РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа
Кабинет Градоначелника
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције Број: 02/14-057-1-24/16
Датум: 15.02.2016. године

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ОДСЈЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

14.1. Увод
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције (у даљем
тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ) за 2015. годину садржи реализацију послова и резултате рада
Одсјека, чији је дјелокруг рада утврђен Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи Града Бијељина.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ је организациона јединица у оквиру Кабинета градоначелника и по
свом опису послова најближа је дјелокругу рада Јединице за управљање развојем. Ово је
организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и, стога, активно
сарађује са свим одјељењима у оквиру градске управе Бијељина и задужена је за вођење и
редовно ажурирање база података, које су основ за анализу, идентификацију пројеката и
њихову припрему. Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ је и окупљање свих
битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног
дијалога. Одсјек за ЛЕР и ЕИ такође је задужен за спровођење бројних пројеката и мјера које
се односе на унапређење економског, друштвеног и културног живота. Специфична задужења
обухватају и бригу о пројектима који се односе на енергетску ефикасност. Одсјек за ЛЕР и ЕИ
такође је задужен за праћење процеса ЕУ интеграција, укључујући представљање потенцијала
Града и сарадњу са донаторима, координацију рада са њима и припрему пројектних
приједлога за ЕУ предприступне фондове (ИПА). Одсјек за ЛЕР и ЕИ, поред послова који
укључују представљање и промовисање потенцијала Града у контактима са домаћим и
међународним институцијама и донаторима, успјешно је реализовао низ активности и
пројеката од значаја за развој и промоцију Града.

14.2. Сажетак извјештаја
Одсјек за ЛЕР и ЕИ је у 2015. години написао и кандидовао пет пројектних приједлога
од којих су три одобрена од релевантних донатора и чија је имплементација у току или
завршена (укупна вриједност одобрених пројеката износи 325.431 КМ). Два пројектна
приједлога која су кандидована у јулу 2015. године у склопу јавног позива у оквиру ЕУ ИПА
II прекограничног програма Србија-БиХ, налазе се у фази евалуације од стране донатора
(укупна вриједност кандидованих пројеката износи 1.349,267 КМ).
У склопу активности на сертификацији града Бијељина као повољног пословног
окружења (BFC), који је започео крајем 2014. године, Одсјек је интензивним активностима
дао допринос добијању сертификата. Спроведено је низ активности као што су континуирана
сарадња и размјена информација са интерним и екстерним сарадницима, теренски рад,
анкетирање привредних субјеката, рад на изради промотивних материјала о потенцијалима
Града, представљање потенцијала Града на сајмовима, континуирано обједињавање и
координација података и активности свих релевантних организационих јединица у циљу
испуњавања критеријума за достизање статуса локалне заједнице са повољним пословним
окружењем.
Везано за праћење реализације Стратегије развоја града Бијељина, одржано је низ
састанака у циљу координације учешћа свих релевантних актера у стратешком планирању,
реализацији приоритетних пројеката, праћењу и вредновању степена имплементације
Стратегије. Израђени су и усвојени Обрасци за мјесечно ажурирање статуса пројеката у
АПИС бази података и квартално наративно извјештавање у складу са MIPRO методологијом.
Израђен је трогодишњи Индикативни финансијски план за период 2015-2017. и Годишњи
план имплементације Стратегије развоја за 2015. годину. На основу прикупљених података
Одсјек за ЛЕР и ЕИ израдио је аналитички годишњи Извјештај о реализацији Стратегије
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развоја за 2014. годину. Израђен је и први План капиталних инвестиција Града Бијељина за
период 2015-2017. година.
14.3. Преглед извршених послова
Пројектне активности
У складу са стратешким развојним циљевима Града и у координацији са релевантним
организационим јединицама Градске управе, Одсјек за локални еконмски развој и европске
интеграције припремио је, кандидовао и учествује у реализацији и праћењу низа Пројеката од
значаја за развој Града. Одсјек за ЛЕР и ЕИ је у 2015. години написао и кандидовао пет
пројектних приједлога од којих су следећа три одобрена и чија је имплементација у току или
завршена (укупна вриједност одобрених пројеката износи 325.431 КМ - донација: 195.678 КМ,
учешће локалне заједнице: 129.753 КМ):
1. Успостављање међуопштинске сарадње у пољопривредном сектору у граду Бијељина,
општини Угљевик и општини Лопаре – укупна вриједност: 150.052 KM (лок.заједнице:
75.348 KM – од чега Бијељина: 37.674 КМ; донација: 74.704 KM) – реализација до
марта 2016.
Циљ пројекта: Стварање предуслова за унапређење статуса пољопривреде на подручју
града Бијељина и општина Угљевик и Лопаре формирањем Међуопштинског савјета
за пољопривреду и повећањем површина за производњу поврћа у пластеницима.
2. Увођење система гријања и хлађења у објекту Градске управе Града Бијељина- зграда
Одјељења за просторно уређење помоћу топлотне пумпе - укупна вриједност: 70.403
КМ;(донација: 29.337 КМ; локална заједница.: 41.066 КМ) – реализовано. Циљ
пројекта: Унапређење енергетске ефикасности у објектима Градске управе кроз
коришћење обновљивих извора енергије.
3. Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина укупна вриједност: 142.651,41 KM (лок.заједница: 51.013,50 КМ; донација: 91.637,91
KM) – реализација до јула 2016. Циљ пројекта: Побољшање приступа и квалитета
јавних услуга у јединицама локалне самоуправе; Унапређење пружања јавних
административних услуга грађанима и пословном сектору, и промовисање
иновативније, ефикасније и активније локалне управе Града Бијељина.
Два пројектна приједлога (укупна вриједност кандидованих пројеката: 1.349,267 КМ) која су
кандидована у јулу 2015. године у склопу јавног позива у оквиру ЕУ ИПА II рекограничног
програма Србија-БиХ, налазе се у фази евалуације од стране донатора:
1. Пројекат прекограничне сарадње Бијељина – Шабац / Реконструкција Мајевичког
ободног канала и јачање механизама за одбрану од поплава, IPA II – 488.484,95€
(955.394,21КМ).
2. Пројекат прекограничне сарадње ГИС / умрежавање пограничних поплављених
подручја и јачање механизама за одбрану од поплава, IPA II – 201.384,09€
(393.873,33КМ).
Наведени пројекти треба да помогну у настојањима за опоравак од поплава и да допринесу
смањењу ризика од поплава, као и унапређењу система управљања и контроле поплава у
прекограничном подручју.
Поред наведених пројеката, Одсјек за ЛЕР и ЕИ у име Градске управе, активно
учествује у три вишегодишња, регионална пројекта који треба да допринесу унапређењу
локалног економског развоја (GOLD); унапређењу наставног процеса кроз отварање
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могућности
свеобухватнијег укључивања предузећа у провођење практичне наставе
(Пројекат COTON, програм ПРИЛИКА ПЛУС) и јачању локалне демократије (LOD IV).|
У току 2015. године, Одсјек за ЛЕР и ЕИ спровео је једну јавну набавку „Техничка подршка
функционисању Одсјека за ЛЕР и ЕИ“ из донаторских средстава у циљу техничког
унапређења рада Одсјека. Купљено је шест рачунара, лаптоп, штампач у боји, копир апарат са
скенером, фотопарат, 3 екстерне меморије и намјештај за три канцеларије.
Промоција привредних потенцијала Града
У складу са BFC стандардима и опредјељењем Градске управе да интензивно
унапређује пословно окружење, Одсјек за ЛЕР и ЕИ дао је значајан допринос у успостављању,
ажурирању и објављивању сета промотивних материјала за промоцију потенцијала Града.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ дао је значајан допринос у успостављању и континуираном
ажурирању нове web страницe Grada www.investinbijeljina.org која садржи релевантне
информaције за потенцијалне инвеститоре и промовише потенцијале Града, као и у изради
осам врста промотивних летака и електронске презентације Града, уз финансијску подршку
USAID/SIDA.
Запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ представили су Град Бијељину на два Mеђународна
сајма и конференцијама о обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности Renexpo
Western Balkans (Београд и Сарајево) кроз промоцију пројеката енергетске ефикасности и
одржали два састанка са потенцијалним инвеститорима: Њемачка фирма Hermes Group и
Нафтна индустрија Србије (НИС). Организовано је учешће на шестој BBI Међународној
инвестицијској конференцији „Sarajevo business forum 2015“ и Међународном Дану извоза
„Exporttag“, Линц/Аустрија, гдје су у сарадњи са Одјељењем за привреду и пољопривреду
презентовани значајни пројекти за даљи развој Града и унапређење пословног окружења.
У циљу промоције Града и привлачења екстерних извора финансирања одржани су бројни
састанци са представницима међународних и домаћих институција, као што су: Агенција за
привлачење страних инвестиција – FIPA, ЕУ делегација у БиХ, ОСЦЕ, Британска амбасада,
Швајцарска развојна агенција, Њемачка агенција за међународну сарадњу, Дирекција за
европске интеграције БиХ, Агенција за развој малих и средњих предузећа РС, Фонд за
заштиту животне средине РС, итд. Презентација и промотивни видео о потенцијалима Града,
као и каталог Brownfield локација Града Бијељина постављени су на званичним интернет
страницама виших нивоа власти и релевантних Агенција (FIPA, Министарство за еконмски
развој и регионалну сарадњу РС (www.investsrpska.net), Републичка агенција за мала и средња
предузећа) и периодично се врши ажурирање.
Такође су, уз финансијску подршку њемачке Агенције за међународну сарадњу (GIZ)
израђене брошуре којима се промовише Акциони план о енергетској одрживости града
Бијељина (SEAP) и активности Градске управе на имплементацији мјера из Акционог плана.
Координација, израда и праћење реализације стратешких докумената Града
У циљу систематске координације активности на имплементацији пројеката из
Стратегије развоја Града у складу са MIPRO методологијом, Одсјек за ЛЕР и ЕИ одржао је
низ састанака са релевантним организационим јединицама, успостављено је квартално и
полугодишње извјештавање о пројектима који су предмет имплементације, договорен је
систем континуиране размјене информација, усвојени су обрасци за квартално наративно
извјештавање и мјесечно ажурирање статуса пројеката у АПИС бази података. Такође је
израђен Годишњи аналитички извјештај о реализацији Стратегије развоја на нивоу ГУ за
2014. годину, нацрт Индикативног финансијског плана за период 2015-2017. годинa и
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Годишњи план имплементације Стратегије развоја за 2015. годину, који су разматрани и
усвојени од Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја и
Скупштине Града.
Поред наведена три документа, Скупштина Града Бијељина усвојила је и Информацију о
међународној сарадњи Градске управе у 2015. Години, коју је припремио Одсјек за ЛЕР и ЕИ.
У јануару 2015. године, након припремљених материјала на основу екстерно и интерно
прикупљених приједлога, организовани су састанци Радне групе за израду Плана капиталних
инвестиција (ПКИ), а након тога је одржана Јавна расправа о ПКИ, као и расправа на састанку
Привредног савјета Града. Урађен је и усвојен од Скупштине Града први План капиталних
инвестиција Града Бијељина за период 2015-2017. година.
Израђен је и низ докумената и информација које нису биле предмет скупштинског
усвајања, као што су: годишњи Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2014. годину,
годишњи План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2015. годину у складу са новом методологијом,
полугодишњи Извјештај на нивоу ГУ о реализацији пројеката из Стратегије развоја Града
Бијељина за период 01.01-30.06.2015., полугодишњи Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за
2015. годину.
У току 2015. године, Одсјек за ЛЕР и ЕИ успоставио је и редовно одржава следеће базе
података:
База пројеката – надограђена, ажурира се на мјесечном нивоу,
- АПИС база пројеката из Стратегије развоја - ажурира се на мјесечном нивоу,
ЕНМАСОФТ база – креирано и унесено 13 јавних објеката чија се потрошња
енергената (струја, вода, гријање) финансира из градског буджета,
- База привредних субјеката – успостављена, ажурира се на полугодишњем нивоу у
сарадњи са Одјељењем за привреду и пољопривреду,
- База донатора – ажурира се на тромјесечном нивоу,
База НВО – ажурира се периодично у сарадњи са Одјељењем за друштвене
дјелатности.
Подршка раду Привредног савјета и привредницима Града Бијељина
У 2015. години, Одсјек за ЛЕР и ЕИ у улози техничког секретаријата Привредног савјета,
организовао је осам састанака Привредног савјета на којима су разматрана питања од значаја
за привреднике и покретане релевантне иницијативе у циљу унапређења пословног окружења.
Осам иницијатива Привредног савјета прослијеђено је релевантним Одјељењима и
Градоначелнику на разматрање.
У сарадњи са ресорним Одјељењем реализовано је 30 теренских посјета представницима
привреде на подручју Града Бијељина, како би се интензивирала сарадња између
представника локалне заједнице и привреде.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ у 2015. години увео је праксу да привредницима, јавним установама и
предузећима, невладиним организацијама редовно шаље информације о актуелним јавним
позивима и доступним екстерним изворима финансирања. Овакав вид подршке екстерним
партнерима има за циљ пружање правовремених информација и подстицање на интензивније
коришћење бесповратних донаторских средстава, а све у циљу развоја Града и повећања броја
запослених. У току 2015. године запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ послали су 87 јавних
позива невладиним организацијама, школама и јавним установама и 31 позив привредним
субјектима и јавним предузећима на подручју Града Бијељина.
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Како би се константно унапређивао ниво пружања услуга привредницима, спроведене су 3
анкете: Анкета за боље услове пословања на подручју Града Бијељина, анкета о тршишту
радне снаге и анкета о задовољству комуналним услугама (резултати анкете су објављени на
званичним страницама Градске управе).

14.4. Образложење неизвршених послова из плана рада, стратегије и др.
програмских докумената
Град Бијељина у 2015. години није био у могућности да изврши Успостављање фонда
за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности – фонд који је планиран
Стратегијом развоја Града и који би искључиво био намијењен суфинансирању пројеката из
области енергетске ефикасности. И поред наведене чињенице, пројектима из области
енергетске ефикасности даје се велики значај и суфинансирање релевантних пројеката се
врши у складу са потребама.
У складу са планираним активностима за 2015. годину, Одсјек за ЛЕР и ЕИ требало је
да организује манифестацију ''Енергетски дани Бијељина 2015.''. Ова активност представља
једну од мјера промоције енергетске ефикасности која је дефинисана стратешким
документима: Акционим планом енергетске одрживости Града Бијељина (СЕАП) и
Стратегијом развоја Града Бијељина 2014-2023. Планирана активност није организована због
недостатка финансијских средстава за квалитетну реализацију наведене активности.

14.5. Закључци и препоруке
За реализацију пројеката и активности од значаја за развој локалне заједнице у 2015.
години, Одсјек за ЛЕР и ЕИ обезбиједио је екстерне изворе финансирања у износу од 325.431
КМ. Интензивиран је рад на успостављању промотивних материјала Града, као и на
представљању и промоцији потенцијала Града према потенцијалним донаторима и
инвеститорима. Нова методологија планирања, праћења, вредновања и извјештавања о
имплементацији Стратегије развоја на нивоу Градске управе је прихваћена и позитивни
искораци у систематском приступу су видљиви. Контакти и подршка приватном, јавном и
невладином сектору значајно су унапријеђени кроз низ активности, а уведено је и редовно
обавјештавање о актуелним јавним позивима за привлачење донаторских средстава, у циљу
интензивнијег развоја Града.
У 2016. години кључна подручја рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ, у складу са Планом рада
Одсјека за 2016. годину, базираће се на пружању подршке локалном економском развоју кроз
реализацију следећих активности:
Координација учешћа свих релевантних актера у стратешком планирању, реализацији
приоритетних пројеката, праћењу и вредновању имплементације Стратегије развоја;
Координација реализације годишњих планова имплементације и реализације пројектинх
активности са осталим одјељењима и службама у ГУ; Праћење имплементације Стратегије
интегрисаног развоја и израда извјештаја и анализа о реализацији Стратегије; Континуирано
ажурирање свих база података везаних за развој Града (АПИС, Секторски и макроекономски
индикатори, пројекти, донатори, привредни субјекти, НВО, ЕНМАСОФТ); Редовни контакти
са међународним организацијама и страним инвеститорима и презентација инвестиционих
потенцијала Града; Редовно праћење потенцијалних извора финансирања за планиране
пројекте, идентификација и израда документације о пројектима од значаја за развој Града и
аплицирање према релевантним донаторима; Имплементација, мониторинг и евалуација
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текућих пројеката; Припрема и израда нормативно правних аката за Начелника и Скупштину;
Континуирана размјена информација и анкетирање привредног сектора о унапређењу
пословног окружења и о потребама за радном снагом; Континуирана едукација свих
запослених у Одсјеку; Учешће у раду Енергетског савјета; праћење реализације Акционог
плана о енергетској одрживости (СЕАП) и припрема извјештаја о реализацији СЕАП-а.

14.6. Додаци
Табела 1. Преглед пројеката у 2015. години
Ред.бр

Назив пројекта

Период и фаза
реализације

Вриједност

1.

Успостављање међуопштинске
сарадње у пољопривредном
сектору у Граду Бијељина,
Општини Угљевик и Општини
Лопаре

2.

Увођење система гријања и Август 2015. - УКУПНО: 70,403
хлађења у објекту Градске реализован
КМ
управе Града Бијељина - зграда
Одјељења за просторно уређење
ЛОК. ЗАЈЕДНИЦА:
помоћу топлотне пумпе
41.066 КМ
ДОНАЦИЈА: 29.337
КМ
Увођењем ГИС система до
Јул 2015. – УКУПНО:
унапређења квалитета јавних
активан
142.651,41 КМ
услуга у граду Бијељина
ЛОК. ЗАЈЕДНИЦА:
51.013,50
КМ;
ДОНАЦИЈА:
91.637,91 KM

3.

4.

5.

Пројекат прекограничне сарадње
Бијељина – Шабац

Март 2015. – УКУПНО: 150.052
активан
КМ
ЛОК.ЗАЈЕДНИЦЕ:
75.348 КМ
ДОНАЦЈА: 74.704
КМ

У
фази УКУПНО
евалуације
ДОНАЦИЈА:
488.484,95€;
955.394,21 КМ
Пројекат прекограничне сарадње У
фази УКУПНО
– увезивање 5 поплављених евалуације
ДОНАЦИЈА:
локалних заједница кроз ГИС
201.384,09€;
393.873,33 КМ

Донатор

Влада
Швајцарске

GIZ
и
Швајцарска
развојна
агенција (SDC)

Финансијски
механизам:
Влада
Швајцарске,
Министарство
лок.самоупр.
РС,
Минист.
Финансија РС,
ИРБ РС
ЕU-IPA
компонента II

ЕU-IPA
компонента II
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