијељина за
временски перипд 2008-2011. гпдина, а усвајаоем истпг утврђен је пснпв за впђеое
кпнкретне земљищне пплитике. Дирекција је кпнтинуиранп израђивала гпдищое
Прпграме уређеоа земљищта, кап пснпве пдређиваоа цијена кпмуналних услуга,
накнада и других инструмената финансираоа уређиваоа грађевинскпг земљищта, уз
пснпвни циљ да се пбезбједи раципналан пднпс према уређиваоу најзнашајнијег
распплпживпг ресурса Града – градскпг грађевинскпг земљищта и псталпг грађевинскпг
ванурбанпг земљищта,
Неппхпднп је, пп дпнпщеоу предвиђених ппдзакпнских аката-правилника
предвиђених нпвим Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу дпнпщеое нпве Градске
Пдлуке п ГГЗ, кпјпј би требала да претхпди:
- утврђиваое трпщкпва уређеоа за све важеће регулаципне планпве, кап и кпд
дпнпщеоа нпвих
- анализа ппстпјећих зпна и евентуалне измјене на пснпву критеријума
предвиђених Закпнпм
Какп средства пд накнада за уређеое градскпг грађевинскпг земљищта и ренте нису
дпвпљна да прате пптребе за уређеоем неппхпднп је плански неппкретнпсти у
власнищтву Града стављати у функцију према спрпведбенпм дпкументу прпстпрнпг
уређеоа.
У нареднпм перипду, Град би требап да се брине п уређеоу градскпг грађевинскпг
земљищта дп грађевинске парцеле, узимајући у пбзир гпре наведене аспекте и:
-

-

-

да се спрпведбени дпкумент прпстпрнпг уређеоа не спрпвпди на такав нашин
щтп се инвеститпру издају лпкацијски услпви, услпвљени изградопм прилазнпг
пута, иакп је Град у свпјству јединице лпкалне сампуправе у пбавези да уреди
инфраструктурну мрежу дп грађевинских парцела, а сва сапбраћајна
инфраструктурна мрежа мпра бити у свпјини Града. Чиоеница је да су
инвеститпри градили сапбраћајнице, кап и кпмунална предузећа друге
инфраструктурне пбјекте на земљищту кпје није у свпјини Града, шиме им је
пмпгућенп да етажним власницима стамбених и ппслпвних јединица у пквиру
зграда ускрате пснпвна љуска права, укпликп је у питаоу оихпв финансијски
интерес.
да се катастарске парцеле у свпјини Града кпје нису и грађевинске парцеле не
мпгу прпдавати, те да се за катастарске парцеле кпје нису и грађевинске парцеле
не мпгу издавати рјещеоа п пдпбреоу грађеоа, щтп је пблигација и ранијих
закпна из пве пбласти, кап и важећег, а све из разлпга благпвременпг уређеоа
импвинскпг статуса грађевинске парцеле и немпгућнпсти каснијег евентуалнпг
импвинскпг сппра на земљищту предвиђенпм за сапбраћајницу,
да се у смислу важеће закпнске регулативе у Бучету Града птвпри засебна
бучетска ставка за праћеое прихпда пп пснпву наплате накнаде за уређеое
градскпг грађевинскпг земљищта (имајући у виду да се наведена накнада
наплаћује у висини стварних трпщкпва планиране изградое градске
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инфраструктуре) у ппступку издаоа грађевинских дпзвпла, те да пва намјенска
ставка представљају пснпв уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта на тим
лпкацијама.
Механизмима кап и спрпвпђеоем земљищне пплитике (већим ангажпваоем Града на
уређеоу земљищта), мпгуће је усмјераваое градое на пдређеним лпкалитетима
ппкривеним прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм и тп првенственп на земљищта у
пквиру Урбанистишкпг плана Града пмеђеним изграђеним и предвиђеним пбилазним
сапбраћајницама. Тај прпстпр је ппврщине 22 km2 (3% теритприја Града Бијељине) на
кпјем се гради или је планирана изградоа капиталних инфраструктурних пбјеката
(канализација, гасификација, тпплификација и сл.)
На пснпву анализа важећих регулаципних планпва пквирни капацитети за изградоу на
тпм ппдрушју су:
-индивидуалнп станпваое: 1.732 стамбене јединице, тј. пкп 232.497 m2 БРП
-вище ппрпдишнп станпваое: 426 пбјеката, тј. пкп 624.696 m2 БРП
На истпм је мпгуће смјестити пкп 36.000 станпвника, 2.045 ппслпвних пбјеката тј. пкп
535.000 m2 БРП, индустријских пбјеката и пбјеката складищнп-прпдајне намјене:
269.500 m2 БРП
Укупна мпгућнпст градое је 1.661.693 m2 БРП
Тиме би се зауставила нераципнална градоа у склппу грађевинских репна кпји
се прпстиру на ппврщини пд 205 km2, щтп изнпси пкп 28% теритприја Града, кап и
раципналније кприщћеое изграђене и планиране инфраструктуре.

1.9.

ЛПКАЛНА САМПУПРАВА

Административна служба Града је прганизпвана на функципналнпм принципу,
груписаоем друщтвених пбласти и ппслпва у пснпвне прганизаципне јединице
(пдјељеоа, сампсталне службе и сампстални пдсјеци) кпје су даље груписане у
унутращое прганизаципне јединице (пдсјеци, службе). Ради ефикаснијег изврщаваоа
закпнских и статутарних пбавеза Административне службе, пбразпване су мјесне
канцеларије (14 МК) за ппједина насељена мјеста и групе насељених мјеста на ппдрушју
Града.
Пваквпм прганизацијпм пбезбјеђенп је пбављаое управних, надзпрних, струшних и
других ппслпва из надлежнпсти лпкалне администрације, према пдредбама закпна и
статута Града.
Унутращоа прганизација је усппстављена Правилникпм п прганизацији и
систематизацији радних мјеста. Пснпвних прганизаципних јединица има укупнп 16, а
даље је пбављаое ппслпва из дјелпкруга рада груписанп у уже, унутращое,
прганизаципне јединице кпјих има 32. У пквиру Административне службе
систематизпванп је, на крају 2012. гпдине, укупнп 318 изврщилашких мјеста, на кпјима
је заппсленп 273 службеника и намјещтеника. У пднпсу на ппстпјећу систематизацију
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непппуоених изврщилашких мјеста има укупнп 45.
Да би пдгпвприла пптребама и захтјевима привредних и других субјеката и грађана,
градска администрација предузима низ прганизаципних, кадрпвских, технишких и
других унапређеоа пп стандардима дпбре праксе савремених администрација. Вепма
ппвпљна квалификаципна структура заппслених у градскпј административнпј служби,
увпђеое инфпрмаципних технплпгија и фпрмираое база ппдатака те реализацијпм
прпјеката савременпг центра за пружаое услуга грађанима и инфпрматишкп увезиваое
свих сегмената Административне службе, неки су пд елемената кпји дппринпсе
ефикаснпсти и прпфесипналнпсти у оенпм раду и ефикаснпм пствариваоу права и
интереса правних субјеката и грађана. Функципналнп прганизпваое пдјељеоа
Административне службе иде у сусрет нараслих пптреба у развпју ппјединих пбласти
друщтвенпг живпта у Граду.
Административна служба града у пптпунпсти изврщава ппслпве кпји су јпј ппстпјећим
прпписима стављени у надлежнпст. Финансираое трпщкпва рада градске
администрације је у пптпунпсти пбезбјеђенп у бучету Града, кап и средства за дпдатна
технишка ппремаоа и псавремеоиваое оенпг рада. У претхпднпм перипду, градска
администрација је дпбитник вище јавних признаоа за ппстигнућа у изврщаваоу
ппслпва из ппјединих пбласти кап и за успјехе у рефпрмисаоу јавне управе, у складу са
прпјектима рефпрме и усклађиваоа сппствене праксе са пракспм савремених лпкалних
администрација.
У ппгледу улагаоа у псавремеоиваое сппственпг рада (технишкп ппремаое и
инфпрматизација), у перипду пд 2005. гпдине дп 2012. гпдине, укупнп је из бучета
Града улпженп 1.478.178 КМ, уз знатнија ппбпљщаоа услпва рада и укупне технишке
ппремљенпсти. Знашајна улагаоа су врщена у набавку рашунарске ппреме, такп да на
крају 2012. гпдине лпкална администрација распплаже са 232 функципнална рашунара
кпји су увезани у интерну инфпрмаципну мрежу, укљушујући и прикљушке на интернет.
У пвпм дијелу је направљен знашајан ппмак, јер је у 2005. гпдини у раду лпкалне
администрације билп свега 71 функципнални рашунар кпји нису били интернп ппвезани
у систем нити прикљушени на интернет.
Административна служба града је ппсвећена инвестираоу у људске ресурсе јер је тп пд
кљушнпг знашаја за пружаое квалитетних услуга грађанима и ппредијељена је да крпз
партнерски пднпс са грађанима планира и изврщава пплитику рада лпкалне
администрације.
Прпцедуре у управљаоу људским ресурсима (заппщљаваое, струшнп пбразпваое и
прпфесипналнп усаврщаваое, пцјеоиваое службеника, интерна и екстерна
кпмуникација, анализа интерне прганизације, кпмуникација, замјена пдсутних
заппслених, раднп вријеме, пријем и пбука приправника) су институципнализпване
путем усвпјених прпцедура, шиме је псигуранп сталнп прпцјеоиваое и унапређиваое
прганизаципне и кадрпвске структуре. На пснпву пвих прпцедура усппстављени су
механизми за мпнитпринг и евалуацију ефикаснпсти мјера и унапређеоа управљаоа
људским ресурсима. Усппстављен је ефикасан систем интерних пбука заппслених, шиме
се јашају укупни капацитети лпкалне администрације. У перипду пд 2007. гпдине дп
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2012. гпдине у пбуке пспбља администрације из градскпг бучета је издвпјенп 126.577
КМ. Ипак, тенденције улагаоа у пбуке нису у узлазнпј линији, такп да пп ппјединим
перипдима има знашајних разлика.
У ппгледу пбима ппслпва и квалитета изврщених ппслпва, у раду лпкалне
администрације, прпсјешнп на гпдищоем нивпу се ппјављује пкп 15.000 управних
предмета. Прпсјешна пкпншанпст предмета у раду изнпси 98%.
Град Бијељина је усппставип система управљаоа квалитетпм пп захтјевима стандарда
ISO 9001:2000/2008 ппшев пд 2007. гпдине. Ушинак увпђеоа пвпг система је у ппвећаоу
ефикаснпсти и ефективнпсти рада прганизаципних јединица, заснпван на прпцеснпм
управљаоу кпји укљушује пптребе и мищљеоа грађана. Систем је знашајнп пјашап
управљашку функцију крпз развијене механизме кпмуникације, издаваоа задатака,
кпнтрплу и извјещтаваое. Према испитиваоу задпвпљства кприсника услуга лпкалне
администрације, стппа задпвпљства, прпсјешнп изнпси 96%, у пднпсу на 100%.
Ппслпве и задатке лпкалне сампуправе из изравне надлежнпсти града и ппщтине, кап и
управне ппслпве кпји су закпнима републике Српске стављени у надлежнпст града
врщи прган управе путем слиједећих служби за управу и тп:19















Пдјељеое за привреду и ппљппривреду
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое
Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве и защтиту живптне средине
Пдјељеое за финансије
Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти
Пдјељеое за инспекцијске ппслпве
Пдјељеое за бпрашкп-инвалидску и цивилну защтиту
Пдјељеое за ппщту управу
Пдјељеое кпмуналне пплиције
Струшна служба Скупщтине Града
Служба заједнишких ппслпва
Служба Градске кпмисије за кпмасацију
Служба за јавне набавке, инвестиције и надзпр
Кабинет Градпнашелника
o Пдсјек за пднпсе са јавнпщћу
o Служба за интерну ревизију
o Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј и еврппске интеграције
 Пдсјек за инфпрмаципне технплпгије
 Пдсјек за ппслпве мјесних заједница
У пргану лпкалне управе заппслена су укупнп 277 заппсленика20. Пд укупнпг брпја
заппслених, мущкараца је 112 или 40,43%, а жена 165 или 59,57%.
19

У пквиру административне службе града тпкпм 2013. фпрмирана је Теритпријална ватрпгасна
јединица (бивща прпфесипнална ватрпгасна јединица)
20
Извпр: Ппщтински развпјни тим, јануар 2013.
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Слика 59. Пплна структура заппслених у градскпј администрацији у јануару 2013.

Пбразпвна структура заппслених је сљедећа: ВСС-141,ВШС-9, ССС-92, КВ-34, НК-1.
Слика 60. Образпвна структура заппслених у градскпј администрацији у јануару 2013.

Закпнпдавну власт на ппдрушју града Бијељина пбавља Скупщтина града, кпју шини 31
пдбпрник.

1.10. АНАЛИЗА БУЧЕТА
Бучет Града Бијељина представља један пд најважнијих извпра за финансираое
прпјеката кпји ће бити дефинисани у Стратегији развпја Града Бијељина за наредни
вищегпдищои перипд. Бучет је дпкумент кпјим се утврђује план финансијских
активнпсти бучетских кприсника, кпји пбухвата прпјекцију изнпса прихпда и прилива и
утврђенпг изнпса расхпда и издатака града за перипд пд једне фискалне гпдине. Бучет
Града Бијељина за фискалну гпдину дпнпси Скупщтина Града Бијељина21. Ппред
Бучета, важан инструмент за планираое будућих прпјеката је и дпкумент пквирнпг
бучета, кпји се дпнпси за перипд текуће бучетске гпдине плус двије наредне гпдине.
21

Бучeт сe сaстojи oд прихoдa и рaсхoдa тeкућe фискaлнe гoдинe. У бучeтскe прихoдe сврстaвajу сe
пoрeзни прихoди (прихoди oд индирeктних пoрeзa, пoрeз нa дoхoдaк, пoрeз нa прoмeт нeпoкрeтнoсти,
пoрeз нa имoвину), нeпoрeзни прихoди и oстaли прихoди. Знaшajaн диo прихoдa из Бучeтa сe издвaja зa
кaпитaлнe прojeктe и прojeктe изгрaдоe и oбнoвe кoмунaлнe инфрaструктурe.
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Једна пд пснпвних преднпсти ствараоа бучета је щтп бучети ппдстишу људе да
планирају. С пбзирпм да је бучет изражен у пблику брпјки, пн намеће прецизнпст у
планираоу.
Бучет представља пплитишки дпкумент, стпга се закпнпм уређује нашин израде,
дпнпщеоа и изврщеоа бучета Републике Српске, бучета градпва и ппщтина и
финансијских планпва ванбучетских фпндпва, задуживаое, дуг, рашунпвпдствп и
надзпр бучета. На пснпву закпна п бучету Републике Српске, ппщтине дпнпсе свпје
пдлуке п бучету за фискалну гпдину и важи за гпдину за кпју је дпнесен.
Лпкална власт има знашајан утицај на стаое у лпкалнпј заједници и тај утицај у великпм
дијелу се пдражава крпз ппщтински бучет и има бучетске импликације, јер се управп
путем бучета исказују визије и стратещки циљеви кпји впде испуоаваоу пптреба
грађана.
Када ппсматрамп бучете ппщтина, мпжемп рећи да се у већини слушајева пни
планирају у складу са прпцјенпм распплпживпсти средстава – прихпда, а накпн
пбезбјеђиваоа средстава за функципнисаое администрације и тј. лпкалне управе и
јавних устанпва и предузећа (средства за плате, дппринпсе, материјалне трпщкпве
администрације, режијске трпщкпве, итд.). Такп се на примјер финансираое
капиталних инвестиција ппдређује распплпживим извприма средстава, дпк се у
ппјединим слушајевима рашуна на кредитна задужеоа. Претхпдне анализе указују да се
расхпди за администрацију (плате и материјалне трпщкпве) у ппјединим малим
ппщтинама крећу и дп 70%, щтп не пставља знашајан прпстпр за реализацију
активнпсти и прпјеката унапређеоа екпнпмске и друщтвене инфраструктуре, те
защтиту и унапређеое екплпгије. Такве ппщтине пбишнп зависе пд ппмпћи и прпјеката
вищих нивпа и међунарпдних дпнатпра, дпк се у ппјединим слушајевима сама ппмпћ
шак пднпси на ппкриваое плата.
Кад ппсматрамп извјещтаје п изврщеоу бучета с циљем планираоа и финансираоа
стратегије, мпжемп рећи да се најквалитетнији ппдаци п дпсадащоим издвајаоима за
ппједине сектпре виде у секцији кпја се пднпси на расхпде пп функципналним
категпријама тј. расхпдима пп ппјединим функцијама кпје се финансирају средствима
лпкалне сампуправе. Пнп щтп не иде у прилпг је шиоеница да се у великпм брпју
ппщтина не класификују расхпди на пвај нашин, щтп умаоује мпгућнпст унифпрмнпг
третираоа пвпг прпблема.
Да би смп адекватнп мпгли да пратимп издвајаое за ппједине сектпре, кренућемп пд
расхпда пп функципналним категпријама. Наравнп, пплазнп станпвищте је да су
извјещтаји у кпјима се налазе пви функципнални прегледи кпректни, те да пбухватају
сва издвајаоа за ппједине функције (пбразпваое, спцијалну защтиту, здравствп,
екпнпмске ппслпве, стамбенп-кпмуналне ппслпве итд.). Треба свакакп наппменути да
се у пквиру пвих расхпда налазе и велики дијелпви издвајаоа за плату пспбља кпје
пружа пве услуге, такп да се издвајаое за предщкплскп пбразпваое у изнпсу пд x км не
пднпси на издвајаое на пружене услуге и материјалне трпщкпве кпје их прате, већ и на
плате пспбља кпје је ангажпванп у пквиру вртића (укљушујући педагпге, куваре и друге
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ппмпћне раднике). Нажалпст не ппстпје јавнп дпступни ппдаци пп ппщтинама кпје
разгранишавају пве трпщкпве пд псталих трпщкпва, па је тещкп утврдити „кпликп кпщта
кпја надлежнпст“. Међутим, аналитишким ппсматраоем трендпва се мпже утврдити
структура кпју је неппхпднп ппщтпвати и у пквиру кпје се мпгу планирати пдређени
трпщкпви. Свјетска банка и ММФ већ гпдинама прате кплишину нпвца кпја се издваја за
пдређене намјене. Такп би се мпглп рећи да ће се у структури бучета за пбразпваое
издвајати најмаое 5%, за спцијалну защтиту најмаое 10%, итд.
1.10.1. Класификација расхпда пп функцијама Града Бијељине
За пптребе анализе Бучета Бијељине, у сврху праћеоа издвајаоа за ппједине сектпре,
кприщтен је функципнални преглед ппзиција расхпда. На пвај нашин, мпгуће је
утврдити издвајаоа пп ппјединим сектприма битним за пдређиваое за будуће
планираое сектпрских прпграма и прпјеката, кап щтп су кпмунална изградоа,
спцијална защтита, здравствп, екпнпмија, пбразпваое.
Табела брпј 50. Функципнални преглед расхпда за градпве и ппщтине Републике Српске
У милипнима КМ
Ппис

2012

2013

2014

КМ

%

КМ

%

КМ

%

241.6

38.31%

243.6

38.31%

229.1

38.31%

Пдбрана

1.3

0.21%

1.3

0.20%

1.2

0.20%

Јавни ред и сигурнпст

9.8

1.55%

9.9

1.56%

9.3

1.56%

Екпнпмски ппслпви

63.4

10.05%

63.9

10.05%

60.1

10.05%

Защтита шпвјекпве пкплине
Стамбени и заједнишки
ппслпви

7.9

1.25%

8

1.26%

7.5

1.25%

167.1

26.50%

168.5

26.50%

158.5

26.51%

4.5

0.71%

4.6

0.72%

4.3

0.72%

41.5

6.58%

41.8

6.57%

39.4

6.59%

пбразпваое

41.4

6.57%

41.7

6.56%

39.2

6.56%

Спцијална защтита

52.1

8.26%

52.5

8.26%

49.4

8.26%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

Ппщте јавне услуге

Здравствп
Рекреација, култура и
религија

Псталп

630.6
100%
635.8
100%
598
100%
УКУПНП:
Извпр: Дпкумент пквирнпг бучета Републике Српске за перипд 2014. – 2016. гпдине, Министарствп
Финансија Републике Српске

Према приказаним ппдацима, видљивп је да у укупнпј структури расхпда дпминирају
трпщкпви ппщтих јавних услуга (са пкп 38%), затим слиједе издвајаоа за стамбене и
заједнишке ппслпве (26,50%), унутар кпјих се налазе издвајаоа за изградоу и пбнпву
кпмуналне инфраструктуре, а затим слиједе издвајаоа за екпнпмске ппслпве (унутар
кпјих су и издвајаоа за екпнпмске развпјне прпјекте) са 10%, и издвајаоа за спцијалну
защтиту, пбразпваое, културу, сппрт, религију.
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Слика 61. Расхпди пп функципналним категпријама (у %)

Слика 62. Расхпди пп функципналним категпријама (у КМ)

Кап щтп се мпже видјети, издвајаоа за спцијалну защтиту расту пд 4,65% укупних
расхпда у 2005. гпдини дп 10,45% у 2011. гпдини. Раст издвајаоа у 2009. гпдини не
изненађује с пбзирпм на ефекте екпнпмске кризе и ппвећани сензибилитет за
задржаваое спцијалнпг минимума кпд кприсника услуга спцијалне защтите. Мпже се
рећи да издвајаоа за спцијалну защтиту у Граду Бијељина не би требала бити нижа
пд 10% укупних расхпда.
Издвајаоа за пбразпваое варирају пд 9,86% укупних расхпда у 2005. Гпд. дп 3,41% у
2011. гпд. примјетан пад издвајаоа у укупним расхпдима. Анализа указује да
трпщкпви пве намјене не мпгу бити нижи пд 5% укупних расхпда.
Издвајаоа за рекреацију, културу и религију варирају пд 8.38% укупних расхпда у 2005.
гпд. дп 12,26% у 2011. гпд. Мпже се закљушити да су издвајаоа за пву врсту намјене из
гпдине у гпдину ппвећавају щтп је видљивп из графикпна. Град Бијељина је у перипду
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2010. – 2012. гпдине, издвпјип средства у изнпсу пд прекп 7.700.000 КМ, за изградоу
Центра за културу, щтп је у ппсматранпм перипду знашајнп увећалп ппзицију за пбласт
културе22. У нареднпм перипду, за пву категприју расхпда треба да се креће у расппну
пд 5-6% бучета.
Издвајаоа за здравствп се креће у расппну пд 2,62% у 2005. гпдини дп 8,80% у 2011.
гпд. Велика издвајаоа средстава за здравствп у 2011. гпд. су ппсљедица издвајаоа у
инвестиције нпвих и ренпвираое старих здравствених пбјеката.
Издвајаоа за стамбене и заједнишке ппслпве представља највећи изнпс кпји се издваја
у укупним расхпдима кпји се креће у интервалу пд 50,02% у 2005. гпд. дп 22,91% у 2011.
гпд. Мпже се закљушити да изнпс средстава кпји се издваја за пву категприју из
гпдине у гпдину пада и издвајаое за пву намјену требалп би да пстане на нивпу пд
минималнп 20%. Псим бучетских средстава, у реализацији прпјеката изградое и
пбнпве кпмуналне инфраструктуре, знашајнп је ушещће и екстерних извпра
финансираоа. Такп на примјер, за прпјекте градое впдп-дистрибутивне мреже и
градое главнпг секундарнпг фекалнпг кплектпра, у перипду пд 2006. дп 2011. гпдине,
пбезбјеђена су средства из ЕУ и билатералних фпндпва, у изнпсу пд прекп 11.260.000
Евра23.
Издвајаоа за пдбрану, јавни ред и сигурнпст нису ппјединашнп исказане јер не
представљају знашајне изнпсе, те су приказане заједнп са другим категпријама расхпда.
Издвајаоа за живптну средину варирају у расппну пд 2,31% у 2005. гпдини дп 1,51% у
2011. гпд.
Издвајаоа у екпнпмске ппслпве знатнп из гпдине у гпдину се ппвећавају пд 2,65% у
2005. гпд дп 14,27% у 2011. гпд. Резултат пвпг ппраста је задуживаое ппщтине, данас
Града Бијељине за инвестиципне прпјекте. Такп је на примјер, за пптребе изградое
инфраструктуре у Индустријскпј зпни 3, путем емисије пбвезница псигуранп прекп
1.100.000 КМ (реализација инвестиције пп фазама у перипду 2009. – 2012. гпдине).
Средства кпја се издвајају за ппщте јавне услуге се крећу у расппну пд 19,50% у 2005.
гпд. дп 26,39% у 2011. гпд. Мпже се закљушити да се из гпдине у гпдину тај изнпс
ппвећава.

22

Средства за изградоу Центра за културу Града Бијељина, у изнпсу пд прекп 7.700.000 КМ, кпји се
реализпвап у три фазе, у перипду 2010. – 2012. гпдине, псигурана су путем емисије пбвезница
23
Средства за пве прпјекте псигурана су прекп прпјеката EU Danube Regional Investment Fund, Прпјекат
ПСТАП, дпнације EBRD – Western Balkans Fund, SIDA – EBRD – Sustainable Municipal Technical Cooperation
Funds for ODA, EU – EC DG Enlargement Fund, EU IPA i EU IPF Fund. Извпр: Пдјељеое за привреду Града
Бијељина
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Слика 63. Тренд реализираних расхпда за пдређене функције у перипду 2005.-2011. (у %)

Слика 64. Тренд реализираних расхпда за пдређене функције у перипду 2005.-2011. (у КМ)

Претхпдна два графикпна приказују прпцентуалнп кретаое свакпг ппјединашнпг
расхпда за временски интервал пд 2005. гпд. дп 2011. гпд.
Прихпди и расхпди – плате, текуће ппмпћи, капиталне инвестиције ...
Извјещтаји п изврщеоу бучета, кпје ппщтине/градпви редпвнп припремају у вези са
испуоаваоем закпнпм предвиђених пбавеза је углавнпм фпкусиран на упбишајени
кпнтни пквир. У пквиру оега се види кпликп ппщтина трпщи на плате, кпликп на
материјалне трпщкпве, кпликп на текуће а кпликп на капиталне трпщкпве и ппмпћи.
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1.10.2. Прихпди
Кретаое ппреских прихпда за перипд 2005 – 2011. гпдину је приказанп на наредним
графикпнима.
Слика 65. Структура ппреских прихпда града Бијељина за перипд 2005.-2011. (у КМ)

Слика 66. Структура ппреских прихпда града Бијељина за перипд 2005.-2011. (у %)

Најзнашајније прпмјене у структури ппреских прихпда су у перипду 2007. Гпдине. У
ппсматранпм перипду изнпс пд 78,45% ппреских прихпда кпје су изнпсиле у 2006.
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гпдини замјеоује се индиректним ппрезима у изнпсу пд 81,76%. Пстале врсте прихпда
немају неке знашајне псцилације.
Слика 67. Структура прихпда града Бијељина за перипд 2005.-2011. (у КМ)

Слика 68. Структура прихпда града Бијељина за перипд 2005.-2011. (у %)

Претхпдна два графикпна приказују кретаое ппрезних , неппрезних прихпда и грантпва
за перипд пд 2005 – 2011. гпдине. Кап щтп видимп, најзнашајнији прихпд Града
Бијељине су ппрески прихпди и кпји су 82,42% заступљени у укупним прихпдима за
перипд 2005. гпдину и кпји се ппстепенп смаоују из гпдине у гпдину. У 2011. гпдини тај
прпценат изнпси 61,83% у укупним прихпдима. Смаоеое ппрезних прихпда је резултат
ппвећаоа непппрезивих прихпда кпји се из гпдину у гпдину ппвећавају. Непппрезиви
прихпди су у 2005. гпд. изнпсили 17,58%, да би у 2011. тај изнпс бип ппвећан на 36,37%.
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Мпже се закљушити да се прихпди Града Бијељина ппвећавају из гпдине у гпдину са
измјеоенпм структурпм.
1.10.3. Расхпди
Структура расхпда градскпг бучета Бијељине за перипд 2005 – 2011. гпдину приказана
је на наредна два графикпна.
Слика 69. Структура расхпда Бучета града Бијељина

Слика 70. Структура расхпда у Бучету Града Бијељина

На пснпву анализе и графикпна кпји су приказују кретаое ппјединих расхпда за перипд
пд 2005 – 2011. Гпдине мпжемп закљушити сљедеће.
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Издаци за капиталне инвестиције у већпј мјери заступљене у пднпсу на друге издатке.
Тај изнпс варира из гпдине у гпдину пд 32,95% у 2005. гпд. дп 24,44% у 2011. гпдини.
Издвајаоа за плате и накнаде трпщкпва заппслених су у сталнпм ппрасту и крећу се у
расппну пд 12,75% у 2005. гпд. дп 24,67% у 2011. гпд. Материјални издаци су 2007. гпд
знатнп ппвећани са 4,25% у 2006. гпд. на 24,41% у 2007. гпдини. Текући грантпви
варирају пд 27,81% у 2005. гпд. дп 20,80% у 2011. гпд. Трпщкпви за камате у 2005 и 2006
нису забиљежене дпк тај прпценат у 2007. гпд. изнпси 0,51% и сталним ппрастпм у
нареднпм перипду. Такпђе, дпзнаке ваоским кприсницима настају у 2007. гпд. 0,49% и
ппрасту су у нареднпм перипду.
1.10.4. Прпјекције прихпда и дпкументи вищих нивпа власти
Планираое прихпда Града Бијељина тпкпм 3 гпдине дпминантнп је ппдређенп
приливима пп пснпву директних ппреза, за кпје планираое се мпже кпристити
Пквирни дпкумент бучета Републике Српске. Према пвпм дпкументу, презентиранп је
пствареое бучетских прихпда и расхпда за 2012. и 2013. гпдину, накпн шега је дата
прпјекција прихпда и расхпда за градпве и ппщтине за перипд 2014. – 2016. гпдине.
Ппдаци су презентирани, какп слиједи:
Табела брпј 51. Укупни прихпди и грантпви за ппщтине и градпве РС
У милипнима КМ
Пстваренп

План

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

I. Ппрески прихпди

372.7

371.4

338.2

366.7

371.7

Трансфери са ЈР УИП

293.1

281.6

261.9

288.5

291.1

0

0

0

0

0

Ппрез на дпхпдак

62.5

61.9

60.2

61.3

62.8

Други ппрези
II. Неппрески
прихпди

17.1

27.9

16.1

16.9

17.8

151.4

169.6

173.2

176

180.2

Таксе и казне

27.4

33.2

30.9

31.4

32.1

Накнаде
Пстали неппрески
прихпди
Укупни ппрески и
неппрески прихпди

83.3

89.4

94.8

96.3

98.7

40.7

47

47.5

48.3

49.4

524.1

541

511.4

542.7

551.9

63.6

56

57.1

56.8

57.6

Врста прихпда

Ппрез на дпбит

III. Грантпви

Прпјекција

587.7
597
568.5
599.5
609.5
УКУПНП:
Извпр: Дпкумент пквирнпг бучета Републике Српске за перипд 2014. – 2016. гпдине, Министарствп
Финансија Републике Српске

У пднпсу на дефинисани плански пквир прихпда и грантпва намјеоених ппщтинама и
градпвима у Републици Српскпј, кап и на трендпве наплате неппреских прихпда у
Граду Бијељина, структура прихпда у наредне три гпдине за Град Бијељина изгледа кап
щтп је презентиранп у нареднпј табели:
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Табела 52. Структура прихпда у наредне три гпдине за град Бијељина
Пстваренп

План

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Ппрески прихпди

33,489,344

33,372,531

30,389,311

32,950,208

33,399,488

Неппрески прихпди

11,581,599

12,973,839

13,249,227

13,463,418

13,784,704

940,000

827,673

843,931

839,497

851,321

ППИС

Грантпви

Прпјекција

46,010,943
47,174,043
44,482,468
47,253,122
48,035,512
УКУПНП:
Наппмена: Ппдаци за 2012. и 2013. гпдину су из Бучета града Бијељина за наведене гпдине, а прпјекција
бучетских прихпда за перипд 2014. – 2016. гпдине урађена је на бази Дпкумента пквирнпг бучета РС-а,
кап и трендпва из претхпдних гпдина за град Бијељина (без средстава кпји се пднпсе на финансираое)

Реферирајући на претхпднп дефинисане прпјекције бучетских прихпда у нареднпм
трпгпдищоем перипду, уз кпнстатацију да је град Бијељина дп сада у прпсјеку
издвајала пкп 30% укупнпг Бучета за капиталне инвестиције (пкп 20% укупнпг бучета се
пднпси на издвајаоа за кпмуналну инфраструктуру), у наредним гпдинама се пшекује
издвајаое пд минималнп 15% за реализацију прпјеката из Стратегије развпја града
Бијељина. Стпга мпгућнпсти издвајаоа за перипд 2014. – 2016. гпдине су слиједеће:
Табела 53. Мпгућнпсти издвајаоа из бучета Града Бијељина за перипд 2013. – 2016. гпдине
2014.

2015.

2016.

Укупнп на распплагаоу:

44,482,468

47,253,122

48,035,512

Издвајаоа за прпјекте Стратегије

6,672,370

7,087,968

7,205,327

Пваква прпјекција навпди на шиоеницу да би се у Граду Бијељина за финансираое
Стратегије мпглп издвпјити између 60 и 70 милипна КМ у нареднпм 10-гпдищоем
перипду из сппствених извпра, пднпснп пкп 30 милипна КМ у нареднпм 5 – гпдищоем
перипду. Ваоски извпри мпгу пбезбједити пкп 70 милипна КМ за 5-гпдищои перипд за
реализацију стратегије.
Планске активнпсти за будућа раздпбља упућују да ће се бучетски прихпди ппвећавати
схпднп ппзитивним трендпвима ублажаваоа ефеката свјетске екпнпмске кризе.
Такпђер, пшекује се да ће ппзитивне прпмјене пдређених закпнских рјещеоа, када је
ријеш п расппдјели јавних прихпда лпкалним заједницама, утицати на ппвећаое
бучетских прихпда и пп тпм пснпву у будућим раздпбљима.
Псим интерних, Град Бијељина ће за финансираое капиталних развпјних прпјеката
кпристити и дпступне екстерне извпре финансираоа. Тп се прије свега пднпси на
будуће задуживаое кпд лпкалних кпмерцијалних банака, затим емисијпм пбвезница,
кап и кприщћеоем кредитних линија EIB-а, EBRD-а и других кредитних институција.
Надаље, мпгући су и аранжмани у пблику јавнп-приватнпг партнерства за реализацију
капиталних прпјеката. Истп такп, у тпку је прпграмираое нпве IPA 2 структуре за
перипд пд 2014. дп 2020. гпдине, у пквиру кпје ће бити дпступна и средства за развпјне
прпјекте у сектприма рефпрме јавне управе, правпсуђа, трансппрта, пкплища,
интегрисанпг лпкалнпг развпја, пбразпваоа и развпја људских ресурса, заппщљаваоа,
спцијалне пплитике, ппљппривреде и руралнпг развпја. Мпдел финансираоа ЕУ
прпјеката је пп правилу да кприсник распплаже са 50% – 85% укупних средстава за
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реализацију прпјекта, а препстала средства намише из властитих извпра. Пбзирпм да је
прпграмираое средстава за пве намјене јпщ увијек у припремнпј фази, мпже се
евентуалнп планирати у пквирнпм прпцентуалнпм пмјеру оихпва дпступнпст за
реализацију капиталних прпјеката Града Бијељина. Пптребнп је нагласити да Град
Бијељина, кап и пстали градпви и ппщтине у БиХ, требају јашати људске и технишке
капацитете за привлашеое инвестиција и кприщћеое ЕУ и других дпступних фпндпва,
кпји ће бити намјеоени за финансираое развпјних прпјеката.
Пбзирпм да су ппједини екстерни извпри у фази припреме и прпграмираоа за наредни
вищегпдищои перипд, те имајући у виду дпсадащоу праксу и искуствп Града Бијељина
у кприщћеоу ваоских извпра финансираоа, прпјекције су да ваоски извпри
финансираоа, ппд кпјима ппдразумијевамп кредите, трансфере вищих нивпа власти,
јавна предузећа и приватни извпри, ИПА, дпнатпри и др. мпгу пбезбједити за
реализацију стратегије пкп 100 милипна КМ. Велики дип пвих средства представљају
изнпсе кпје ће финансирати приватни извпри и јавна предузећа.
- Град Бијељина у кпнтинуитету издваја знашајна средства за капиталне прпјекте, у
циљу унапређеоа стаоа у ппјединим пбластима лпкалнпг развпја. Прпјекција пд пкп
60-70 милипна КМ за наредни 10-гпдищои перипд, представља респектабилну пснпву
за планираое и имплементацију стратещких развпјних прпјеката. Ваоски извпри мпгу
пбезбједити пкп 70 милипна КМ за реализацију стратегије.
- С тим у вези, знашајнп би билп везивати ппједине прихпде са намјенпм утрпщка
средстава. Такп би се средства прикупљена пд ппреза на импвину те кпмуналних такси
мпгла везивати за развпј и унапређеое кпмуналне инфраструктуре. Истпвременп,
везиваое прихпда и трпщкпва би мпгла бити знашајна мптивација за унапређеое
пдређених аспеката рада ппјединих сегмената лпкалне управе - нпр. у вези са
питаоима живптне средине.
- Истп такп, ппжељнп је утврђиваое прпппрција пдређених издатака у пднпсу на
укупне издатке, шиме би се увелп раципналније ппнащаое у вези са ппдизаоем
непрпдуктивне јавне пптрпщое и плата заппслених у лпкалнпј управи. На примјер, у
пквиру функципналне класификације бучета би се мпглп планирати да се за
пбразпваое не трпщи маое пд 5% укупних расхпда, за спцијалну защтиту не маое пд
10%, за рекреацију, културу и религију пкп 5%, за здравствп 2-3% итд. Пвакав вид
планираоа бучета би пмпгућип дпвпљнп средстава за реализацију прпјеката
друщтвенпг развпја без умаоеоа ставки за инфраструктурне прпјекте и средства кпја
су за тп предвиђена.
- Усвпјити метпдплпгију планираоа средопрпшнпг пквира бучета (3 гпдине) у складу са
већ усвпјеним праксама на државнпм и ентитетскпм нивпу. Пвп представља велики
изазпв са станпвищта капацитета великпг брпја јединица лпкалне сампуправе и
мпгућнпсти планираоа. Нп свакакп да пслаоаое на државне и ентитетске прпјекције у
вези са фискалним пквирпм представљају нужнпст и пптребе за унапређеоем
планираоа на лпкалнпм нивпу.
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АНЕКС 2: Преглед екстерних извпра финансираоа са детаљним пписпм
Мпдел јавнп-приватнпг партнерства за финансираое развпјних прпјеката
Вaжaн инструмeнт je свaкaкo и мoдeл jaвнo-привaтнoг пaртнeрствa (скрaћeнo JПП), кao
вeoмa успjeщaн мeхaнизaм финaнсирaоa инфрaструктурних и рaзвojних прojeкaтa.
Moдeл JПП jaвљa сe кao oблик сaрaдоe jaвнoг и привaтнoг сeктoрa, кoja сe oствaруje
удруживaоeм рeсурсa, кaпитaлa и струшних знaоa, у сврху зaдoвoљaвaоa jaвних
пoтрeбa рaди oсигурaоa финaнсирaоa у циљу изгрaдоe, сaнaциje, рeкoнструкциje,
упрaвљaоa или oдржaвaоa инфрaструктурe, пружaоa услугa и изгрaдоe oбjeкaтa.
Брojни су мoдeли угoвoрa зa прojeктe JПП-a, a нajшeщћи je BOT мoдeл (Build-OperateTransfer или Изгрaди – Упрaвљaj – Прeнeси).
Нeки oд oбликa jaвнo-привaтнoг пaртнeрствa су:
 Build-Operate-Transfer (BOT) – Изгрaди-Упрaвљaj-Прeнeси: Привaтни сeктoр
изгрaди нoву згрaду уз дугoрoшни нajaм, тe упрaвљa оoмe зa вриjeмe трajaоa
угoвoрa o нajму. Привaтни пaртнeр прeнeсe влaснищтвo нaд нoвoм згрaдoм
jaвнoм сeктoру пo истeку угoвoрнoг пeриoдa.
 Design-Build (DB) – Прojeктуj-Изгрaди: Привaтни сeктoр прojeктуje и изгрaди
инфрaструктуру у склaду сa спeцификaциjaмa jaвнoг сeктoрa, oбишнo пo фикснoj
циjeни, пa ризик oд прeмaщивaоa трoщкoвa снoси привaтни сeктoр. (Mнoги нe
смaтрajу дa oвaj мoдeл спaдa у спeктaр JПП)
 Operation & Maintenance Contract (O&M) – Угoвoр o упрaвљaоу и oдржaвaоу:
Привaтнo лицe, нa oснoву угoвoрa, упрaвљa jaвним влaснищтвoм и исти oдржaвa
тoкoм oдрeђeнoг пeриoдa. Влaснищтвo нaд oбjeктoм oстaje у рукaмa jaвнoг
сeктoрa.
 Design-Build-Finance-Operate(DBFO)–Прojeктуj-Изгрaди-Финaнсирaj-Упрaвљaj:
Привaтни сeктoр прojeктуje, финaнсирa и изгрaди нoви oбjeкaт уз угoвoр o
дугoрoшнoм нajму и упрaвљa oбjeктoм тoкoм угoвoрнoг пeриoдa. Привaтни
пaртнeр прeнeсe влaснищтвo нaд нoвoм згрaдoм jaвнoм сeктoру пo истeку
угoвoрнoг пeриoдa.
 Build-Own-Operate (BOO) – Изгрaди-Имaj (у влaснищтву)-Упрaвљaj: Привaтни
сeктoр финaнсирa, изгрaди, пoсjeдуje и упрaвљa oбjeктoм или услугoм трajнo.
Oгрaнишeоa jaвни сeктoр дeфинищe у извoрнoм угoвoру, a oствaруje путeм
нaдлeжнoг рeгулaтoрнoг oргaнa.
 Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) – Изгрaди-Имaj (у влaснищтву)-УпрaвљajПрeнeси: Привaтнo лицe дoбиje фрaнщизу дa финaнсирa, прojeктуje, изгрaди и
упрaвљa oбjeктoм (и нaплaћуje нaкнaду зa кприщћеое) тoкoм угoвoрнoг
пeриoдa, пo шиjeм истeку сe влaснищтвo прeнoси у рукe jaвнoг сeктoрa.
 Buy-Build-Operate (BBO) – Купи-Изгрaди-Упрaвљaj: Приjeнoс jaвнe имoвинe
привaтнoj или квaзи-jaвнoj кoмпaниjи, oбишнo нa oснoву угoвoрa o унaпрeђeоу и
упрaвљaоу имoвинoм тoкoм угoвoрнoг пeриoдa. Jaвни сeктoр зaдржaвa
кoнтрoлу и нaкoн приjeнoсa зaхвaљуjући угoвoру.

232

 Дoзвoлa зa упрaвљaоe: Привaтнa кoмпaниja дoбиje дoзвoлу – лицeнцу или
прaвo дa пружa jaвну услугу, oбишнo нa oдрeђeни рoк. Oвo сe шeстo кoристи у ИT
прojeктимa.
 Искљушивo финaнсирaоe: Привaтни субjeкaт, oбишнo кoмпaниja зa пружaоe
финaнсиjских услугa, финaнсирa прojeкт дирeктнo или путeм рaзлишитих
мeхaнизaмa, кao щтo je дугoрoшни нajaм или eмисиja oбвeзницa.
У прaкси сe примjeоуje низ рaзлишитих мoдeлa кojи су вaриjaциje гoрe нaвeдeних
мoдeлa.
Финансијски инструменти за реализацију развпјних прпграма и прпјеката
Град Бијељина је у мпгућнпсти кпристити и кредитна средства из дпступних извпра на
тржищту капитала пднпснп путем прпграма финансираоа ппстпјећих финансијских
институција у Бпсни и Херцегпвини, у изнпсу пд максималнп 18% бучета текуће
фискалне гпдине. Тренутна задуженпст пп пснпву кредитних и других финансијских
аранжмана Града Бијељина изнпси 7,4%. Пптребнп је наппменути и мпгућнпст да Град
Бијељина мпже ппнудити пбвезнице и кпмерцијалне записе, шији би пласман ищап
прекп тржищта вриједнпсних папира у Републици Српскпј. На пвај нашин би се уз ниске
трпщкпве емитпваоа наведених вриједнпсних папира пмпгућип адекватан механизам
за финансираое прпјеката дефинисаних у Стратегији развпја Града Бијељина. На
распплагаоу су и кредитне линије Развпјне банке Републике Српске, усмјерене за
разлишите пбласти.
Дпступне су кредитне линије Еврппске банке за пбнпву и развпј (EBRD), Еврппске
развпјне банке / Еврппске инвестицијске банке, Оемашке развпјне банке (KfW), кап и
ппједини прпграми и финансијски инструменти, кпји се пласирају прекп кпмерцијалних
банака. Пви прпграми првенственп су намјеоени ппщтинама и градпвима, за прпјекте
кпји се пднпсе на лпкалну кпмуналну инфраструктуру, кап щтп су впдпвпдна мрежа,
канализација, путеви, расвјета, затим за енергетску ефикаснпст у зградарству, у пбласти
пбнпвљивих извпра енергије, ппљппривреду и рурални развпј.
У пвиснпсти пд кпнкретних прпјеката и пбласти кпје прпјекат ппкрива (лпкални
екпнпмски развпј, друщтвени развпј или живптна средина), дпступни су и други извпри
за финансираое прпјеката. На примјер, ESCO мпдел представља кпмпаније за пружаое
услуга енергијпм и пне представљају ппсебан пблик тржищнпг ппсреднищтва. Пве
кпмпаније не пбављају снабдијеваое енергијпм, већ самп пружаое услуга енергијпм.
Енергијски угпвпр п дјелпваоу представља финансираое прпјеката на рашун щтедое
енергије и ESCO кпмпанија гарантује да ущтеде буду реализпване у пдређенпм
временскпм рпку. Пве активнпсти су трпщкпвнп ппвпљне, те и ESCO кпмпанија и
кприсник налазе интерес у сарадои.
На нивпу Републике Српске усппстављен је и у функцији Фпнд за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст, дијелпм се третира пбласт енергетске ефикаснпсти.
Дјелатнпст Фпнда шини прикупљаое и дистрибуција финансијских средстава за защтиту
живптне средине на теритприји Републике Српске.
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Прпграми Еврппске уније и инструмент претприступне ппмпћи
Средства Еврппске Уније кпја се стављају на распплагаое за развпјне прпјекте, дпступна
су крпз разлишите прпграме претприступне ппмпћи и Прпграме Еврппске уније, при
шему ппстпје знашајне разлике у пснпвнпј лпгици ппслпваоа и намјени. Прпграм
претприступне ппмпћи је дефинисан за сваку земљу и усаглащава се с Еврппскпм
кпмисијпм, дпк су Прпграми Еврппске уније намјеоени свим шланицама ЕУ и
придруженим шланицама кпје на пснпву Мемпрандума п разумијеваоу приступе
прпграму те за ушещће плаћају шланарину.
Прпграм IPA је замијенип пет ранијих прпграма за ппмпћ у претприступнпм перипду,
PHARE, ISPA, SAPARD, Прпграм за Турску и CARDS, и на тај нашин пбјединип на једнпј
правнпј пснпви сву ппмпћ кпја се пружа у претприступнпм перипду. Прпграм IPA је
такпђе замищљен такп да се бпље прилагпди разним циљевима и темпу напретка
свакпг кприсника на кпга се пднпси такп щтп пбезбјеђује усмјерену и ефикасну ппдрщку
према датим пптребама и евплутивнпм развпју.
Прпграм IPA ће ппсебнп ппмпћи да се пјашају демпкратске институције и владавина
права, рефпрмище јавна управа, спрпведу екпнпмске рефпрме, унаприједи ппщтпваое
какп људских права такп и права маоина и равнпправнпст пплпва, ппдржи развпј
грађанскпг друщтва и ппјаша регипнална сарадоа и дппринијети ће пдрживпм развпју
и смаоеоу сирпмащтва. За земље кандидате ппстпји и дпдатни циљ - усвајаое и
испуоаваое свих услпва за шланствп, дпк ће се пд земаља пптенцијалних кандидата
пшекивати самп приближаваое пвим услпвима.
Бпсни и Херцегпвини, кап земљи пптенцијалнпм кандидату за приступаое Еврппскпј
унији, тренутнп је пмпгућен је приступ слиједећим кпмппнентама прпграма, и тп: 1)
Ппмпћ у транзицији и изградоа институција и 2) Регипнална и међудржавна сарадоа.
Накпн щтп Бпсна и Херцегпвина стекне услпв земље кандидата за приступ Еврппскпј
унији, биће јпј на распплагаоу слиједеће кпмппненте IPA прпграма: 1) Регипнални
развпј; 2) Развпј људских ресурса и 3) Развпј руралних ппдрушја.
Штп се тише дпдјељиваоа средстава, у прпграму IPA је пбезбјеђен укупан изнпс пд
11.468 милипна Евра за перипд пд 2007-2013. гпдине. Кпмисија сваке гпдине
инфпрмище Еврппски парламент и Вијеће п свпјим намјерама у вези са ставкама
кпмплетнпг ппртфеља. У тпм циљу је усппстављен финансијски пквир са ппказатељима
за вище гпдина, и тп за три гпдине, пп земљи и пп кпмппненти.
Реализација ппмпћи из ИПА прпграма се пбезбјеђује крпз гпдищое или вище-гпдищое
прпграме, кап щтп је дефинисанп Правилима Кпмисије п реализацији прпграма ИПА.
Сви пви прпграми су направљени накпн щтп су првп направљени дпкументи са
планпвима и ппказатељима за вище гпдина, и тп кап трпгпдищоа стратегија за сваку
земљу, у кпјима је Кпмисија представила главне пбласти у кпјима се врщи
интервенција, кап и главне припритете.
Развпјне прпјекте Град Бијељина мпже кандидпвати на пснпву јавних ппзива за
ппднпщеое апликација за IPA прпграм, и тп за прве двије кпмппненте пд укупнп пет
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кпмппненти пвпг Прпграма. Тренутнп Бпсна и Херцегпвина путем IPA прпграма мпже
ппвући финансијска средства у изнпсу пд 550,2 милипна Евра, за перипд пд 2007. дп
2013. гпдине, пднпснп пп гпдинама: 62,1 мил. € (2007.), 74,8 мил. € (2008.), 89,1 мил. €
(2009.), 106,0 мил. € (2010.), 108,1 мил. € (2011.), 110,2 мил. € (2012.).
Бпсна и Херцегпвина је укљушена у прекпгранишну сарадоу из IPA прпграма са
Хрватскпм, Србијпм и Црнпм Гпрпм, при шему ппстпје прихватљива гепграфска ппдрушја
за усппстављаое сарадое пднпснп аплицираое заједнишких прпјеката. Град Бијељина
има мпгућнпст да аплицира прпјекте прекпгранишне сарадое са градпвима и
жупанијама из Хрватске, те са ппјединим градпвима из Србије.
Прихватљиве активнпсти/прпјекти укљушују мјере за ппбпљщаое ппслпвнпг пкружеоа,
развпј кпнкурентнпсти и предузетнищтва, развпј туризма и руралнпг развпја,
ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти, унапређеое и защтита пкплища, загпвараое за
пптребе заједнице те развпј инфпрмаципнпг система. Прпјекти се из пвих средстава
финансирају у пмјеру пд 85% пд укупне вриједнпсти ппјединашнпг прпјекта, с тим да
укупна вриједнпст ппдрщке за ппјединашни прпјекат не мпже прећи 300.000 Евра.
Транснаципнални прпграм за југпистпшну Еврппу и Медитеран је прпграм
транснаципналне сарадое, а финансира се из еврппскпг фпнда за регипнални развпј,
кпји је за прпграмски перипд 2007.-2013. гпдина предвидип бучет пд 206 милипна Евра.
Ушещће држава кпје нису шланице ЕУ финансирати ће се из ИПА претприступнпг
прпграма и Еврппскпг прпграма за сусједствп. Прпграмскп ппдрушје пбухвата 16
еврппских земаља, и тп Хрватску, Румунију, Бугарску, Слпвенију, Мађарску, Гршку,
Албанију, Црну Гпру, Србију, Бпсну и Херцегпвину, Македпнију, Аустрију, Слпвашку,
Италију (регије Лпмбардија, Венетп, Пулиа, Фриулија-Венеција-Гиулија, Трентп,
Балзанп, Емилија Рпмаоа, Умбрија, Марће, Абруцп и Мплис), Украјину и Мплдавију.
Припритети прпграма су сљедећи: 1) Плакщаваое инпвација и предузетнищтва 2)
Защтита и ппбпљщаое пкплища 3) Ппбпљщаое приступашнпсти и 4) Развпј
транснаципналне синергије за пдрживи развпј ппдрушја. Прпграм је намјеоен
непрпфитним прганизацијама и институцијама кпје желе радити на прекпгранишнпм
прпјекту с најмаое једним прекпгранишним партнерпм. У прпјектнпм партнерству
мпрају се налазити партнери из најмаое три разлишите државе, пд кпјих једна мпра
бити држава шланица ЕУ. Такпђер, партнери судјелују у суфинансираоу прпјекта с 15%
удјелпм кпји се равнпправнп расппређује међу партнерима. Ушещће држава нешланица
ЕУ у прпграму битан је елемент сампг Прпграма. Државе нешланице пптишу се да у
пптпунпсти судјелују у Прпграму.
Бпсна и Херцегпвина такпђер мпже кпристити и средства из дијела ЕУ прпграма
заједнице (Community Program). Циљ прпграма Заједнице је пружаое ппдрщке
пплитикама ЕУ, те унапређеое сарадое између држава шланица ЕУ и оихпвих грађана
у разлишитим пбластима: култури, науци, защтити пкплине, трансппрту, енергији,
пптрпщашкпј пплитици, пбразпваоу, здравству, правпсуђу, фискалнпј и царинскпј
пплитици. Земљама западнпг Балкана мпгућнпст ушещћа у прпграмима Заједнице
птвпрена је закљушцима Еврппскпг вијећа у Сплуну из јуна 2003. гпдине, са циљем
ппдрщке напприма на путу ка еврппским интеграцијама, уз размјену дпбрих пракси,
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искустава и знаоа, те усвајаое и имплементацију acquis-а. Ушещће земаља западнпг
Балкана у прпграмима Заједнице регулисанп је пквирним сппразумима п ппщтим
нашелима ушещћа ппједине земље у прпграмима Заједнице кпји се закљушују на
непдређен перипд, али се ревидирају сваке три гпдине.
Пснпву за приступаое Бпсне и Херцегпвине прпграмима Заједнице шини „Пквирни
сппразум између Еврппске заједнице и БиХ п ппщтим нашелима ушещћа БиХ у
прпграмима Заједнице“, кпји је ступип на снагу у јануару 2007. гпдине. Сппразумпм је
Бпсни и Херцегпвини птвпрена мпгућнпст ушещћа у 24 прпграма Заједнице. Будући да
прате пплитике Еврппске уније нису сви прпграми усмјерени ка задпвпљаваоу
припритета земаља западнпг Балкана. Стпга се Земљама западнпг Балкана преппрушује
селективни приступ, пднпснп ппстепенп приступаое прпграмима Заједнице, у складу са
тренутним пптребама сваке земље ппсебнп. Пптребнп је впдити рашуна и п
распплпживим административним и институципналним капацитетима, закпнпдавнпм
пквиру и бучетским средствима кпје је пптребнп издвпјити за ушещће у пдређенпм
прпграму.
Прпграми
Заједнице
предвиђају
именпваое
државних
кппрдинатпра/кпнтакт пспба за прпграм, с циљем пружаоа ппдрщке и унапређеоа
ушещћа земље у прпграмима Заједнице. За ппједине прпграме пптребнп је пснпвати
државну агенцију, акредитпвану пд Еврппске кпмисије, кпја ће бити надлежна за
прпведбу прпграма у земљи.
Пунпправнп шланствп ппстиже се закљушиваоем Мемпрандума п разумијеваоу између
Еврппске кпмисије и земље заинтереспване за приступаое ппјединпм прпграму, те
плаћаоем „улазне карте“. Мемпрандум припрема Еврппска кпмисија, накпн щтп
надлежна институција на државнпм нивпу искаже интерес за ушещће у прпграму.
Мемпрандум се разликује пд прпграма дп прпграма, али у пснпви садржи правила
ушещћа у прпграму, неппхпдне административне капацитете, механизме за управљаое
прпгрампм, те финансијске пдредбе. Да би земље западнпг Балкана мпгле ушествпвати
у прпграмима Заједнице пптребнп је псигурати бучетска средства за плаћаое
финансијскпг дппринпса, тзв. „улазне карте“. Држава има мпгућнпст да дип средстава
за плаћаое улазне карте затражи у пквиру Инструмента претприступне ппмпћи. Изнпс
улазне карте кпји држава треба издвпјити из властитпг бучета мпже бити предметпм
прегпвараоа са Еврппскпм кпмисијпм.
Средства кпја држава уплаћује на име улазне карте не гарантују и стварнп
финансираое пријављених прпјеката у пквиру прпграма. Успјещнп написани и
пдпбрени прпјекти мпгу ппвући и већа средства пд изнпса кпјег пдређена држава
плаћа за улазак у прпграм. У пдређеним слушајевима предвиђенп је и суфинансираое
прпјеката пд стране апликаната.
Еврппска кпмисија пбјављује правила п прпцедурама за пријаву и селекцију прпјектних
приједлпга на интернет страници свакпг пд прпграма Заједнице.
У пвпм тренутку, Бпсна и Херцегпвина мпже аплицирати прпјекте пднпснп кпристити
средства према прпграму FP 7 и прпграму Култура. У припреми су активнпсти за
приступаое и прпграму Еврппа за грађане, кап и прпграму Предузетнищтвп за
инпвације (Entrepreneurship for Innovation). На разматраоу су активнпсти пкп
236

евентуалнпг приступаоа прпграму заједнице Media, кап и прпграму Интелигентна
енергија за Еврппу (IEE).
Прпграми и прпјекти билатералне и мултилатералне сарадое са међунарпдним
прганизацијама
Уз наведене пптенцијалне извпре за финансираое развпјних прпјеката, Град Бијељина
мпже развијати и партнерствп и сарадоу са међунарпдним партнерима и дпнатприма,
са циљем прпналажеоа извпра за финансираое лпкалних развпјних прпјеката.
Сарадоа се мпже усппставити (мпгуће већ и ппстпји) са брпјним међунарпдним
прганизацијама кап щтп су UNDP, USAID, GTZ / GIZ, кап и са Министарствима ваоских
ппслпва Нпрвещке, Републике Оемашке, Италије, Чещке Републике и других земаља.
Путем пве сарадое мпгу се реализпвати прпјекти кпји имају знашајан утицај на
унапређеое лпкалнпг амбијента и ствараое брпјних лпкалних развпјних иницијатива.
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АНЕКС 3: Стратещки и спрпведбени дпкументи прпстпрнпг уређеоа

Стратещки дпкументи прпстпрнпг уређеоа
Р.б.

Назив плана

Пбјављен

1.

Прпстпрни план ппщтине

Сл.
гл.
ппщтине
5/03,27/07,14/09

2.

Урбанистишки план града Бијељине

Сл. гл. ппщтине Бијељина бр. 10/04, 31/07,
14/11

3.

Измјена дијела урбанистишкпг
Сл. гл. ппщтине Бијељина бр. 31/07,
плана града Бијељине

4.

Ревизија и Измјена урбанистишкпг
Сл. гл. ппщтине Бијељина бр. 14/11,
плана града Бијељине

5.

Измјена и дппуна Урбанистишкпг
Сл. гл. ппщтине Бијељина бр, 19/08
плана Двпрпви

6.

Измјена и дппуна Урбанистишкпг
Сл. гл. ппщтине Бијељина бр. 22/08
плана Јаоа

7.

Измјена дијела Прпстпрнпг плана
ппщтине Бијељина, на лпкацији
Сл. гл. ппщтине Бијељина бр. 13/12
„Нпвп градскп грпбље “ХасеБријесница“ у Бијељини

Бијељина

бр,

Спрпведбени (технишкп –регулативни) дпкументи прпстпрнпг уређеоа
Р.б.

Назив плана

Пбјављен

1.

Регулаципни план „Центар града“ Сл. гл. ппщтине Бијељина
Бијељина
бр. 22/06, 29/08.

2.

Измјена плана парцелације унутар
Сл. гл. ппщтине Бијељина
пбухвата
Регулаципнпг
плана
бр. 21/10
„Центар града“ са УТУ

3.

Регулаципни план „Дащница 1“

4.

Регулаципни
центар“

5.

План
парцелације
Бријесница“

6.

Регулаципни план МЗ „Дащница“ у Сл.гл. ппщтине Бијељина

план

Наппмена

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 8/04, 12/10

„Агрп-тржни Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 7/04
„Хасе

– Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 11/01, 804, 29/08, 14/09
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Бијељини

бр. 10/06, 19/08

7.

Регулаципни план „Бплница и Дпм Сл. гл. ппщтине Бијељина
здравља“
бр. 22/06, 31/09

8.

Регулаципни план „Центар виспкпг Сл. гл. ппщтине Бијељина
пбразпваоа“
бр. 3/02

9.

Измјена Регулаципнпг плана за
Сл. гл. ппщтине Бијељина
урбанп ппдрушје града на Дрини
бр. 29/08
„Слпбпмир“

10.

Измјена и дппуна Регулаципних
Сл. гл. ппщтине Бијељина
планпва
„Крущик
2“
и
бр. 7/02
„Скалтинпваша“

11.

Измјена и дппуна Регулаципнпг Сл. гл. ппщтине Бијељина
плана „Крущик-Интергај“
бр. 4/02, 15/12

12.

Измјена и дппуна Регулаципнпг Сл. гл. ппщтине Бијељина
пана „Кпвиљуще“
бр. 5/02

13.

Регулаципни план „Крущевље“

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр.

14.

Регулаципни план „Калтинпваша 2“

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 1/02

15.

Измјена
Регулаципнпг
„Калтинпваша“

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 6/07, измјена дијела
6/12

16.

Регулаципни план „Кнез Ивп пд Сл. гл. ппщтине Бијељина
Семберије“
бр. 3/07, измјена 11/12

17.

Регулаципни план „Филип Вищоић“

18.

Измјена дијела Регулаципнпг плана Сл. гл. ппщтине Бијељина
„Лединци 1“
бр. 22/06

19.

Регулаципни план „Индустријска Сл. гл. ппщтине Бијељина
зпна 2“
бр. 23/07

20.

Регулаципни план „Индустријска Сл. гл. ппщтине Бијељина
зпна 3“
бр. 23/07

21.

План парцелације „Центар-Велика Сл. гл. ппщтине Бијељина
Пбарска“
бр. 12/08

22.

План парцелације „Нпвп насеље“ Сл. гл. ппщтине Бијељина
Амајлије
бр. 22/08

23.

Регулаципни план „Гвпздевићи“

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 29/08

24.

Регулаципни план „Галац“

Сл. гл. ппщтине Бијељина

плана

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 7/05
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бр. 29/08
25.

Регулаципни план „Петар Кпшић“

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 29/08

26.

Регулаципни план „Јаоа“

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 23/09, 21/10

27.

Регулаципни
ппља“

28.

Пдлука
п
усвајаоу
плана
Сл. гл. ппщтине Бијељина
парцелације са УТУ за изградоу II
бр. 6/07
фазе запбилазнице Бијељина

29.

Пдлука п усвајаоу Измјене и
дппуне плана парцелације са УТУ Сл. гл. ппщтине Бијељина
за изградоу III фазе запбилазнице бр. 13/07
Бијељина

30.

Урбанистишки прпјекат стамбенп
ппслпвнпг блпка „Лпкација 1“ у Сл. гл. ппщтине Бијељина
пквиру
Регулаципнпг
плана бр. 19/07
„Центар града“

31.

Урбанистишки прпјекат стамб. Ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 2“ у пквиру
бр. 26/09
Регулаципнпг пана „Центар града“

32.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 5“ у пквиру
бр. 29/08
Регулаципнпг плана „Центар града“

33.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 5“ у пквиру
бр. 29/08
Регулаципнпг плана „Центар града“

34.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 7“ у пквиру
бр. 37/08
Регулаципнпг плана „Центар гада“

35.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 10“ у пквиру
бр. 19/09
Регулаципнпг плана „Центар града“

36.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 12“ у пквиру
бр. 23/09
Регулаципнпг плана „Центар града“

37.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 13“ у пквиру
бр. 21/10
Регулаципнпг плана „Центар града“

38.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл. Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 1“ у пквиру бр. 3/07

план

„Пушиљска Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 14/11
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Регулаципнпг
Вищоић“

плана

„Филип

39.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
блпка „Лпкација 2“ у пквиру Сл. гл. ппщтине Бијељина
Регулаципнпг
плана
„Филип бр. 29/08
Вищоић“

40.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
блпка „Лпкација 3“ у пквиру Сл. гл. ппщтине Бијељина
Регулаципнпг
плана
„Филип бр. 6/08
Вищоић“

41.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
блпка „Лпкација 4“ у пквиру Сл. гл. ппщтине Бијељина
Регулаципнпг
плана
„Филип бр. 6/07
Вищоић“

42.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
блпка „Лпкација 5“ у пквиру Сл. гл. ппщтине Бијељина
Регулаципнпг
плана
„Филип бр. 8/07
Вищоић“

43.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
блпка „Лпкација 6“ у пквиру Сл. гл. ппщтине Бијељина
Регулаципнпг
плана
„Филип бр. 12/08
Вищоић“

44.

Стављен у
Урбанистишки прпјекат стамбе.
Сл. гл. ппщтине Бијељина важећи план
ппсл. блпка у пквиру Регулаципнпг
бр. 5/05
„Дащница 1“
плана „Дащница 1“
у Бијељини

45.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Стављен у
блпка на углу улица Незнаних Сл. гл. ппщтине Бијељина важећи план
јунака и Дущана Бараоина у пквиру бр. 14/06
„Дащница 1“
Регулаципнпг плана „Дащница 1“
у Бијељини

46.

Урбанистишки прпјекат стамб. ппсл.
Стављен у
блпка „Лпкација 1“ у пквиру Сл. гл. ппщтине Бијељина важећи план
Регулаципнпг плана „Дащница 1“
„Дащница 1“
бр. 37/08
у Бијељини

47.

Стављен у
Урбанистишки прпјекат стамб.ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина важећи план
блпка „Лпкација 2“ у пквиру
бр. 23/07
„Дащница 1“
Регулаципнпг плана „Лединци 2“
у Бијељини

48.

Урбанистишки прпјекат стамб.ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 1“ у пквиру
бр. 8/07
Регулаципнпг плана „Лединци 2“

49.

Урбанистишки прпјекат стамб.ппсл. Сл. гл. ппщтине Бијељина
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блпка „Лпкација 2“ у пквиру бр. 23/07
Регулаципнпг плана „Лединци 2“
50.

Урбанистишки прпјекат стамб.ппсл.
Сл. гл. ппщтине Бијељина
блпка „Лпкација 5“ у пквиру
бр. 8/10
Регулаципнпг плана „Лединци 2“

51.

Урбанистишки прпјекат „Аутпбуска Сл. гл. ппщтине Бијељина
станица“
бр. 29/08

52.

Урбанистишки прпјекат „Лпкација
Сл. гл. ппщтине Бијељина
1“ у пквиру Регулаципнпг плана
бр. 15/10
„Гвпздевии“ у Бијељини

53.

Урбанистишки прпјекат „Лпкација
Сл. гл. ппщтине Бијељина
1“ у пквиру Регулаципнпг пана
бр. 10/10
„Галац“ у Бијељини

54.

Пдлука п грађевинскпм земљищту

55.

Пдлука п утврђиваоу базне цијене
Сл. гл. ппщтине Бијељина
за пбрашун трпщкпва уређеоа
бр. 3/12
градскпг грађевинскпг земљищта

56.

Пдлука п прпсјешнпј кпнашнпј
Сл. гл. ппщтине Бијељина
грађевинскпј цијени стамбенпг
бр. 3/12
прпстпра из претхпдне гпдине

57.

Пдлука п висини трпщкпва за
Сл. гл. ппщтине Бијељина
кпнтрплу технишке дпкументације и
бр. 1/03, 9/02, 15/08
технишки преглед пбјеката

58.

Пдлука п висини трпщкпва за
Сл. гл. ппщтине Бијељина
кпнтрплу технишке дпкументације и
бр. 1/03, 9/02, 15/08
технишки преглед пбјекта

59.

Пдлука п защтити извприщта впде Сл. гл. ппщтине Бијељина
за пиће „Грмић“
бр. 6/05

60.

Пдлука п кприщћеоу јавних
ппврщина
за
ппстављаое Сл. гл. ппщтине Бијељина
мпнтажних
пбјеката-кипска
и бр. 10/06, 23/06, 23/07, 8/09
ппкретних тезги

61.

Пдлука
п
ппщтинским Сл. гл. ппщтине Бијељина
административним таксама
бр. 27/11, 3/12

62.

Правилник п ппступку и нашину
пбрашуна кпд пдређиваоа накнада
у ппступку легализације, кап и Сл. гл. ппщтине Бијељина
садржини и кпнтрпли технишке бр. 13/11
дпкументације за пбјекте кпји су
предмет легализације

Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 10/11, 19/11
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63.

Пдлука п накнади за паркираое
Сл. гл. ппщтине Бијељина
збпг недпстајућег брпја паркинг
бр. 29/08, 26/09
мјеста

64.

Пдлука п јавнпм пглащаваоу на Сл. гл. ппщтине Бијељина
ппдрушју ппщтине Бијељина
бр. 9/09

65.

Пдлука п кприщћеоу јавних
ппврщина
за
ппстављаое Сл. гл. ппщтине Бијељина
мпнтажних
пбјеката-кипска
и бр. 10/06, 23/06, 23/07, 8/09
ппкретних тезги

66.

Регулаципни
зпна 1

67.

План парцелације „Нпвп градскп
Сл. гл. ппщтине Бијељина
грпбље“ у Бијељини на лпкалитету
бр. 13/12
Хасе – Бријесница

план

Индустријска Сл. гл. ппщтине Бијељина
бр. 3/12
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АНЕКС 4: Финансијска кпнструкција сектпрских планпва

ПЛАН ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (2014 – 2018)
Пријентаципни
перипд реализације

Извпри финансираоа

Динамика
имплементације
Укупнп

2018

Екстерни
извпри

2017

Бучет

2016

Веза
са
сектпр
ским
циљев
има

2015

Прпјекат /мјера

2014

Прпграм

Прпграм
развпја
привреде

1.1.: Мјере ппдстицаја за развпј
ппстпјећих малих и средоих предузећа
на ппдрушју Града Бијељина

1.

X

X

X

X

X

830.000

0

830.000

Прпграм
развпја
привреде

1.2.: Мјере ппдстицаја за развпј
предузетнищтва и микрп предузећа на
ппдрушју Града Бијељина

1.

X

X

X

X

X

240.000

0

240.000

Прпграм
изградое
инфраструктуре

2.1.: Израда студије извпдљивпсти у
индустријскпј зпни 2.

2.

X

X

X

40.000

360.000

400.000

Прпграм
изградое
инфраструктуре

2.2.: Изградоа сапбраћајне
инфраструктуре унутар индустријске
зпне 2.

2.

X

X

X

2.216.000

0

2.216.000

Прпграм
изградое
инфраструктуре

2.3.: Изградоа инфраструктуре за
впдпснабдијеваое и пдвпдоу птпадних
впда унутар индустријске зпне 2.

2.

X

X

X

1.000.000

0

1.000.000

Прпграм

2.4.: Изградоа електрпенергетске

2.

X

X

500.000

0

500.000

X

X

X

X
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изградое
инфраструктуре

инфраструктуре унутар индустријске
зпне 2.

Прпграм
развпја
привреде

2.5.: Израда wеб странице и базе
ппдатка п ппгпднпстима инвестираоа у
Бијељину

2.

X

X

X

Прпграм
изградое
инфраструктуре

3.1.: Мјера суфинансираоа
заппщљаваоа на ппдрушју Града
Бијељина

3.

X

X

X

X

Прпграм
развпја туризма

4.1.: Дефинисаое туристишких зпна на
ппдрушју Града Бијељина

4.

X

X

X

X

Прпграм
развпја туризма

4.2.:Прпграм реализације циљева из
ппстпјеће Стратегије развпја туризма
ппщтине Бијељина дп 2017.

4.

X

X

X

X

Прпграм
изградое
инфраструктуре

5.1.: Изградоа главнпг секундарнпг
трансппртнпг гаспвпда

5.

X

X

X

X

Прпграм
развпја
привреде

5.2.: Фпрмираое предузећа за
експлпатацију и дистрибуцију
гептермалне енергије пп принципу
јавнп-приватнпг партнерства

5.

X

X

X

Прпграм
изградое
инфраструктуре

5.3.: Рекпнструкција
телекпмуникаципнпг система

5.

X

X

X

X

Прпграм
изградое
инфраструктуре

5.4.: Прпграм развпја
електрпдистрибутивне мреже

5.

X

X

X

X

15.000

0

15.000

X

495.000

0

495.000

X

40.000

0

40.000

392.000

3.500.000

3.892.000

400.000

8.800.000

9.200.000

90.000

0

90.000

0

9.000.000

9.000.000

0

8.350.000

8.350.000

X

X
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Прпграм
развпја
ппљппривреде

6.1.: Прганизпваое ппљппривреднпг
кластера на ппдрушју Семберије

6.

X

X

X

Прпграм
развпја
ппљппривреде

6.2.: Прганизпваое и псниваое нпвих и
ревитализација ппстпјећих
ппљппривредних задруга на ппдрушју
Семберије

6.

X

X

X

X

6.3.: Кприщћеое гептермалне впде за
грејаое пластеника

6.

X

X

Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде

6.4.: Ппдрщка развпју стпшарства

0

95.000

95.000

X

120.000

450.000

570.000

X

X

80.000

630.000

710.000

6.

X

X

X

X

X

1.500.000

4.156.500

5.656.500

6.5.: Ппдрщка развпју прганске
прпизвпдое на ппдрушју Семберије

6.

X

X

X

X

X

45.000

255.000

300.000

6.6.: Ппдрщка развпју впћарства и
интегралне прпизвпдое впћа

6.

X

X

X

X

X

170.000

1.900.000

2.070.000

6.7.: Ппдрщка набавци система за
навпдоаваое

6.

X

X

X

X

X

430.000

2.250.000

2.680.000

6.8.: Ппдрщка развпју прпизвпдое
ппврћа у защтићенпм прпстпру

6.

X

X

X

X

X

400.000

4.750.000

5.150.000

6.9.: Сертификација ппљппривредне
прпизвпдое на ппдрушју Семберије

6.

X

X

X

X

X

5.000

255.000

260.000

6.10.: Ппвећаое складищних капацитета
на ппдрушју Семберије

6.

X

X

X

X

X

150.000

2.850.000

3.000.000
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Прпграм
развпја
ппљппривреде
Прпграм
развпја
ппљппривреде

6.11.: Фпрмираое института
ппљппривреде

6.

X

X

6.12.: Израда плана стратещкпг развпја
ппљппривреде

6.

X

X

X

X

X

УКУПНП

100.000

1.000.000

1.100.000

30.000

0

30.000

9.288.000

48.601.500

57.889.500

ПЛАН ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (2014 – 2018)

Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа

1.1. Пдпбреое за лпкацију
усппстављаоа студентскпг кампуса

1.

1.2. Ппдрщка фпрмираоу Центра за
развијаое ппслпвних идеја младих

1.

1.3. Рекпнструкција пбјеката касарне
и стављаое у функцију студентскпг
кампуса (Студентски дпм, менза,
библиптека са ушипницпм)
1.4. Набавка струшне и
универзитетске литературе за градску
библиптеку

Пријентаципни
перипд реализације
Динамика
имплементације

X

X

50.000

100.000

150.000

X

20.000

80.000

100.000

200.000

800.000

1.000.000

15.000

15.000

30.000

X

X

X

X

2018

Укупнп

2017

Екстерни
извпри

1.

1.

Извпри финансираоа

Бучет

2016

Веза
са
сектпр
ским
циљев
има

2015

Прпграм
унапређеоа
живпта младих
Прпграм
унапређеоа
живпта младих
Прпграм
унапређеоа
живпта младих

Прпјекат /мјера

2014

Прпграм

X
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културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
живпта младих
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
сппртскп-

1.5. Израда студија пбразпвних
пптреба и фпрмираое Универзитета
Бијељина
1.6. Наставак изградое ппдрушне
деветпразредне щкпле у насељу
Лединци

1.

1.

X

X

X

X

100.000

0

100.000

1.800.000

200.000

2.000.000

360.000

40.000

400.000

1.7. Дпградоа технишке щкпле
„Михајлп Пупин“
1.

X

X

X

2.1. Прилагпђаваое 5 ппстпјећих
щкплских пбјеката за пбухват дјеце
предщкплскпг узраста

3.1. Изградоа сппртске сале у ПШ
„Петар Петрпвић Оегпщ“ Велика
Пбарска

2.

X

X

X

3.

X

X

X

50.000

X

X

80.000

50.000

720.000

100.000

800.000
248

рекреативне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
сппртскпрекреативне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
сппртскпрекреативне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
пбразпваоа и
унапређеоа
културнппбразпвне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
сппртскпрекреативне
инфраструктуре

3.2. Изградоа пјещашке, трим и
бициклистишке стазе
3.

X

X

X

X

X

400.000

0

400.000

X

X

300.000

2.700.000

3.000.000

150.000

0

150.000

3.3. Изградоа сппртскп -рекреативнпг
центра у МЗ Вељкп Лукић
3.

3.4. Фпрмираое градскпг ппзприщта

3.

X

X

X

3.

X

X

X

X

X

500.000

200.000

700.000

X

X

X

100.000

900.000

1.000.000

3.5. Адаптација, рекпнструкција и
санација Спкплскпг дпма у Бијељини

3.6. Изградоа сппртске сале у ПШ
„Свети Сава“ Бијељина
3.
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Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних услуга
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних услуга
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних услуга
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних услуга
Прпграм
ппбпљщаоа
квалитета
спцијалних услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и

4.1. Прпграм ппдрщке ппрпдици,
браку и ппвећаоу наталитета

4.2. Израда прпјектне дпкументације
за изградоу регипналнпг
прихватилищта за дјецу са
деликвентним ппнащаоем
4.3. Прпграм ппдрщке за бригу п
старим лицима

4.4 Изградоа дпма за лица са
инвалидитетпм

4.5. Изградоа нпвпг Центра за
спцијални рад у Бијељини и Дневнпг
центра за дјецу са ппсебним
пптребама
4.6. Прпграм пбезбјеђеоа
приступашнпсти јавних пбјеката и
услуга за лица са инвалидитетпм

4.

X

X

4.

X

X

X

X

200.000

0

200.000

50.000

0

50.000

4.

X

X

X

X

X

100.000

0

100.000

4.

X

X

X

X

X

0

800.000

800.000

4.

X

X

X

X

X

500.000

1.500.000

2.000.000

4.

X

X

X

X

X

102.000

177.000

279.000

5.

X

X

X

261.000

174.000

435.000

5.

X

X

X

100.000

0

100.000

5.1. Гепграфски инфпрмаципни
систем Града Бијељина – ГИС

5.2. Кпнтинуиранп ппбпљщаое
електрпнских јавних услуга

X

X
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приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга
Прпграм
унапређеоа
квалитета и
приступашнпсти
јавних услуга

5.3. Усппстављаое Е-скупщтине Набавка рашунара и спфтвера
5.

X

5.

X

52.000

30.000

3.000

33.000

5.520.000

8.459.000

13.979.000

1.1.: Фпрмираое јединствене базе
ппдатака п квалитети ваздуха, впда,
щума и ппљппривреднпг земљищта

Прпјекат 2.1: Прпјекат израде и
усвајаоа прпстпрнп-планске
дпкументације за перипд 2015-2024

1.

X

2.

X

X

X

X

2018

2017

2016

2015

ПЛАН ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (2014 – 2018)
Прпјекат /мјера
Веза
Пријентаципни
Извпри финансираоа
са
перипд
сектп
реализације
рским
Динамика
циље
имплементације
вима
Бучет (КМ)
Екстерни
Укупнп (КМ)
извпри (КМ)
2014

Прпграм израде
прпстпрнп-планске
дпкументације и
мпнитпринга стаоа
живптне средине
Прпграм израде
прпстпрнп-планске
дпкументације и
мпнитпринга стаоа

0

5.4. Систем 48-Систем у служби
грађана

УКУПНП

Прпграм

52.000

X

5.000

5.000

10.000

500.000

0

500.000
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живптне средине
Прпграм
унапређеоа
квалитета впда
Прпграм
унапређеоа
квалитета впда
Прпграм
унапређеоа
кпмуналне
инфраструктуре
Прпграм
унапређеоа
кпмуналне
инфраструктуре

Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске

3.1: Изградоа прешисташа прпцједних
впда за регипналну санитарну
деппнију Бријесница
3.2: Изградоа кплектпра брпј 5. и
брпј 2.
4.1:Прва фаза изградое нпвпг
градскпг грпбља на лпкацији Хасе
Бријесница (укљушујући и приступну
сапбраћајницу)
Прпјекат 4.2: Уређеое јавних паркинг
ппврщина у Бијељини

5.1: Изградоа раскрсница са кружним
тпкпм сапбраћаја умјестп ппстпјећих
припритетних раскрсница и
ппјединих кпје су регулисане
семафпрскпм сигнализацијпм кап и
изградоа истих приликпм
прпцјеоиваоа нпвих путева и улица
5.2: Мпдернизација кплпвпза на
мрежи улица у Граду Бијељина,
регулисаое сапбраћаја у ужем
градскпм језгру
5.3: Прпмптивне , инфпрмативне и
едукативне мјере и активнпсти
везане за приватни и кпмерцијални
сектпр
5.4: Уградоа спларних система за
загријаваое јавних устанпва у

3.

X

X

X

X

0

1.300.000

1.300.000

X

X

0

11.000.000

11.000.000

2.200.000

0

2.200.000

300.000

0

300.000

400.000

0

400.000

0

2.500.000

3.

X

X

X

4.

X

X

X

X

X

4.

X

5.

X

X

X

5.

X

X

X

X

5.

X

X

X

X

X

20.000

0

20.000

5.

X

X

X

X

X

0

150.000

150.000

2.500.000
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ефикаснпсти

Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти
Прпграм ппвећаоа
енергетске
ефикаснпсти

ванградскпм ппдрушју, 6 пбјеката
5.5: Израда прпјекта и измјещтаое
аутпбуске станице из центра градске
зпне на нпву планирану лпкацију, на
дијелу садащое жељезнишке станице
гдје се планира изградоа нпвпг
аутпбускпг и привременпг
жељезнишкпг терминала
5.6: Ппвезиваое зелене матрице
града садопм дрвпреда уз
сапбраћајнице
5.7: Усппстављаое фпнда за
суфинансираое прпјеката из пбласти
енергетске ефикаснпсти
5.8: Енергетски дани у Граду
Бијељина
5.9: Кампаоа „Један дан без
аутпмпбила“
5.10: Прва фаза изградое пјещашкп
бициклистишке стазе дуж
магистралнпг пута БијељинаПавлпвића мпст у дужини пд 3,5 km
5.11: Прпјекти прпмпције енергетске
ефикаснпсти

5.

X

X

500.000

0

500.000

30.000

0

30.000

5.

X

X

5.

X

X

X

X

X

90.000

0

90.000

5.

X

X

X

X

X

30.000

0

30.000

5.

X

X

X

X

X

0

0

0

X

X

X

600.000

0

600.000

X

X

X

20.000

0

20.000

7.195.000

12.455.000

19.650.000

5.

5.

X

X

УКУПНП
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АНЕКС 5: Пквирни ппдсјетник са календарпм за гпдищое дппуоаваое стратегије
развпја
Кпмппнента

Ппис и ппдлпге за
гпдищое дппуоаваое

Када се дппуоава

 Пратимп

Спципекпнпмска
анализа
(ради се у
битнп
скраћенпј
верзији)

и
пбјављујемп пдабране
екпнпмске
и
друщтвене
индикатпре и важне
трендпве
(демпграфски,
тржищте
рада,
екпнпмски
ппказатељи
пп
гранама и врстама
ппслпвних субјеката,
стаое
ппљппривреде...).
 Стаое
ппслпвнпг
пкружеоа
мпжемп
пратити
путем
стандардизпванпг
анкетираоа или фпкус
групе.

Ппшетак у априлу
(када су пбрађени
сви ппдаци за
претхпдну гпдину),
заврщетак у јуну

Наппмена
За пвај ппсап врлп је
важнп
разрадити
прпцедуру и усагласити
размјену ппдатака са
извприма
ппдатака
(Завпд за заппщљаваое,
Фпнд ПИП, Ппреска
управа, АПИФ...)

 Вреднујемп у кпјпј су

Ревизија
сектпрских
циљева

мјери пстварени и да
ли су јпщ валидни.
Акп пствареоа нису
близу
пшекиваних,
анализирамп узрпке
и,
пп
пптреби,
интервенищемп
у
активнпстима
(прпјектима) и/или у
самим циљевима.
 Ревизију извпдимп на
пснпву
праћеоа
реализације прпграма
и прпјеката, с једне
стране, и упшених
битних прпмјена у
пкплнпстима.

Јуни -јули

Ревизија
прпјеката

Врщимп на пснпву:
 Искуства
стешенпг
крпз
реализпваое
прпјеката

Аугуст -септембар

Дпбрп је да се за
ревизију пперативних
циљева
и прпјеката
искпристи пптенцијал
Партнерске групе
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 Резултата и преппрука
реализпваних
прпјеката
 Упшених прпмјена и
нпвих пптреба
 Ревидпваних
пперативних циљева.

 Утврђујемп

Гпдищои
пперативни
план
имплементациј
е, са
прпјектним
фпрмуларима

припритете
за
наредну гпдину
 Ревидујемп/кпмплети
рамп
прпјектне
фпрмуларе
/
прпјектне задатке за
припритетне прпјекте
 Правимп
и
усаглащавамп
финансијски план
 Кпмплетирамп план
имплементације
и
усклађујемп
финансијски план за
сљедећу гпдину са
бучетпм

Праћеое и
вреднпваое
реализпваних и
текућих
прпјеката

Извпдимп на пснпву:
 Плана
имплементације
 Разрађених
прпјектних фпрмулара
/ прпјектних задатака
(пшекиваних
резултата)
 Извјещтаја
п
реализпваоу
прпјеката (прпјектне
дпкументације)
 Ппказатеља
п
пствареним ефектима
(нпр. ппдаци п увпзу и
извпзу, ппдаци Завпда
за заппщљаваое...)

Септембар-пктпбар

Пратимп
према
динамици
реализпваоа
прпјеката
и
извјещтаваоа.
Вреднујемп (дајемп
пцјену пствареоа и
анализирамп
разлпге) у првпј
пплпвини марта.

Дппуоен план пд друге
пплпвине пктпбра иде
на
јавну
расправу,
заједнп са бучетпм.

П резултатима праћеоа
и
вреднпваоа
извјещтавамп
Партнерску
групу,
Градпнашелника,
Скупщтину у склппу
гпдищоег извјещтаја п
раду.
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