
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА (2017-2019.) ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 



1 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БИЈЕЉИНА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-014-1-636/18 

Датум: 20.04.2018. године 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА (2017.-2019.) ЗА 2017. ГОДИНУ 

1. Сажетак 

Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати 
услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од 
најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу 
нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско 
финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних 
инвестиција ће омогућити локланим самоуправама боље искоришћавање капацитета 
локалног буџета и омогућити бољи приступ садашњим изворима финансирања (ЕУ – 
предприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим 
донаторским средствима). 

План капиталних инвестиција (ПКИ) је план који покрива капиталне пројекте за период од 

три године. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја. Прва година реализације и 

финансирања програма капиталних инвестиција сматра се годишњим капиталним 

буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исјечак из 

вишегодишњег капиталног програма који се односи на конкретну годину. 

Градска управа Града Бијељина је приступила изради Плана капиталних инвестиција  

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

План капиталних инвестиција за период 2017 – 2019. година Града Бијељина је усвојен на 

Скупштини Града Бијељина 27. јуна 2017. године. 

Укупан број прихваћених пројеката за План капиталних инвестиција Града Бијељина 

за период 2017-2019. износи 57. 

Укупна вриједност пројеката: 85.517.824,67 КМ, од тога 
o Средства Буџета Града Бијељина: 17.113.660,00 КМ 
o Екстерна средства: 68.404.164,67 КМ. 

 

Према ПКИ 2017–2019. у 2017. години планирана је реализација или почетак 
реализације укупно 44 пројеката, укупне вриједности 51.286.050,00 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 5.974.660,00  КМ, 

o Екстерна средства: 45.311.390,00 КМ. 
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2. Преглед имплементације 
 

На основу Плана капиталних инвестиција 2017-2019. године, у наставку је дат 
преглед имплементације планираних пројеката за 2017. годину по секторима. 

 

2.1. ПРИВРЕДА 

Према наведеном Плану, почетак реализације свих пројеката из подсектора ПРИВРЕДА је 
планиран у 2017. години. 

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

енергије) 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2017–2019. годину износи  
2.347.200,00 КМ, за 2017. годину планирана је реализација у износу од 1.173.600,00  КМ. 
У 2017. години Пројекат није реализован јер нису обезбијеђена финансијска средства. 
Реализација пројекта се одгађа до добијања потребних финансијских средстава. 

 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ПРИВРЕДА 

Р.Б. Назив пројекта Планирана средства 
у 2017. години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

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

1.173.600,00 0,00 

Укупно 1.173.600,00 0,00 

 

2.2. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

У оквиру подсектора САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА у 2017. години планирана је 
реализација или почетак реализације укупно 4 пројекта:  

1. Уређење јавних паркинг површина у Бијељини 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 

100.000,00 KM. У 2017. години предметни пројекат није реализован. 

2. Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне 2 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 
429.450,00 КМ. Предметни пројекат је реализован у 2017. години у износу 429.580,70 КМ. 
За реализацију пројекта обезбијеђена сз средства у износу од 332.913,88КМ из буџета 
Града док су средства у износу од 96.666,82 КМ обезбијеђена из донације ИРБРС у склопу 
пројекта „Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске“. 
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Укупна дужина изграђене саобраћајне инфраструктуре у склопу Индустријске зоне II 
износи око 1400м1. Пројекат завршен. 

 3. Израда пројекта и измјештање аутобуске станице  

- Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

250.000,00 КМ. За потребе измјештања аутобуске станице рјешени су имовинско правни 

односи на свим парцелама из надлежности Град Бијељина. Имовинско правни односи за 

потребе рализације предметног пројекта нису рјешени само на једној парцели а да би се 

исти рјешили неопходно је да Влада Републике Србије донесе Одлуку о преносу 

предметног земљишта на Републику Српску.  

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

Павловића мост у дужини од 3,5 км 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 

150.000,00 KM. Град Бијељина је преузео обавезу да изради пројектно техничку 

документацију док би се средства за изградњу предметне стазе обезбиједила из 

донаторских средстава. У 2017. години између Града Бијељина и ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој града“ ДОО Бијељина закључен је уговор за израду пројектно техничке 

документације – Главног пројекта за изградњу пјешачко - бициклистичке стазе поред 

магистралног пута М.18.2 дионица: 456, Гојсовац – Павловића пут. Вриједност 

предметног уговора износи 17.222,40 КМ, за реализацију уговора из буџета Града 

Бијељина за 2017. годину издвојена су средства у износу од 7.000,00 КМ док је преостали 

дио средстава планиран из буџету Града Бијељина за 2018. годину. Прва фаза пројектно 

техничке документације је израђена (дионица од „Фиса“ до „Етно села Станишићи“) и 

тренутно се ради ревизија исте након чега ће Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине поднијети захтјев за издавање грађевинске дозволе за 

предметну дионицу.  

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Р.Б. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

1. Уређење јавних паркинг површина у 
Бијељини 

100.000,00  0,00 

2. Наставак изградње саобраћајнице у 
оквиру „Индустријске зоне 2”  

429.450,00 429.580,70 

3. Израда пројекта и измјештање аутобуске 
станице 

250.000,00 0,00 
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4. Прва фаза Изградње пјешачко 
бициклистичке стазе дуж магистралног 
пута Бијељина-Павловића мост у дужини 
од 3,5 км 

150.000,00 7.000,00 

Укупно 929.450,00 436.580,70 

 

2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У оквиру подсектора ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у 2017. години планирана 
је реализација или почетак реализације укупно 2 пројекта:  

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

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 
30.000,00 КМ. Буџетом Града Бијељина за 2017. годину планирана су средства за 
реализацију овог пројекта у износу од 20.000,00 КМ. 10.000,00 KM планирано је да се 
реализује кроз уговор број 02-404-157/16-Лот 2 што је и учињено. Приликом реализације 
овог уговора засађено је око 39 дрвенастих лишћарских садница (Acer platanoides), 3 
дрвенасте лишћарске саднице (Platanus sp.), 1 дрвенаста лишћарска садница (Tilia argentea) 
и 3 дрвенасте лишћарске саднице (Robinia pseudoacacia "globosa") све укупно 46 
дрвенастих лишћарских садница. Поред горе наведеног Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине је у 2017. години два пута расписало јавну набавку 
означену као СКП-08/17 која се односи на Садњу дрворедних садница. Предметна јавна 
набавка није реализована у 2017. године из разлога што су све достављене понуде 
премашиле буџетом планирана средства за реализацију јавне набавке. Средства планирана 
за реализацију јавне набавке износе 10.000,00 КМ.  
 
2.  Набавка специјалних  возила (ВОМЕ и цистерне за отпадну воду) за одржавање 

канализационог система (пројекат планиран од стране АД „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Бијељина) 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017-2019. годинe 

износи 800.000,00 КМ. Пројекат није реализован у 2017. години. Реализација пројекта се 

одлаже за период 2018 – 2020. година, односно до обезбјеђења потребних средстава. 

Предметни пројекат је планиран да се реализује  из донаторска средства.  

 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Р.Б. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

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

30.000,00 10.000,00 
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пројеката) 
2. Набавка специјалних  возила  (ВОМЕ и 

цистерне за отпадну воду) за одржавање 
канализационог система 

800.000,00 0,00 

Укупно 830.000,00 10.000,00 

 

2.4.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

У оквиру подсектора СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА у 2017. години планирана је 
реализација једног пројекта. 

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

Почетак реализације пројекта је био октобар 2015. године. До краја 2016. године 

реализовани су радови у вриједности од 1.549.777,22 КМ, од тога Јапанска амбасада/ИОМ 

210.000,00 $ (долара) односно 367.500,00 КМ (груби радови, дневни центар за дјецу 

ометену у развоју) – реализовано у 2015. години, Свјетска банка 257.749,97 КМ (систем 

гријања и хлађења), Град Бијељина 854.527,25 КМ (груби радови, пројектна 

документација, потребне сагласности, надзор) и Центар за социјални рад 70.000,00 КМ 

(радови). У 2017. години средства планирана за наставак изградње Центра за социјални 

рад са Дневним центром за дјецу са посебним потребама умањена су  на износ од  

39.050,26 КМ.  Ова средства су утрошена за израду допуне Главног пројекта, као и 

комуналне сагласности и  прикључке (Водовод и канализација, Електро Бијељина...). 

Завршетак изградње објекта планиран је за 2018. годину, а средства у износу од 

1.100.000,00 КМ  обезбијеђена су из кредитних средстава као и 50.000,00 КМ из буџета 

Града Бијељина планираних за вањско уређење. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

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

                 200.000,00 39.050,26   

Укупно 200.000,00 39.050,26   

 

2.5.КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У оквиру подсектора  КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА планиран је највећи 
број пројеката. У 2017. години планирана је реализација или почетак реализације 24 
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пројеката. Такође у 2017. години реализована су два пријекта која су по ПКИ (2016-2018) 
планирана да се реализују у 2018. години. Узевши у обзир претходно наведено у 2017. 
години укупно је реализовано 25 пројеката. 

 

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

Бијељина  

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 

50.000,00 KM. За послове на изградњи јавне расвјете на подручју градских и сеоских 

мјесних заједница у 2017. години утрошено је 35.934,44 KM, гдје је Град Бијељина 

учествовао у суфинансирању у износу од 17.967,22 KM, док су средства у износу од 

17.967,22 KM обезбијеђена из средстава мјесних заједница, односно екстерних извора 

финанисрања. Кроз реализацију предметног пројекта јавна расвјета је из изграђена у МЗ 

„Јања“ на 4 локација и у МЗ „Доње Црњелово“ на једној локацији. 

 

2. Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина 
Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 

55.000,00 KM. У 2017. години реализован је пројекат изградње јавне расвјете на подручју 

ужег центра града, који је у потпуности финансиран из буџета Града Бијељина. 

Вриједност изведених радова износи 54.755,77 КМ. Кроз реализацију предметног пројекта 

јавна расвјета је изграђена у ул. Војводе Степе, ул. Браће Гаврић, ул. Мајевичка и у парку 

на раскрсници ул. Јована Дучића и ул. Кнез Иво од Семберије. 

 

 3. Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара 

на подручју Града 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 
860.000,00 КМ. Током 2017. године на подручју Града Бијељина извршена је изградња и 
асфалтирање локалних, некатегорисаних путева и градских улица у дужини од 15.754 
метара. Укупна вриједност изведених радова износи 1.550.131,11 КМ, од чега је из буџета 
Града издвојено 983.271,14 КМ док је из екстерних извора обезбијеђено 566.859,97 КМ 
(Грађани, Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством за 
избјеглице и расељена лица Републике Српске, Федералним министарством за расељене 
особе и избјеглице и Аграрни фонд). Приликом реализације пројекта изграђено је 1.085 м1 
локалних путева, 9.200 м1 некатегорисаних путева, 5.374 м1 улица и 95m1 пјешачко 
бициклистичких стаза.  
 
4. Реконструкција јавне расвјете – увођење ЛЕД технологије 
Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за период од 2017. до 

2027. године износи 5.500.000,00 KM. Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине је у 2017. години планирало јавну набавку означену као СКП-

35/17 која се односи на Обављање комуналне дјелатности реконструкције, управљања и 

одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији. 
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Предметна јавна набавка није реализована у 2017. године због пресуде Окружног суд у 

Бијељини, број 12 0 У 005898 16 У од 07.02.2017. године.  

 

5. Изградња главног секундарног транспортног гасовода  

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 

5.430.000,00 KM. У склопу гасификације Града Бијељина у току је рјешавање имовинско 

правних односа на изградњи гасовода Шепак-Бијељина. Активности на рјешавању 

имовинско правних односа тренутно заједнички проводи "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина, 

Правобранилаштво Републике Српске и Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине. Одлуком о додатном улагању ради повећања улога Града 

Бијељина у основном  капиталу "Бијељина-Гас" д.о.о. Бијељина ("Службени гласник 

Града Бијељина" број 15/13) и Уговором о регулисању међусобних односа у поступку 

експропријације некретнина закљученим дана 05.04.2017. године између Републике 

Српске и Града Бијељина под бројем 02-473-1/17, а на основу достављених доказа о 

ријешеним имовинско правним односима у 2017. години предузећу "Бијељина-Гас" д.о.о. 

Бијељина дозначена су средства у износу од 192.678,80 КМ од планираних 150.000,00 КМ. 

Од почетка реализације пројекта изграђено је 10km транспортног гасовода укупне 

вриједности око 5.000.000,00 КМ као и 15km дистрибутивне гасне мреже Града Бијељина 

укупне вриједности око 300.000,00 КМ. 

Укупна вриједност реализације пројекта износи 5.492.678,80 КМ. 

 

6. Изградња трафостанице у "Индустријској зони 2" 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018)  за 2017. годину износи 

90.000,00 KM. Како би се омогућило нормално снабдијевање електричном енергијом 

Индустријске зоне II у 2017. години спроведена је јавна набавка СКП-30/17 која се односи 

на Изградњу трафостанице са прикључним 10кV подземним кабловским водом у 

Индустријској зони II. Трафостаница са прикључним 10кV подземним кабловским водом 

има улогу да обезбиједи снабдијевање електричном енергијом планиране пословне објекте 

и комплекс Индустријске зоне II са пратећим садржајима, а све у циљу дугорочног развоја 

привреде на територији Града Бијељина. Укупна вриједност предметног уговора износи 

130.173,03 КМ. Радови на основу наведеног уговора у 2017. години су изведени у 

вриједности од 38.466,09 КМ. У међувремену радови су готово у потпуности изведени и 

плаћање истих ће се извршити из буџета Града Бијељина за 2018. годину. 

 

7. Асфалтирање пута у МЗ Дијелови, насеље Блок 3, Град Бијељина 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) износи 36.000,00 КМ. У 

2017. години предметни пројекат је реализован у износу од 32.372,15 КМ. Средства у 

износу од 6.000,00 КМ су планирана из буџета Града од којих је утрошено 2.372,15 КМ, 

док су средства у износу од 30.000,00 КМ обезбијеђена од стране Министарства за 
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избјеглице и расељена лица Републике Српске. Приликом реализације овог пројекта 

асфалтиран је пут у МЗ „Дијелови“ у дужини од 252,00м1. 

 

8. Асфалтирање-пресвлачење пута у МЗ Хасе, Град Бијељина, у циљу стварања 

инфраструктурних услова за одрживи повратак становништва на овом подручју 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) износи 50.000,00 КМ. У 

2017. години предметни пројекат је реализован у износу 49.864,23 КМ. Средства су 

обезбијеђена од стране Министарства за избјеглице и расељена лица БиХ. Приликом 

реализације овог пројекта асфалтиран је пут у МЗ „Хасе“ у дужини од 575,00м1. 

 

9. Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама на подручју Града Бијељина 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

200.000,00 КМ. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање 

пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина ("Службени гласник општине 

Бијељина", број: 29/06, 16/08, 29/08, 24/11 и 21/12), Град учествује у суфинансирању 

изградње-проширења водоводних мрежа у износу од 80% а грађани 20%. У склопу 

реализације наведеног пројекта потписана су укупно 24 уговора у износу од         

194.024,39 КМ, од чега су 155.219,51 KM средства из буџета Града Бијељина и 38.804,88 

KM средства мјесних заједница. Предметни уговори су реализовани, а укупна дужина 

новоизграђене водоводне мреже износи 2847м1. 

 

10. Санација водоводне мреже у циљу смањења губитака на мрежи 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

50.000,00 КМ. Између Града Бијељина и АД Водовод и канализација Бијељина дана 

30.06.2017. године под бројем: 02-370-1033/17, закључен је Споразум о реализацији 

програма за смањење губитака у водоводној мрежи и заштити животне средине. На основу 

наведеног споразума извршена је реконструкција водоводних мрежа у укупној дужини од 

271 метар (улици Марка Миљанова у дужини од 48,0м, улици Владике Гаврила у дужини 

од 80,0м и у улици Карађорђева, Дворови, у дужини од 143,0м). Укупна вриједност 

изведених радова износи 20.031,66 КМ, средства су обезбијеђена из буџета Града 

Бијељина. 

 

11. Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине за подручје Бијељине (изградња Дринског 

насипа) 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за период од 2017. до 

2020. године износи 11.000.000,00 КМ од чегаје у 2017. години планирано 

5.600.000,00КМ, од чега 600.000,00 за експропријацију из буџета Града и 5.000.000,00 КМ 

средства из кредита Свјестске банке. У 2017. години за трошкови експропријације 

земљишта I и II фаза корита ријеке Јање утрошено је 497.202,30 КМ. 
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12.Уређење корита ријеке Јање са рјешавањем унутрашњих и брдских вода у Новом 

Насељу Јања дужине 8 km 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за период од 2017. до 

2020. године износи 9.870.000,00 КМ. За потребе експропријације за пројекат Уређење 

корита ријеке Јање (I, II, III и IV фаза) утрошена су средства у износу од 1.903.104,22 КМ 

од тога у 217. години око 100.000,00 КМ. Средства у износу од 329.372,50 КМ су 

утрошена за израду пројектно-техничке документације, ревизију пројектно техничке 

документације, израду елабората за провођење експропријације и процјену тржишне 

вриједности некретнина. За Дионицу 3 - Уређење доњег тока ријеке Јање од ушћа у ријеку 

Дрину па узводно на дужини од око 8,0км, укључујући и заштиту од брдских и 

унутрашњих вода Новог Насеља Јања  од стране Амбасада Републике Турске одобрена је 

донациј у износу од 4.700.000,00 КМ. Након проведеног поступка јавне набавке уговорена 

вриједност радова за Дионицу 3 износи око 1.990.000,00 ЕУРА без ПДВ-а. Извођење 

предметних радова је започето 2017. године. Процјењује се да је изведено 50% радова у 

2017. години док се до краја 2018. године очекује извођење свих потребних радова на 

Дионици 3. 

 

13. Рехабилитација – реконструкција канала Глоговац, Спојног канала, канала Дашница и 

Мајевичког ободног канала 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

6.800.000,00 КМ од којих је 300.000,00 КМ планирано из буџета Града Бијељина за 

експропријацију земљишта. Дио пројекта који се односи на Експропријацију земљишта за 

реализацију пројекта заштите од брдских и унутрашњих вода Града Бијељина на потезу 

канал Глоговац – Спојни канал – Мајевички ободни канaла (МОК) је реализован. 

Вриједност средстава која су утрошена за реализацију наведеног пројекта износе 

225.432,09 КМ. За наведени пројекат Град Бијељина је као накнаду за експроприсано 

земљиште ранијем власнику ДОО „Дракстес“ Црњелово додијелио замјенско земљиште 

чија процјењена вриједност износи 102.450,00 КМ, тако да укупна вриједност средстава за 

реализацију горе наведеног пројекта износи 327.882,09КМ. За извођење радова на 

уређењу канала Дашница проведен је поступак јавне набавке и у току је закључивање 

уговора са најповољнијим понуђачем радова. 

 

14. Реконструкција пумпних станица Бегов пут, Домуз скела и Тополовац као и устава у 

Јањи, на каналу Селиште у Балатуну, на ушћу канала Дашница у ријеку Саву (Височ) и на 

споју Дринског и Савског насипа у Рачи (пројекат планирад од стране ЈУ „Воде Српске“) 

За уставу на споју Дринског и Савског насипа у Рачи урађена је пројектно техничка 

документација. Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине од 

стране ЈУ „Воде Српске“ је обавјештено да се предметни пројекат планира реализовати у 

2019. години. 
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15. Реконструкција цјевовода у Улици Мајора Драгутина Гавриловића 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

200.000,00 КМ. За потребе извођења радова и набавке материјала на реконструкцији и 

изградње топловодне мреже у ул. Мајора Драгутина Гавриловића, Светог Саве и Доситеја 

Обрадовића предузећу ЈП „Градска топлана“ Бијељина су уплаћена средства у износу од 

196.226,04 КМ.  

 

16. Изградња електроенергетских и грађевинских објеката у 2017. години (пројекат 

планиран од стране ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД) 

У току 2017. године ЗЕДП „Електро Бијељина“ АД је изградила електроенергетске објекте 

у вриједности од 764.643,00 КМ из властитих средстава. Изградња се огледала у следећем: 

1. Изградња и санација надземних 10 kV далековода - 50.993 КМ, 
2. Изградња и санација нисконапонске мреже - 153.602 КМ, 
3. Изградња и санација подземних 10 kV каблова - 21.978 КМ, 
4. Изградња и санација трафо-станица 10/0.4 kV  - 75.165 КМ, 
5. Изградња нових  нисконапонских прикључака - 111.601 КМ, 
6. Реконструкција постојећих нисконапонских прикључака - 145.106 КМ, 
7. Набавка опреме за SCADA систем - 94.335 КМ, 
8. Набавка опреме за даљинско очитање бројила - 111.863 КМ. 
 
Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

1.474.500,00 КМ. 

 

17. Наставак изградње канализационог система Бијељина – према "Орио" програму 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за период од 2017. до 

2019. године износи 12.598.000,00 КМ. У току је реализација „ОРИО“ пројекта који се 

односи на пројектовање и изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Бијељини. Након спроводене јавне набавке укупна вриједност пројекта 

„ОРИО“ износи 15.755.325,53 КМ (без ПДВ-а) од чега је обавеза Града Бијељина 

финансирање 27% вриједности радова и трошкови ПДВ-а 17%. Учешће Града Бијељина у 

2017. години на Изградњи канализационе мреже у оквиру "ОРИО" пројекта износи 

1.555.908,38 КМ док учешће донатора „РВО“ у 2017. години износи 2.539.447,77 КМ . 

 

18. Израда аутоматске решетке на главном фекалном колектору испред пумпне станице 

ПС 1 на парцели к.ч. 250/1, К.О. Бијељина 1. Потребно урадити пројекат (пројекат 

планиран од стране АД „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Бијељина) 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) износи 350.000,00 KM. 

Пројекат није реализован, реализација се одгађа за период 2018. – 2020. године, односно 

до обезбјеђења потребних средстава.  
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19. Претварање бунара Б1, Б3 и Б5 који су у систему натеге у индивидуалне бунаре. 

Потребно урадити техничку документацију (пројекат планиран од стране АД 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Бијељина) 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) износи 240.000,00 KM 

односно 80.000,00 КМ по години. Пројекат није реализован, реализација се одгађа за 

период 2018. – 2020. године, односно до обезбјеђења потребних средстава.  

 

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

објеката у циљу рјешавања проблема са поплавама 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

110.000,00 КМ. Активности су се одвијале кроз следећа три пројекта: 

1. Пројекат који се односи на Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања у 

потпуности je реализован. Након проведеног поступка јавне набавке закључен је уговор 

број: 02-404-118/17 од 20.07.2017. године са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" 

Бијељина на износ од 49,904.27 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег 

понуђача проведен је путем Отвореног поступка.  

2. Пројекат који се односи на Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ 

„Љељенча“ се реализује. Поступак за покретање предметне јавне набавке је први пут 

покренут у мају 2017. године. Како ни једна од примљених понуда није испуњавала 

услове тражене тендерском документацијом у складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона 

о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) донесена је  Одлукa о 

поништењу поступка јавне набавке из разлога што ниједна од примљених понуда није 

прихватљива. Након проведеног поновног поступка јавне набавке, са извођачем радова 

ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" Бијељина, закључен је уговор о извођењу предметних радова 

број: 02-404-176/17 од 07.12.2017. године. Вриједност уговорених радова износи 

26.676,00КМ. У току је извођење предметних радова. Поступак јавне набавке за избор 

најповољнијег понуђача је проведен путем Отвореног поступка. 

3. Пројекат који се односи на Чишћење канала у МЗ „Хасе“ je у потпуности 

реализован. Након проведеног поступка јавне набавке закључен је уговор број: 02-404-

119/2017 Лот  2 од 22.09.2017. године са извођачем радова ДОО "Радиша" Бијељина на 

износ од 15.529,55 КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је 

проведен путем Отвореног поступка.  

Реализована средства кроз ова три пројекта износе 92.109,82 КМ. 

 

21. Изградња ограде око сеоских гробаља (пројекат планиран од стране ЈКП „Градско 

гробље“ ДОО Бијељина) 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за 2017. годину износи 

39.000,00КМ. Предметни пројекат који се односи на изградњу ограде око сеоских гробаља 

којима управља ЈКП "Градско гробље" Д.О.О. Бијељина није реализован у 2017. години 

због недостатка финансијских средстава.  
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 22. Унапређење телекомуникационе мреже у селима 

Нема потребних података. На захтјев Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту 

животне средине предлагач  пројекта АД „Мтел“ Бања Лука није доставио тражене 

податке уз образложење да исти представљају пословну тајну. 

 

23. Водоснабдијевање насеља Модран. Обухвата изградњу комплетне транспортне и 

дистрибутивне мреже, са бустер станицом 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ (2016 – 2018) за период од 2018. до 

2019. године износи 1.450.000,00 КМ. У склопу рјешавања водоснабдијевања насеља 

Модран до сада је изграђен транспортни цјевовод дужине Л=3300 м, у вриједности од 

292.114,61 КМ са ПДВ-ом.  

 

24. Изградња мртвачнице на Новом градском гробљу Хасе – Бријесница, друга фаза 

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

200.000,00 КМ. Пројекат је дјелемично реализован (друга фаза) у току 2017. године са 

утрошком средстава у износу од 140.944,43 КМ.  

 

25. Насипање, равнање и планирање терена предвиђеног за сахрањивање 

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

30.000,00 КМ. У току 2017. године успјешно је реализована прва фаза, уз утрошак 

средстава од 67.095,64 КМ. 

 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Р.бр. Назив пројекта 
Планирана 

средства у 2017. 
години (КМ) 

Остварено у 2017. 
години (КМ) 

1. 
Изградња јавне расвјете на подручју 
градских и сеоских мјесних заједница  Града 
Бијељина 

50.000,00 35.934,44 

2. Изградња јавне расвјете на подручју ужег 
центра Града Бијељина 

55.000,00 54.755,77 

3. 
Изградња и асфалтирање путева, улица, 
пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара 
на подручју Града 

860.000,00 1.632.367,49 

4. Реконструкција јавне расвјете – увођење 
ЛЕД технологије 

550.000,00 0,00 

5. Изградња главног секундарног транспортног 
гасовода 

5.430.000,00 5.492.678,80 

6. Изградња трафостанице у "Индустријској 
зони 2" 

90.000,00 38.466,09 

7. Асфалтирање пута у МЗ Дијелови, насеље 
Блок 3, Град Бијељина 

36.000,00 32.372,15 
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8.  

Асфалтирање – пресвлачење пута у МЗ 
Хасе, Град Бијељина, у циљу стварања 
инфраструктурних услова за одрживи 
повратак становништва на овом подручју 

50.000,00 49.864,23 

9. Изградња водоводне мреже у мјесним 
заједницама на подручју Града Бијељина 

200.000,00 194.024,39 

10. 
Санација водоводних мрежа у мјесним 
заједницама у циљу смањења губитака на 
мрежи  

50.000,00 20.031,66 

11. 
Пројекат заштите од поплава ријеке Дрине 
за подручје Бијељине (изградња Дринског 
насипа) 

5.600.000,00 497.202,30 

12. 
Уређење корита ријеке Јање са рјешавањем 
унутрашњих и брдских вода у Новом 
Насељу Јања дужине 8 km) 

4.800.000,00 2.375.913,25 

13. 
Рехабилитација-реконструкција канала 
Глоговац, Спојног канала, канала Дашница и 
Мајевичког ободног канала 

6.800.000,00 327.882,09 

14. 

Реконструкција пумпних станица Бегов пут, 
Домуз скела и Тополовац као и устава у 
Јањи, на каналу Селиште у Балатуну, на 
ушћу канала Дашница у ријеку Саву (Височ) 
и на споју Дринског и Савског насипа у Рачи 

5.000.000,00 0,00 

15. Реконструкција цјевовода у Улици Мајора 
Драгутина Гавриловића 

200.000,00 196.226,04 

16. Изградња електроенергетских и 
грађевинских објеката у 2017. години 

1.474.500,00 764.643,00 

17. Наставак изградње канализационог система 
Бијељина – према "Орио" програму 

12.598.500,00 4.095.356,15 

18. 

Израда аутоматске решетке на главном 
фекалном колектору испред пумпне станице 
ПС 1 на парцели к.ч. 250/1, К.О. Бијељина 1. 
Потребно урадити пројекат 

350.000,00 0,00 

19. 
Претварање бунара Б1, Б3, и Б5 који су у 
систему натеге у индивидуалне бунаре. 
Потребно урадити техничку документацију 

80.000,00 0,00 

20. 

Изградња – ископ нових канала, мостова, 
пропуста, насипа и других водопривредних 
објеката у циљу рјешавања проблема са 
поплавама 

110.000,00 92.109,82 

21. Изградња ограде око сеоских гробаља 39.000,00 0,00 

22. 

 
Унапређење телекомуникационе мреже у 
селима 

Процијењена 
вриједностпројекта 
је пословна тајна 

Процијењена 
вриједностпројекта 
је пословна тајна 

23. 

Водоснабдијевање насеља Модран. 
Обухвата изградњу комплетне транспортне 
и дистрибутивне водоводне мреже, са бустер 
станицом 

1.450.000,00 292.114,61 
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24. Изградња мртвачнице на Новом градском 
гробљу Хасе – Бријесница, друга фаза 

200.000,00 140.944,43 

25. Насипање, равнање и планирање терена 
предвиђеног за сахрањивање 

30.000,00 67.095,64 

Укупно 46.103.000,00 16.399.982,35 

 

Извор средстава 
Планирана средства у 2017. 

години (КМ) 
Реализована средства у 

2017. години (КМ) 

Буџет Града Бијељина 3.723.000,00 4.591.520,51 

Екстерни извори 42.380.000,00 11.808.461,84 

Укупно: 46.103.000,00 16.399.982,35 

 

2.6.КУЛТУРА 

У оквиру подсектора КУЛТУРА планирана је реализација или почетак реализације 
4 пројекта у 2017. години. 

1.Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“  

У 2017. години, ништа није реализовано, осим спомен собе која је у надлежности 

Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. За рехабилитацију Музеја у 2017. години 

планирано је 50.000,00 КМ кроз буџет Града, а за радове је исплаћено 3.000,00КМ. . 

Пројекат Рехабилитација зграде Музеја „Семберија“ се одгађа до обезбјеђивања 

потребних средстава. 

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

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2017 – 2019.  за 2017. годину износи 

100.000,00 КМ.  У 2017. години у буџету Града нису била одобрена средства за 

реконструкцију објекта и капиталне инвестиције, издатака за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграде и објекта у 2017. години није ни било. У 2018. је 

планирано 50.000 КМ, од тога 30.000 КМ за спољне радове на згради, а 20.000КМ за 

столарију. Радови су почели. 

3. Завршетак радова и уређење ентеријера депоа Музеја „Семберија“ и изградња Спомен 

собе погинулим борцима војске Републике Српске 

У 2017. години је настављена реализација пројекта, друга фаза је завршена, вриједност 

радова износи 119.332,05 КМ. Наставак реализације пројекта планиран је у 2018. години. 

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

расвјетом за плафон сутерена 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2017 – 2019.  за 2017. годину износи 

20.000,00 КМ. У Центру за културу у 2017. години ништа није урађено. Рефлектори у 
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сутерену, који су планирани ПКИ нису урађени. Сва средства су отишла на текућа 

одржавања. Реализација пројекта се одгађа до обезбјеђења потребних средстава.  

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору КУЛТУРА 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

1. Рехабилитација зграде Музеја 
„Семберија“ 

50.000,00 3.000,00 

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

100.000,00 0,00 

3. Завршетак радова и уређење ентеријера 

депоа Музеја „Семберија“ и изградња 

Спомен собе погинулим борцима војске 

Републике Српске 

100.000,00 119.332,05 

4. Реконструкција просторија сутерена у 

Центру за културу – набавка плоча са 

расвјетом за плафон сутерена 

20.000,00 0,00 

Укупно 270.000,00 122.332,05 

 

2.7.СПОРТ 

У оквиру подсектора СПОРТ планирана је реализација једног пројекта у 2017. 

години. 

1.Реконструкција градског стадиона  

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

активности из 2015. године.  

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

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

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

планирају из екстерних извора. Средства планирана буџетом Града Бијељина за 2017. 

годину у износу од 100.000,00 КМ нису била довољна за реализацију пројекта, а 

планирана средства од екстерних извора нису обезбјеђена.  

Реализација наведеног пројекта се очекује у 2018. години а у сарадњи са ФСБиХ који ће 

реализовати пројекат „Побољшање инфраструктуре у елитном такмичењу националне 

лиге „Премијер лига БиХ) – рефлекторска расвјета на свим стадионима Премијер лиге 
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БиХ за сезону 2018/2019“. За реализацију наведеног пројекта у буџету Града Бијељина за 

2018. годину планирано је 150.000,00 КМ.   

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору СПОРТ 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

1. Реконструкција градског стадиона 
 

100.000,00 0,00 

Укупно 100.000,00 0,00 

 

2.8.ОБРАЗОВАЊЕ 

У оквиру подсектора ОБРАЗОВАЊЕ планирана је реализација или почетак 

реализације укупно 4 пројекта у 2017. години. 

1. Изградња економских објеката – Пољопривредна и медицинска школа Бијељина  

Планирана средства за изградњу објекта у 2017. години износила су 250.000,00 КМ од 

чега средства за израду израду пројектно – техничке документације Главног пројекта у 

износу од 8.190,00 КМ, док је за почетак изградње објекта утрошено 237.551,54 КМ. 

(груби грађевински радови, извођење земљаних и бетонских радова на објекту фарме).  

У буџету Града Бијељина за 2018. годину за наставак изградње објекта штале за краве са 

измузиштем и наставним центром планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ.  

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

Лединцима 

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

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

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

(Министарство просвјете и културе Републике Српске) нису добијена. Планирана  

средства у 2017. години су 300.000,00 КМ, док су укупна утрошена срества из буџета 

Града 307.062,77 КМ.  До краја године биће дозначена и средства у износу од 600.000,00 

КМ од Министарства просвјете и културе РС. 

Реализација пројекта је у току (покренута је јавна набавка-децембар 2017. године),  

уграђена је столарија и дио електоинсталација што омогућава повећан обухват дјеце 

предшколског и школског узраста за око 500 и створени услови за бољи и квалитетнији 

рад ученика и наставника. Пројекат се наставља и у наредном периоду. Укупна вриједност 

је  2,7 милиона пројектанске вриједности. 

3. Адаптација школске зграде ЈУ Основна школа ,,Свети Сава'' Бијељина 
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У 2016. години планирано је 180.000,00 КМ. У 2016. години започета реализација 

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

Основна школа ,,Свети Сава'' Бијељина, а 17.500, 00 КМ донаторска средства. У 2017. 

години реализација пројекта није настављена, јер нису била одобрена средства за те 

намјене. 

4. Изградња сале за извођење наставе физичког васпитања и других спортских и 

културних манифестација 

У 2017. години реализација пројекта није почела, јер нису била одобрена средства за те 

намјене. 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ОБРАЗОВАЊЕ 

Р.бр. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

1. Изградња економских објеката – 
Пољопривредна и медицинска школа 
Бијељина 

250.000,00  245.741,54 

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

300.000,00 307.062,77 

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

180.000,00 0,00 

4. Изградња сале за извођење наставе 
физичког васпитања и других спортских 
и културних манифестација 

400.000,00 0,00 

Укупно 1.130.000,00 552.804,31 

 

2.9.ЗДРАВСТВО 

У оквиру подсектора ЗДРАВСТВО планирана је реализација или почетак 

реализације 2 пројекта у 2017. години: 

1.Изградња Амбуланте у Великој Обарској  

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2017 – 2019.  за 2017. годину износи 
200.000,00 КМ , од чега су средства од 66.660,00 КМ планирана из буџета Града, а 
133.340,00 КМ је планирано из осталих извора финансирања. У 2017. години Дом Здравља 
није био у могућности да започне изградњу Амбуланте породичне медицине Велика 
Обарска из разлога што је као претходно питање неопходно дефинисати парцелу на којој 
ће се градити, јер је земљиште у власништву Града Бијељина. Такође, други разлог је 
недостатак финансијских средстава за саму изградњу у дијелу који би сносио Дом 
Здравља Бијељина. 
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2. Централна стерилизација 

Укупна вриједност планираног пројекта према ПКИ 2017 – 2019.  годину износи 

350.000,00 КМ, од чега је 175.000,00 КМ планирано из донација, а 175.000,00 КМ су 

властита средства. 

У 2017. години објекат за смјештај централне стерилизације и вешераја је у потпуности 

завршен(у грађевинском дијелу) јер је добијена употребна дозвола. У току пресељавања 

старе опреме из вешераја у Јањи, у простор намјењен за функсионисање вешераја у 

новоизграђеном објекту централне стерилизације и вешераја у сједишту наше установе. 

Иако је завршен простор за смјештај централне стерилизације и добијена употребна 

дозвола, исти још увијек нису у могућности ставити у функцију из разлога што није 

извршена набавка опреме потребне за њен рад. Према Годишњем плану набавке за 2018. 

годину планирана је набавка потребне опреме за почетак рад централне стерилизације у 

2018. години. 

 

Табеларни преглед утрошка средстава у подсектору ЗДРАВСТВО 

Р.Б. Назив пројекта Планирана 
средства у 2017. 

години (КМ) 

Остварено у 
2017. години 

(КМ) 

1. Изградња Амбуланте у Великој Обарској 200.000,00 0,00 

2. Централна стерилизација 350.000,00 30.100,00 

Укупно 550.000,00 30.100,00 
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Табеларни преглед утрошка средстава по подсекторима у 2017. години 

Р.Б. Назив пројекта 
Планирана средства у 2017. 

години (КМ) 
Остварено у 2017. години 

(КМ) 

1. ПРИВРЕДА 1.173.600,00 0,00 

2. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

929.450,00 436.580,70 

3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

830.000,00 10.000,00 

4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 200.000,00 39.050,26   

5. КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

46.103.000,00 16.399.982,35 

6. КУЛТУРА 270.000,00 122.332,05 

7. СПОРТ 100.000,00 0,00 

8. ОБРАЗОВАЊЕ 1.130.000,00 552.804,31 

9. ЗДРАВСТВО 550.000,00 30.100,00 

УКУПНО 

51.286.050,00 17.590.849,67 

Буџет Град 
Бијељина 

Екстерни 
извори 

Буџет Град 
Бијељина 

Екстерни 
извори 

5.974.660,00 45.311.390,00 5.678.721.01 11.905.128,66 

 

 

3.  Закључак 

 

Према ПКИ 2017–2019. у 2017. години планирана је реализација или почетак 
реализације укупно 44 пројеката, укупне вриједности 51.286.050,00 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 5.974.660,00  КМ, 

o Екстерна средства: 45.311.390,00 КМ. 

 

У 2017. години се приступило реализацији или почетку реализације укупно 29 
пројеката, у које је уложено укупно 17.590.849,67 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 5.678.721.01 КМ, 

o Екстерна средства: 11.905.128,66 КМ. 

 

Важно је напоменути одгађање почетка реализације 14 пројеката, укупне вриједности 
9.280.600,00 КМ, од тога: 

o Средства буџета Града Бијељина: 1.036.660,00 КМ, 
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o Екстерна средства: 8.243.940,00 КМ  

до обезбјеђивања потребних средстава за почетак њихове реализације. 

Табеларни преглед одгођених пројеката 

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

1. 

Изградња соларних електрана (монтажа 
соларних панела за производњу 

електричне енергије) 
 

(подсектор ПРИВРЕДА) 

1.173.600,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 1.173.600,00 

2. 

Уређење јавних паркинг површина у 
Бијељини  

(подсектор САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ) 

100.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

100.000,00 0,00 

3. 

Израда пројекта и измјештање аутобуске 
станице  

(подсектор САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ) 

250.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

250.000,00 0,00 

4. 

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

канализационог система  

(подсектор ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ) 

800.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 800.000,00 

5. 

Реконструкција јавне расвјете – увођење  
ЛЕД технологије 

(подсектор КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА) 

550.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 550.000,00 

6. 

Реконструкција пумпних станица Бегов пут, 
Домуз скела и Тополовац као и устава у 
Јањи, на каналу Селиште у Балатуну, на 

ушћу канала Дашница у ријеку Саву (Височ) 
и на споју Дринског и Савског насипа у Рачи 

 
(подсектор КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА) 

5.000.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 5.000.000,00 

7. 

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

350.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 

0,00 350.000,00 

8. 
Претварање бунара Б1, Б3, и Б5 који су у 
систему натеге у индивидуалне бунаре. 

80.000,00 

Буџет Град Бијељина Екстерни извори 



Iorpe6 H o y p arytr u rexH r{ r{ Ky go xyr.,t e H raqlrj y 0,00 80.000,00

9

Hacraearc peKoHcrpyxqraje o6j ema
Hapolua 6 u6r norexa,,@vtvtl B H u rsprh"

Erajersuna

(noscerrop KYnTYPA)

100.000,00

Eyuer fpaa EujersraHa ErcrepHu H3BopH

100.000,00 0,00

10.

Pexoncrpyrquja npocropuj a cyrepeHa y
IIeHrpy 3a Kynrypy - Ha6aexa nJroqa ca

pacajerorrr sa nla$oH cyrepeHa

(noacerrop KYnTYPA)

20.000,00

Eyuer f pa4 Er.rj errrlHa Ercrepuu H3BopH

20.000,00 0,00

11.
PexoHcrpyrqraja rpaAcKor craAuoHa

(no4cerrop CIIOPT)

100.000,00

Eyuer fpa4 Eujersuua ErccrepHn H3Boph

100.000,00 0,00

12.

Aaanraquja urKoJrcKe 3rpaAe JY OcnoeFra
IrIKoJIa,,CBerr,r CaBa" EnjenuHa

(no4cerrop OEPA3OBAfbE)

157.000,00

Eyuer fpag BujerblaHa Ercrepuu H3BopH

0,00 157.000,00

13.

H:rpalma caJre 3a usnoferre HacraBe

Susuuxor Bac[HTarra H Apyrux cnoprcKux
H KynrypH Hx r*rauu$ecraqnja

(noscercrop OEPA3OBAtbE)

400.000,00

Eyuer I-pa4 EujersraHa E,xcrepHu H3BopH

400.000,00 0,00

14.
Hsrpa4rra Ar.a6yranre y Benr.rroj O6apcxoj

(no.qcerrop 3APABCTBO)

200.000,00

Eyuer fpa4 Euje,rur'ra ExcrepHu r.i3Bop14

66.660,00 133.340,00

YKYTIHO

9.280.600,00 KM

Eyuer fpag BrjerbuHa Ercrepuu rr3Bopu

1.036.660,00 KM 8.243.940,00 KM

P

2t

Muhrah
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