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На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике
Српске", број: 89/13 и 83/19), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима
("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17), члана 39. став (2) тачка 37)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина",
број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на својој 36. сједници одржаној дана 18. фебруара
2020. године, донијела је

П Р О Г Р А М
ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина на својој 34. сједници одржаној дана 06. децембра 2019.
године, донијела је Одлуку о буџету Града Бијељина за 2020. годину („Службеи гласник
Града Бијељина“, број: 23/19). На основу усвојеног буџета Града Бијељине за 2020. годину,
за изградњу комуналне инфраструктуре, у оквиру потрошачке јединици 0005170 Одјељење
за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, планирана су средства у износу
од 3.078.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских позиција:

 економски код број 511100-17 "Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, електро мрежа, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор,
пројектовање, буџет, суфинансирање)" у износу од 2.678.000,00 КМ

 економски код број 511100-8 "Издаци за изградњу и прибављање објеката комунална
инфраструктура - надзор, пројектовање и др. Дирекција за изградњу и развој града" у
износу од 50.000,00 КМ,

 економски код број 51110026 "Идаци за изградњу градског и осталих гробља" у
износу од 150.000,00 КМ

 економски код 511300-2 "Набавка видео надзора" у износу од 200.000,00 КМ

I ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ................................ 2.678.000,00 КМ

1. ПУТНА МРЕЖА И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ ИНФРАС ..................... 1.995.000,00 КМ

 Асфалтирање путева и улица

Учешће Града (70 %) - 840.000,00 КМ
Учешће грађана и других институција (30 %) - 360.000,00 КМ

 Изградња и асфалтирање путева, улица и паркинга у којима Град учествује са 100 %

- Асфлатирање улица у мјесној заједници Јања - 270.000,00 КМ
- Реконструкција и изградња краћих дионица улица и тротоара - 50.000,00 КМ



2

- Поплочање Трга краља Петра I Карађорђевића са уређењем зелених површина,
кошаркашког терена и урбаног мобилијара - 250.000,00КМ

- Поплочање улице Патријарха Павла - 70.000,00 КМ
- Наставак реконструкције стаза у градском парку - 75.000,00 КМ

 Изградња, пројектовање, опрема и др. у којима Град учествује са 100 %

- Аутобуска стајалишта, надстрешице и др. - 20.000,00 КМ
- Испитивање квалитета коловозних конструкција - 10.000,00 КМ
- Ревизија пројектне документације - 30.000,00 КМ
- Послови геодетског мјерења - 20.000,00 КМ

2. ВОДОВОДНА МРЕЖА ...................................................................... 180.000,00 КМ

 Изградња водоводних мрежа у којима Град учествује

Финансирање Града са 80 % - 144.000,00 КМ
Учешће грађана са 20 % - 36.000,00 КМ

3. ЕЛЕКТРО МРЕЖА  ............................................................................... 130.000,00 КМ

 Изградња јавне расвете гдје Град учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће Града са 70 % - 49.000,00 КМ
Учешће Грађана са 30 % - 21.000,00 КМ

 Изградња јавне расвете и НН мреже гдје Град учествује у комплетом финансирању
- 40.000,00 КМ

 Набавка и уградња декоративне расвјете - 20.000,00 КМ

4. ГАСИФИКАЦИЈА

 Решавање имовинско-правних односа (експропријација) ...................... 57.500,00 КМ
(финансирање се врши са дијела позиције ″инфраструктура,експропријација,
рјешавање имовинских питања″)

5. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА .............................   150.000,00 КМ

- Израду техничке документације-Главни пројекат фекалне и кишне канализационе
мреже за подсистем ПС 3 .......................................................................... 100.000,00 КМ

- Израде пројектно техничке документације, израде УТУ (урбанистичко-техничких
услова), процјена вриједности некретнина и сл. ....................................      50.000,00 КМ

6. ИЗГРАДЊА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ..............................................     200.000,00 КМ

7. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
- Одржавање информационог система за комуналну накнаду и порез на

непокретност................................................................................................ 12.000,00 КМ
- Провјера безбједности саобраћаја (RSI) у Мајевичкој улици у Бијељини... 3.500,00 КМ
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II ГРАДСКО И ОСТАЛА ГРОБЉА ...............................................................  150.000,00 КМ

III ИЗГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ГРАДА БИЈЕЉИНА ...................................................................................... 200.000,00 КМ

I ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1. Путна мрежа и остали објекти инфраструктуре

У 2020. години Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине, у складу са усвојеним буџетом Града Бијељина за 2020. годину („Службеи гласник
Града Бијељина“, број: 23/19), планира водити активности на изградњи, модернизацији и
реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и градских улица. За потребе
асфалтирања локалних, некатегорисаних путева и градских улица у сарадњи са грађанима, а
све у складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних
заједница на подручју Града Бијељина(„Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06,
16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19) планирана су средства у износу од 1.200.000,00 КМ. У
складу са наведеном Одлуком Град учествује у суфинансирању пројеката у износу од 70%
док грађани односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 30%.

У складу са усвојеним буџетом Града Бијељина за 2020. годину за финансирање
изградњи, модернизацији и реконструкцији објеката инфраструктуре у којима Град учествује
са 100% планирана су средства у износи 715.000,00 КМ. У оквиру наведних средства
планирано је извођење радова на поплочању Трга краља Петра I Карађорђевића са уређењем
зелених површина, кошаркашког терена и урбаног мобилијара као и поплочање улице
Патријарха Павла како би се наведена улици претворила у пјешачку зону. Такође планиран је
наставак активности на уређењу стаза у градском парку, те асфалтирање краћих дионица
улица и тротоара у виду изградње или реконструкције истих. Како би се побољшали
животни услови избјеглим, прогнаним и расељеним лицима са боравиштем односно
пребивалиштем на територији Града Бијељина, планиране су активности на модернизацији
путне мреже у Новом Насељу Јања.

Аутобуска стајалишта, надстрешице и друго

Овим програмом предвиђен је одређен износ средстава за набавку и уградњу
аутобуских стајалишта и надстрешица на подручју Града Бијељина.

На одређеним локацијама потребно је поставити односно уградити или поправити
саобраћајну опрему у виду  заштитно-одбојне ограде, на најкритичнијим мјестима као што су
путне дионице поред дубоких канала са водом, косина, насипа и засјека. Већина ових
активности је упитна из разлога недовољних финансијских средстава.

У циљу смиривања саобраћаја односно смањења брзина кретања возила на градској
уличној мрежи на поједним локацијама планира се уградња вибрационих трака и то као
алтернатива лежећим полицајцима. Вибрационе траке би се постављале пре свега у улицама
са већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред јавних установа гдје је појачан
пјешачки саобраћај. Ова активност се води и финансира кроз редовно одржавање путева и
улица.
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Ревизија пројектно-техничке документације

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је током 2018.-
2019. године, за потребе изградње инфраструктуре на подручју Града Бијељина, провело
поступак за израду пројектну-техничке документацију за око 15 пројеката. За један број
пројеката је урађена ревизија пројектно-техничке документације у прошлој години, док је за
један број пројеката ревизију пројектно-техничке документације неопходно урадити у овој
години.

2. Водоводна мрежа

У оквиру средстaва предвиђених буџетом Града Бијељина за изградњу комуналне
инфраструктуре, за потребе изградње односно проширења водоводне мреже током 2020.
године планирана су средства у износу од 180.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и
критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина
(„Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11, 21/12, 23/19), Град
учествује у суфинансирању радова у износу од 80% док грађани односно мјесне заједнице
суфинанисрају радове у износу од 20%. Узевши у обзир да је вода основна људска потреба
ова средства готово у потпуности одговарају поднесеним захтјевима за суфинанисрање
изградње водоводне мреже на подручју Града Бијељина. Закључно са 31.12.2019. године
путем Одсјека за послове мјесних заједница поднијета су око 22 захтјева мјесних заједница
односно грађана за суфинанисрање изградње водоводне мреже, укупне дужине око 3500 м1
новоизграђене мреже, који ће се реализовати из наведених средстава током 2020. године.

3. Електро мрежа

За потребе изградње електро мреже за 2020. годину предвиђена су средства од
130.000,00 КМ, и то:

- За изградњу јавне расвете на подручју градских и сеоских мјесних заједница
предвиђена су средства у износ од 70.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и
критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града
Бијељина  („Службени гласник Општине Бијељина“, бр. 29/06, 16/08, 29/08, 24/11,
21/12, 23/19), Град учествује у суфинансирању радова у износу од 70% док грађани
односно мјесне заједнице суфинанисрају радове у износу од 30%. Одлуком је
предвиђено да суфинансирање може бити и у материјалу.

- За изградњу јавне расвете на ужем подручју града на локацијама гдје је расвјета
постојала али је у веома лошем стању те одређене улице и јавне површине (тргови,
паркови) које не посједују јавну расвјету а коју је неопходно урадити планирана су
средства износ од 40.000,00 КМ.

- За потребе  набавке и уградње декоративне расвјете планирана су средства у износу
од 20.000,00 КМ. Напомињемо да је претходних година вршена набавка и уградња
једног дијела декоративне расвјете, тако да би са наставком ових активности дијелом
модернизовали постојећи декоративни елементи. Обзиром да је дио постојеће
декоративне расвјете оштећен или је престао са радом у потпуности, појавила се
потреба за допуном исте.
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4. Гасификација

У оквиру средства планираних за гасификацију планирано је рјешавање имовинско-
правних односа (експропријација) на дионици гасовода Бијељина-Шепак, као и плаћање
разних сагласности, обзиром на уговорене обавезе. Ово улагање представља суфинансирање
Града у изградњи гасификације. Поред ове ставке, за потребе експропријације ће се
користити и буџетска позиција економски код 511100 субаналитика 18 „Инфраструктура,
експропријација, рјешавање имовинских питања“ на којој су буџетом Града Бијељина за
2020. годину планирана средства у износу од 1,5 милион КМ.

5. Дирекција за изградњу и развој града

За потребе наставка изградње канализационе мреже на подручју Града Бијељина
неопходно је израдити техничку документацију-Главни пројекат фекалне и кишне
канализационе мреже за подсистем ПС 3. Наведеним пројектом ће бити обухваћене сљедеће
улице: Српске добровољачке гарде, Краља Драгутина, Мученика Романових, Светозара
Мијовића, Кнез Иве од Семберије, Уроша Предића и остале мање улице у зони обухвата.

По основу  других  активности коју  за потребе  Града обавља ЈП „Дирекција за
изградњу и развој града“ ДОО Бијељина планиран је износ од 50.000,00 КМ. Поменути износ
се користи  за потребе израде пројектних документација, израде УТУ (урбанистичко-
техничких услова), процјена вриједности некретнина за разне потребе Града, а прије свега за
потребе експропријације земљишта и имовине, израда елабората и предмјера потребних за
асфалтирање путева, улица, јавне расвјете и др. Пројектна документација у виду главних
грађевинских пројеката се највише ради за потребе изградње нових саобраћајница, трећих
трака, кружних токова, мостова, пјешачко-бициклистичких стаза, пројекти хидротехничке
фазе и др. Поред поменутих пројектовања, неопходно је обезбиједити средства за вршење
стручног надзора приликом реализације истих.

6. Аутобуска станица

На локацији старе жељезничке станице планирана је изградња нове аутобуске
станице. Укупна површина земљишта на којем се планира изградња нове аутобуске станице
износи 10.500 метара квадратних. Изградњом нове аутобуске станице створиће се услови за
измјештање приградског, међуградског и међународног аутобуског саобраћаја чиме ће се
смањити гужве у центру града. Пројектно техничком документацијом због задовољења
корисничких захтјева формиране су три просторно-функционалне цјелине које заједно чине
аутобуску станицу: станични простор, путничка зграда и аутобуски простор. Станични
претпростор, односно простор испред аутобуске станице, обезбјеђује прихват и отпрему
корисника аутобуске станице. Путничка зграда налази се између станичног претпростора и
аутобуског простора, с једне стране и између долазних и одлазних перона са друге стране.
Дозвољена спратност објекта је П+1, што омогућује увођење нових садржаја у објекту, који
су дефинисани главним пројектом и утврђеним потребама. Предметни пројекат је планиран
Стратегијом локалног развоја Града Бијељина 2014-2023. (ревидована за период 2019-2023.).

Поред средстава предвиђених овим програмом за потребе изградње аутобуске станице
обезбијеђана су средства на основу Одлуке о кредитном задужењу Града Бијељина за
финансирање капиталних пројеката коју је усвојила Скупштина Града Бијељина на својој 31.
сједници одржаној дана 28. августа 2019. године и Одлуке о кредитном задужењу Града
Бијељина за финансирање капиталних развојних пројеката коју је усвојила Скупштина Града
Бијељина на својој 35. сједници одржаној дана 25. децембра 2019. године.
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II ГРАДСКО И ОСТАЛА ГРОБЉА

За потребе наставка изградње инфраструктуре у оквиру Новог градског гробља Хасе –
Бријесница, у складу са захтјевом за додјелу средства ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина
број: 02/3-1985/19 од 29.11.2019. године, буџетом Града Бијељина за 2020. годину за ове
намјене планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ. Од наведених средстава 90.000,00
КМ је предвиђено за насипање, равнање и планирање земље и израду хидро-дренажних
канала док је 60.000,00 КМ предвиђено за радове на поплочавању и асфалтирању -
постављању барок коцки око капеле на Новом градском гробљу Хасе-Бријесница. Наведене
активност ће проводити ЈКП „Градско гробље“ ДОО Бијељина.

III ИЗГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Дана 08.11.2019. године између Министарства унутрашњих послова Републике
Српске и Града Бијељина под бројем: 02-370-1634/19, склопљен је Споразум о сарадњи на
успостављању видео-надзора јавних површина Града Бијељина. Споразумом се утврђује
сарадња између Министарства унутрашњих послова Републике Срспке и Града Бијељина
при набавци, изградњи, осигурању доступности и коришћењу система видео-надзора јавних
површина Града за потребе Града и Министарства. У складу са чланом 5. Споразума
финансијска средства за реализацију (изградњу) система видео-надзора обезбјеђује Град
Бијељина.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од дана усвајања програма до 31.12.2020. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику
Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-14/20 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина, СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 18. фебруар 2020. године

Славиша Марковић,с.р.


