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С
Ц

1
.E

С
/С

ЕЦ
1 Пројекат 1.1                         

Мјере подстицаја за 

оснивање  МСП-а и 

предузетничких радњи на 

подручју Града Бијељина    

30 основаних предузећа            

30 основаних предузетничких 

радњи           120 нових радних 

мјеста
330.000 30.000 100.000 200.000 330.000 0 0

Агенција за развој 

малих и средњих 

предузећа

415 200 - Подстицај 

развоја малих и 

средњих предузећа

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду 2018 ЕС

С
Ц

1
-Е

С
/С

ЕЦ
1

Пројекат 1.2                                  

Мјере подстицаја за развој 

постојећих малих и средњих 

предузећа на подручју Града 

Бијељина

30 подржаних предузећа           

200 очуваних радних мјеста   50 

нових радних мјеста

280.000 30.000 100.000 150.000 280.000 0 0

Агенција за развој 

малих и средњих 

предузећа

415 200 - Подстицај 

развоја малих и 

средњих предузећа

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду
2018 ЕС

С
Ц

1
-Е

С
/С

ЕЦ
1 Пројекат 1.3                                 

Мјере подстицаја за развој 

предузетништва на подручју 

Града Бијељина

60 подржаних предузетника  

100  очуваних радних мјеста         

50 нових радних мјеста 170.000 20.000 50.000 100.000 170.000 0 0

Агенција за развој 

малих и средњих 

предузећа

415 200 - Подстицај 

развоја малих и 

средњих предузећа

Одјељење за 

привреду и 

пољопривреду 2018 ЕС

С
ЕЦ

1
 Унапређење туристичке 

понуде, организација 

манифестација Организована Ликовне 

колонија, Златни котлић и 

Дринска регата, сајам туризма

136.350 45.450 45.450 45.450 136.350 0 0

Туристичка 

организација Града 

Бијељине

412900 – 

Унапређење 

туристичке понуде 

(Туристичкаорганиза

ција)

Одјељење за привреду 2016 ЕС

С
Ц

2
-Е

С
/С

Ц
Е6

.2 Организовање и оснивање 

нових и ревитализација 

постојећих пољопривредних 

задруга на подручју 

Семберије 

 1 новооснована 

пољопривредна задруга 
30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0 0 Аграрни фонд

415200 - Афирмација 

домаће 

пољопривредне 

производње, 

студије, сајмови, 

туризам

Одjељење за  

пољопривреду
2014 ЕС

С
Ц

2
-Е

С
/С

ЕЦ
6

 Подршка развоју воћарства 

и интегралне производње 

воћа 

 1 ha површина под 

засадима  
60.000 20.000 20.000 20.000 60.000 0 0

Аграрни фонд 415200 - Подстицај 

пољопривредне 

производње, 

туристичке понуде

Оддељење за 

пољопривреду
2016 (Б) ЕС

С
Ц

2
--

ЕС
/С

ЕЦ
 6

.4

Подршка развоју сточарства - 

подстицајна средства по 

утовљнаом грлу код 

властитог узгоја назимица 

подстицај преко 1000 телади, 

преко 1000 свиња, преко 100 

јуница, 100 назимица

5.100.000 300.000 300.000 300.000 900.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 4.200.000

Аграрни фонд

415200 - Подстицај 

пољопривредне 

производње, 

туристичке понуде

Оддељење за 

пољопривреду
2015 (Е) ЕС

С
Ц

2
-Е

С
/С

ЕЦ
 6

.8  Подршка развоју 

производње поврћа у 

заштићеном простору - 

рефундација уложених 

средсатва за фолије и лукове 

до 10%

50 изграђених пластеника

360.000 50.000 50.000 50.000 150.000 70.000 70.000 70.000 70.000 210.000

Аграрни фонд

415200 - Подстицај 

пољопривредне 

производње, 

туристичке понуде

Оддељење за 

пољопривреду
2015 (Е) ЕС

С
Ц

2
-Е

С
/С

ЕЦ
 6

.7

 Подршка набавци система за 

наводњавање - за 

пољоприврдне произвођаче

најмање 10 набављених 

система за наводњавање, 2 

тифона, 5 км урађене 

секундарне и терцијарне 

каналске мреже

1.060.000 20.000 20.000 20.000 60.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Аграрни фонд
415200 - Подстицај 

пољопривредне 

производње, 

туристичке понуде

Оддељење за 

пољопривреду
2014 (Е) ЕС

С
Ц

2
-Е

С
/С

ЕЦ
 6

.9

Сертификација 

пољопривредне производње 

на подручју Семберије

Најмање 1 додијељен 

сертификат, најмање 1 

пољопривредник који 

производи по стандардима 60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000

Аграрни фонд

415200 - Подстицај 

пољопривредне 

производње, 

туристичке понуде

Оддељење за 

пољопривреду
2015 (Е) ЕС

С
Ц

3
-Е

С
/С

ЕЦ
5

Пројекат „Израда 

информационог система за 

порез на непокретности и 

комуналну накнаду“ у оквиру 

Пројекта

Локални интегрисани развој 

(ЛИР)  (фонд за 

суфинансирање пројеката из 

области ЛЕР-а и  EE)

Унапређење наплате пореза на 

непокретности и комуналне 

накнаде

48.800 9.760 9.760 39.040 39.040 39.040

Одсјек за ЛЕР и ЕИ Финансира Европска 

Унија

412900

Суфинансирање 

пројеклата и 

активности из 

области ЛЕР-а и 

енергетске 

ефикасности

Одсјек за ЛЕР и ЕИ

2018 (Е) ЕС

С
Ц

3
/С

ЕЦ
3

Програм запошљавања 

младих (YEP)

Подршка самозапошљавању 

кроз подстицајна средства и сет 

предузетничких обука

50.000 15.000 15.000 35.000 35.000 35.000

Одсјек за ЛЕР и ЕИ Финансира Влада 

Швајцарске, 

412900

Суфинансирање 

пројеклата и 

активности из 

области ЛЕР-а и 

енергетске 

ефикасности 

Одсјек за ЛЕР и ЕИ

2017 (Е) ЕС

Oстaлoукупнo (I+II+III)

Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

Прeглeд oстaлих извoрa пo гoдинaмa

ИПАДржaвa

Нoсиoци 

имплeмeнтaциje

Вeзa сa буџeтoм 

и/или ознака 

екстерног извора

финансирања
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р
aФинaнсирaњe из буџeтa JЛС

Прeглeд пo гoдинaмa

Eнтитeт Кaнтoнгoд. III

Вeзa сa 

стрaтeшким и 

сeктoрским 

циљeм/ 

циљeвимa

Прojeкaт / мjeрa (вриjeмe 

трajaњa)
Укупни исхoди

Укупни oриjeнт. 

издaци (дo 

зaвршeткa 

прojeктa)

Укупни прeдвиђeни 

издaци  (зa III 

гoдинe)

Oпштинa/Град: Бијељина Плaн имплeмeнтaциje и индикaтивни финaнсиjски oквир зa 2018-2020.

гoд. I гoд. II гoд. III укупнo (I+II+III)Jaвнa пoдузeћa
Привaтни 

извoри

Oпштинскo oдjeљeњe 

oдгoвoрнo зa 

имплeмeнтaциjу

Структурa oстaлих извoрa зa I.гoд.

гoд. I гoд. II ДoнaтoриКрeдит
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С
Ц

 3
-Д

С
/С

ЕЦ
 1

Наставак изградње 

петоразредне подручне 

школе са вртићем у насељу 

Лединци (2014-2018)

 Завршен објекат  школе и 

дио занатских радова на 

објекту вртића што 

омогућава повећан обухват 

дјеце предшколског и 

школског узраста за око 500 

и створени услови за бољи и 

квалитетнији рад ученика и 

наставника 

750.000 300.000 300.000 450.000 450.000 450.000
Одјељење за 

друштвене дјелатности

511100 -набавка 

грађевинских 

објеката-

инвестиције у 

образовању

Одјељење за 

друштвене дјелатности
2014 (Ц) ДС

С
Ц

 3
-Д

С
/С

ЕЦ
 4

 Изградња новог Центра за 

социјални рад и Дневног 

центра за дјецу са посебним 

потребама (2015-2018)

Завршени занатски и електро 

радови, створени бољи услови 

за рад  и пружање социјалних 

услуга за око 100 корисника 

више у односу на претходну 

годину

1.200.000 50.000 50.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000

Центар за социјални 

рад             Одјељење 

за друштвене 

дјелатности                     

511100 -набавка 

грађевинских 

објеката- Центар за 

социјални рад

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2015 (Ц) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4

Програм подршке породици, 

браку и повећању наталитета  

(2014-2018)

25 корисника средстава 

75.000 25.000 25.000 25.000 75.000 0 0

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

416100-пројекти 

подршке очувања 

породице, помоћ 

породицама које 

лијече стерилитет

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2014 ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4 Програм подршке за бригу о 

старим лицима (2015-2018)

20 корисника услуга

60.000 20.000 20.000 20.000 60.000 0 0

Центар за социјални 

рад             Одјељење 

за друштвене 

дјелатности     

416100 – додатак за 

помоћ и његу других 

лица Центра за 

социјални рад 

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности 2014 ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
3

Пројекат Унапређења 

инфраструктуре на градском 

стадиону у Бијељини (2018)

Постављено 4 рефлектора, 

побољшани услови за 

одржавање међународних 

утакмица 390.000 150.000 150.000 240.000 240.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100 набавка 

грађевинских 

објеката 

–инвестиције у 

спортске објекте

НС/ФС БиХ  

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2017 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕК
4

Имплементација пројекта 

ЦEБ-стамбено збрињавање-

вишепородични стамбени 

објекти-17 станова

Изграђено 17 станова за 

социјално угрожена лица

520.000 10.000 10.000 510.000 510.000 510.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100 стамбено 

збрињавање 

социјалних 

категорија

(изван буџета Града)

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2015 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4

Имплементација пројекта 

„Трећи талас стамбеног 

збрињавања“-изградња 2 

вишепородична објекта- 30 

станова (подпројект БХ3)

Изграђено 30 станова за 

социјално угрожена лица

1.000.000 15.000 15.000 985.000 985.000 985.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100 стамбено 

збрињавање 

социјалних 

категорија

(изван буџета Града)

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2016 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4

Имплементација пројекта БХ 

2-К3-реконструкција и 

санација 7 стамбених 

објеката повратника

Реконструисано и санирано 7 

објеката повратника

70.000 5.000 5.000 65.000 65.000 65.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100 стамбено 

збрињавање 

социјалних 

категорија

(изван буџета Града)

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2016 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4

Стамбено збрињавање Рома 

2017/2018 у Граду Бијељина  

(изградња 8 станова)

Изграђено 8 станова за 

припаднике ромске популације

352.500 8.500 8.500 344.000 344.000 344.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100 стамбено 

збрињавање Рома и 

МЉПИ и Каритас

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2017 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4

Стамбено збрињавање Рома 

2016/17-Изградња и 

реконструкција 6 стамбених 

објеката

Изграђено 6 стамбених објеката 

за припаднике ромске 

популације
200.100 1.500 1.500 198.600 198.600 198.600

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100 стамбено 

збрињавање Рома и 

МЉПИ и Каритас

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2016 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
4

Изградња домова културе у 

МЗ Доњи Загони и Нови 

Дворови

Изграђено 200 м2 у Доњим 

Загонима и 140 м2 у Новим 

Дворовима, створени услови за 

развој културе у сеоским 

мјесним заједницама

104.000 40.000 20.000 20.000 80.000 24.000 24.000 24.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100-инвестиције 

у културне установе 

Домове културе и 

домове културе у МЗ 

и МПШВ РС

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2016 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
1

Изградња економских 

објеката за потребе 

Пољопривредне и 

медицинске школе у 

Бијељини

Изграђено 600 м2 објеката 

штале и 150 м2 силажне јаме, 

створени услови за реал. 

програма прак. наст. за ученике 

пољ. Школе

550.000 200.000 200.000 400.000 150.000 150.000 150.000

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности

511100-набавка 

грађевинских 

објеката-

инвестиције у 

образовању 

Одјељење за 

друштвене 

дјелатности
2017 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
3

„Континуираном 

институционалном сарадњом 

до одрживих радних мјеста у 

Бијељини

Јачање капацитета ССШ 

„Михајло Пупин“ Бијељина за 

извођење стручне праксе и 

обуке кроз набавку ЦНЦ 

машине за обраду дрвета; 

-спровођење 

обуке/преквалификације 

дефицитарних кадрова и 

осигурано запошљавање код 

послодаваца из 

дрвопрерађивачког сектора 

(100 обучених, 30% запослених); 

-подршка самозапошљавању 

кроз подстицајна средства и сет 

предузетничких обука (20 

обучених, 10 нових 

предузетника)

Јачање партнерсва између ЈЛС и 

организација цивилног друштва,  

412.792 60.464 60.464 352.328 352.328 352.328

Одсјек за ЛЕР и ЕИ Финансира 

Европска Унија 

кроз програм 

локалног 

партнерства за 

запошљавање који 

проводи 

Међународна 

организација рада 

(ILO), а реализује  

Одсјек за ЛЕР и ЕИ

 Одсјек за ЛЕР и ЕИ

2017 (Е) ДС
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С
Ц

3
,4

-Д
С

/С
ЕЦ

1
,5

"RеLОaD“ (Регионални 

програм локалне 

демократије на западном 

Балкану)

(фонд за суфинансирање 

пројеката из области ЛЕР-а и  

EE)

Јачање партнерсва између ЈЛС и 

организација цивилног друштва,  

пројекат настоји осигурати веће 

грађанско учешће у процесима 

доношења одлука и 

унаприједити пружање јавних 

услуга за све грађане у 

локалним заједницама

187.925 59.230 59.230 128.695 128.695 128.695

Одсјек за ЛЕР и ЕИ Финансира ЕУ, а 

проводи UNDP, а 

реализује  Одсјек за 

ЛЕР и ЕИ

412900

Суфинансирање 

пројеклата и 

активности из 

области ЛЕР-а и 

енергетске 

ефикасности

 Одсјек за ЛЕР и ЕИ

2017 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С
/С

ЕЦ
3 Пројекат „Играјмо се 

заједно“ 

Изградња дјечијег игралишта

Изградња игралишта 

побољшаће квалитет живота 

свих грађана 
53.000 0 53.000 53.000 53.000

Одсјек за ЛЕР и ЕИ Финансирају Владе 

Бугарске и 

Швајцарске, а 

реализује 

Одсјек за ЛЕР и ЕИ

Одсјек за ЛЕР и ЕИ

2017 (Е) ДС

С
Ц

3
-Д

С

Санирање стамбених 

породичних објеката 

корисницима борачко 

инвалидске заштите

5 стамбених породичних 

објеката

150.000 50.000 50.000 50.000 150.000 0 0

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

416 100

Средства за 

рјешавање 

стамбених питања 

борачке категорије 

становништва

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту
2016 ДС

С
Ц

3
-Д

С

Уређење и опремање  

ентеријера   спомен собе 

погинулим борцима Војске 

Репбулике Српске и 

прибављање грађевинске 

дозволе

Уређење и и опремање 

ентеријера спомен собе

50.000 50.000 50.000 0 0

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту

511 100

Набавка 

грађевинских 

објеката, спомен 

соба

Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну 

заштиту
2016 ДС

С
Ц

3
-Д

С

Набавка ватрогасног возила 

са гашење шумских пожара

Набављено ватрогасно возило.

-повећан возни парк.

320.000 320.000 320.000 0 0

Територијална 

ватрогасна јединица 

Бијељина

511 300

Трошкови за 

набавку сталних 

средстава

Набавка опреме.

.(Е)

Територијална 

ватрогасна јединица 

Бијељина
2018 ДС

С
Ц

3
-Д

С

Набавка личне и 

заједничке ватрогасне 

опреме (електричне сирене, 

опрема и радио станице)

Набављене три сирене

Интер.одјела     40 ком

Интер,чизме      40 пар

Интер.рукав       40 пар

Ват.опасач         30 ком

Ват.шљем          10 ком

Ват.комбинезо. 60 ком

Набављена радио опрема.

-стабилна радио стан. 2

-ручна рад.стан.            4

170.000 170.000 170.000 0 0

Територијална 

ватрогасна јединица 

Бијељина

511 300

Трошкови за 

набавку сталних 

средстава.Набавка 

опреме (Е)

Територијална 

ватрогасна јединица 

Бијељина

2018 ДС

С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
3

Проширење водоводне 

мреже (2018)

Изграђено 4,5 км водоводне 

мреже 

528.000 144.000 144.000 144.000 432.000 36.000 36.000 30.000 30.000 96.000

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100 - Изградња 

комуналне  

инфраструктуре 

суфинансирање 

грађана

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2014 (Е) ЗС

С
Ц

4
-/

С
ЕЦ

5

Изградња јавне расвјете на 

подручју градских и сеоских 

мјесних заједница Града 

Бијељина(2018)
 Постављено 50 стубова и 50 

свјетиљки са проводником 
120.000 30.000 30.000 30.000 90.000 30.000 30.000 30.000

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100 - Изградња 

комуналне  

инфраструктуре 

суфинансирање 

грађана

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2014 (Е) ЗС

С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
5

Изградња јавне расвјете на 

подручју урбаног  Града 

Бијељина и Изградња НН 

Мреже

 Постављено 20 стубова и 20 

свјетиљки са проводником 
90.000 30.000 30.000 30.000 90.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100 - 

Изградња 

комуналне  

инфраструктуре

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине 2014 ЗС

С
Ц

4
/С

ЕЦ
4

/3
С

Асфалтирање путева, улица и 

пјешачко бициклистичких 

стаза на подручју Града 

Бијељина (2018)

 Изграђено 10 км саобраћајница 

са асфалтним коловозом  
2.430.000 610.525 600.000 600.000 1.810.525 134.000 125.475 259.475 180.000 180.000 619.475

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100 - Изградња 

комуналне  

инфраструктуре 

суфинансирање 

грађана

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2014 (Е) ЗС

С
Ц

4
/Ж

С
/С

ЕЦ
3 Повезивање зелене матрице 

града садњом дрвореда уз 

саобраћајнице и обнова 

дрвореда у градском парку  

(2018)

 Изграђен дрворед дуж 

саобраћајница у граду и обнова 

дрворедних садница у градском 

парку, засађено 150дрворедних 

садница 

60.000 20.000 20.000 20.000 60.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511500 - Издаци 

за остале 

вишегодишње 

засаде ознака 

приоритета 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2015 ЗС
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С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
3 Израда Генералног пројекта 

водоснабдјевања Града 

Бијељина са радом и 

утицајем на извориште 

„Грмић“ Фаза I

  Урађена пројектно техничка 

документација 
130.000 70.000 60.000 130.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100

Инфраструктура 

из 

водопривредних 

накнада-

инвестиције 

412800 

Комунална 

инфрастра -  

водопривредне 

накнаде

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине
2018 ЗС

С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
3

Изградња колектора број 5. и 

број 2. (2016-2018)

(Изградња фекалне и кишне 

канализације-реконструкција 

водоводне мреже, 

реконструкција 

саобраћајница и јавне 

расвјете пројекат ORIO 

11/БА/08)

 Започета изградња колектора 5 

и 2, ППОВ ради у пуном 

капацитету од 40.000 

ЕС(Изградња система јавне 

канализације 1,2,3,4,5,6,7,8 и 

10) 

14.651.000 1.001.000 1.001.000 13.650.000 13.650.000 13.650.000

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине, ПИУ ТИМ

517100 – Издаци 

по основу 

пројекта 

канализације 

„ОRIO“ – ПДВ-а

Донација – „ORIO 

Пројекат“ 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине
2016 (Д) ЗС

С
Ц

4
-З

С
/С

ЕЦ
3

Инфраструктура из 

водопривредних накнада-

инвестиције(Изградња-ископ 

нових канала, мостова, 

пропуста, насипа и других 

водопривредних објеката у 

циљу рјешавања проблема са 

поплавама (2018)

 Побољшана-унапређена 

каналска мрежа у складу са 

Програмом санације објеката 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривре РС 

270.000 90.000 90.000 90.000 270.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100

Инфраструктура 

из 

водопривредних 

накнада-

инвестиције 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине 2014 ЗС

С
Ц

4
-З

С
/С

ЕЦ
2

Експропријација – редовни 

поступци за исплате накнада 

на основу судских одлука

 Рјешени имовинско-правни 

односи  
300.000 100.000 100.000 100.000 300.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100 

Инфраструктура 

из 

водоприврених 

накнада 

–инвестиције

412800 

Комунална 

инфрастра -  

водопривредне 

накнаде

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине
2014 ЗС

С
Ц

1
/С

ЕЦ
2 Наставак изградња 

саобраћајне инфраструктуре 

унутар индустријске зоне 2 

(2016-2018)

  Изграђено 1000 м 

саобраћајница у Индустријској 

зони 2 

850.000 300.000 100.000 100.000 500.000 350.000 350.000 350.000

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100 

Изградња 

комуналне  

инфраструктуре 

Донација 

Америчке 

агенције за 

међународни 

развој (USAID)

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине 2016 (Е) ЗС

С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
3

Изградња фекалне 

канализације и водоводне 

мреже у у оквиру 

Индустријске зоне 2

 Изграђена фекална 

канализација и водоводна 

мрежа 

540.000 0 540.000 540.000 540.000

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2018 (Ц) ЗС

С
Ц

1
-Ж

С
/С

ЕЦ
2

Изградња главног 

секундарног транспортног 

гасовода Бијељина-

Шепак(2016-2018)

Изграђено 22,8 км гасовода

5.680.000 200.000 200.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100

Изградња 

комуналне  

инфраструктуре

ЈП Гасовод 

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2016 (Ц) ЗС

С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
4

Експропријација земљишта у 

склопу пројекта уређења 

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 и 

Експропријација земљишта у 

сврху изградње сервисних 

саобраћајница са обје стране 

ријеке Јање у 4 фазе, у склопу 

пројекта уређења 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 3 км са обје 

стране ријеке Јања 

Рјешена имовинско-правна 

питања у сврху изградње 

сервисних саобраћајница са 

обје стране ријеке Јање у 4 фазе

250.000 250.000 250.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

511100

Инфраструктура, 

експропријација- 

кредит, рјешавање 

имовинских питања

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2016 ЗС

С
Ц

1
-Ж

С
/С

ЕЦ
2

Експропријација земљишта у 

сврху реконструкције и 

модернизације регионалног 

пута Р-459а, дионица Вршани-

Рача (обавезапреузета 

Споразумом о сарадњи 

закљученим између Града 

Бијељина и ЈП „Путеви РС“, 

ДОО Бања Лука

Рјешени имовинско-правни 

односи за модернизацију пута 

(Према елаборату 

експропријације укупна 

површина земљишта које се 

експроприше износи 15.256 м2)
40.000 40.000 40.000 0 0

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и заштиту 

животне средине

511100

Инфраструктура, 

експропријација-

кредит, рјешавање 

имовинских питања

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и заштиту 

животне средине

2018 (Е) ЗС

Str. 4/6



С
Ц

4
-Ж

С
/С

ЕЦ
3

Експропријација земљишта у 

сврху уређења тока ријеке 

Дрине, 2 дионица – 4 етапа у 

пројекту спрјечавања 

поплава од ријеке Дрине на 

подручју Семберије. Дужина 

трасе 2,8 км (од уставне 

грађевине на каналу Дрина-

Дашница до ушћа ријеке 

Јања у ријеку Дрина

Рјешена имовинско-правна 

питања на дионици 2 етапа 4

700.000 250.000 100.000 100.000 450.000 250.000 250.000 250.000

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и заштиту 

животне средине

511100

Инфраструктура, 

експропријација- 

кредит, рјешавање 

имовинских питања

                                  

(Министрарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде РС)                                    

Одјељење за 

стамбено-комуналне 

послове и заштиту 

животне средине

2017 (Е) ЗС

С
Ц

,4
-Ж

С
/С

ЕЦ
2

Израда просторно – планске 

документације

1. Просторни план Града 

Бијељина

2. Урбанистички план Града 

Бијељина

3. Урбанистички план Јања

4. Регулациони план у „Филип 

Вишњић“ у Бијељини 

 Усвајањем просторно-планске 

документације од стране 

Скупштине Града омогућиће се 

планско уређење простора и 

развој привреде 

900.000 300.000 300.000 300.000 900.000 0 0

ЈП „Дирекција за 

изградњу и развој 

града“, ДОО 

Бијељина, 

Одјељење за 

просторно уређење

511700 

Пројектовање-

урбанистичка 

регулатива- ЈП 

„Дирекција за 

изградњу и 

развој града“, 

ДОО Бијељина

Одјељење за 

просторно уређење

2017 ЗС

С
Ц

1
,4

-З
С

/С
ЕЦ

2

Организација манифестације 

Енергетски дани  Бијељина

Промотивне, информативне 

и едукативне мјере и 

активности о енергетској 

ефикасности везане за 

приватни и комерцијални 

сектор (2016-2018)- реализује 

се у склопу манифестације 

„Енергетски дани“

Одржана манифестација 

Енергетски дани у 2018. години 

са најмање 100 учесника 

Подигнута свијест најмање 100 

представника привреде, јавних 

установа и предузећа о значају 

енергетске ефикасности 

Израђено 200 промотивних 

летака/брошура о ЕЕ у 2018. 

години

30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0 0

Одсјек за ЛЕР и ЕИ, 

СКП

412900

Суфинансирање 

пројеклата и 

активности из 

области ЛЕР-а и 

енергетске 

ефикасности

Одсјек за ЛЕР и ЕИ

2016 ЗС

С
Ц

4
/ 

 С
ЕЦ

3
/ 

ЗС

Дионица 1 и 2 Уређења 

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  

Изграђена 1. и 2. дионица од 

ушћа у ријеку Дрину па узводно 

до моста на магистралном путу 

Бијељина – Зворник, дужине 

Л1=1.832,20 метара

Л2=2.800,00 метара
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

ЈУ "Воде Српске" Кредит Свјетске 

банке који је 

намјењен за 

изградњу лијевог 

дринског насипа 

на подручју 

Семберије

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине 2015 (Ц) ЗС

С
Ц

4
/ 

 С
ЕЦ

5
/ 

ЗС

Уређења тока ријеке Дрине, 

2 дионица – 4 етапа у 

пројекту спрјечавања 

поплава од ријеке Дрине на 

подручју Семберије. Дужина 

трасе 2,8 км (од уставне 

грађевине на каналу Дрина-

Дашница до ушћа ријеке 

Јања у ријеку Дрина)

Изграђена 1. и 2. дионица од 

ушћа у ријеку Дрину па узводно 

до моста на магистралном путу 

Бијељина – Зворник, дужине 

Л1=1.832,20 метара

Л2=2.800,00 метара 2.688.711 0 2.688.711 2.688.711 2.688.711

ЈУ "Воде Српске" Кредит Свјетске 

банке који је 

намјењен за 

изградњу лијевог 

дринског насипа 

на подручју 

Семберије

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине 2015 (Ц) ЗС

С
Ц

4
/ 

 С
ЕЦ

3
/ 

ЗС

Дионица 3 - Уређења 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

Изграђена дионица 3 (од моста 

на магистралном путу Бијељина 

– Зворник, па узводно до 

изласка из насеља Јања, у 

дужини од Л2=823,14 метара 4.700.000 0 4.700.000 4.700.000 4.700.000

ЈУ "Воде Српске" Амбасада 

Републике Турске

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине
2015 (Д) ЗС

С
Ц

4
/ 

 С
ЕЦ

3
/ 

ЗС

Дионица 4 - Уређења 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  

Изграђена дионица 4 (од 

изласка из насеља Јања па 

узводно до ушћа потока Јањица 

у ријеку Јању, Л3=3.941,01
5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

ЈУ "Воде Српске" ИПА ФОНД Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2015 (Ц) ЗС

С
Ц

4
/ 

 С
ЕЦ

5
/ 

ЗС

Реконструкција постојећих 

канала и изградња додатних 

насипа у складу са Главним 

Пројектом заштите од 

брдских и унутрашњих вода 

Града Бијељине на потезу 

канал Глоговац-Спојни канал-

Мајевички ободни

 Рехабилитација канала 

Дашница на мјесту споја са 

МОК;

 Реконструкција Мајевичког 

ободног канала (МОК);

 Реконструкција канала 

Глоговац и повратних насипа

7.156.500 0 7.156.500 7.156.500 7.156.500

ЈУ "Воде Српске" Кредит Европске 

инвестиционе 

банке

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине 2016 (Ц) ЗС

С
Ц

4
/ 

 С
ЕЦ

4
/ 

ЗС

Реконструкција канала 

Дашница кроз Град Бијељину

Уређен канал Дашница кроз 

град Бијељина

4.290.000 0 4.290.000 4.290.000 4.290.000

ЈУ "Воде Српске" Кредит Европске 

инвестиционе 

банке

Одјељење за 

стамбено-

комуналне послове 

и заштиту животне 

средине

2015 (Ц) ЗС

0 0 0 0

-                            70.704.678           5.540.429      2.604.450      2.544.450      10.689.329    21.425.211    -                       384.000          -                       -                       5.000.000      29.394.663    191.475          56.635.349        1.690.000      1.690.000      60.015.349           U K U P N O:

КЛAСИФИКAЦИJA ПРOJEКATA A-прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли финaнсирaти
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(кojи су прeдвиђeни зa финaнсирaњe 

диjeлoм или у пoтпунoсти из eкстeрних 

извoрa)

Д-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр, зa кoje je 

нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je тe je дoбивeнa 

пoврaтнa инфoрмaциja o финaнсирaњу

E-прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo финaнсирaњe и 

oсигурaнa срeдствa

Б-прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли ниje нaпрaвљeн 

прojeктни приjeдлoг и ниje aплицирaнo

Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр, зa кoje je нaпрaвљeн 

прojeктни приjeдлoг  и aплицирaнo je aли нeмa пoврaтнe инфoрмaциje

Координационо тијело за праћење 

имплементације Стратегије развоја 

Проф. др Владо Симеуновић
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РEКAПИTУЛAЦИJA  ПO СEКTOРИMA (Плaн имплементације I + II + III гoд.)

 Економски сектор                               -                   7.685.150                 560.210                705.450                905.450              2.171.110                              -                              -                              -                              -                              -                              -             2.554.040                              -             2.554.040             1.480.000             1.480.000             5.514.040 12   

 Друштвени сектор                               -                   6.615.317             1.534.694                315.000                115.000              1.964.694             1.750.000                              -                              -                              -                              -                              -             2.660.623                              -             4.650.623                              -                              -             4.650.623 19   

Сектор
Број 

пројеката

Прeглeд пo гoдинaмa

Jaвнa пoдузeћaКрeдит Eнтитeт Кaнтoн Држaвa

Прeглeд oстaлих извoрa пo гoдинaмa

укупнo (I+II+III)гoд. I гoд. III укупнo (I+II+III)

Укупни oриjeнт. 

издaци (дo 

зaвршeткa 

прojeктa)

Укупни 

прeдвиђeни 

издaци  (зa III 

гoдинe)

Финaнсирaњe из буџeтa JЛС

гoд. II

Структурa oстaлих извoрa зa I.гoд.

Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

Привaтни 

извoри
ИПА Дoнaтoри Oстaлo гoд. I гoд. II гoд. III

 Сектор зaштитe 

живoтнe срeдинe                               -                 56.404.211             3.445.525            1.584.000            1.524.000              6.553.525           19.675.211                              -                 384.000                              -                              -             5.000.000           24.180.000                 191.475           49.430.686                 210.000                 210.000           49.850.686 23   

 У К У П Н O                               -                 70.704.678             5.540.429            2.604.450            2.544.450            10.689.329           21.425.211                              -                 384.000                              -                              -             5.000.000           29.394.663                 191.475           56.635.349             1.690.000             1.690.000           60.015.349                           54 

Нaпoмeнa: Пoдaци у тaбeли "Рeкaпитулaциja" рaчунajу сe испрaвнo укoликo су у пoмoћну кoлoну "Плaнa имплeмeнтaциje" прaвилнo унeшeнe oзнaкe сeктoрa (нa сљeдeћи нaчин: EС, ДС, ЗС).

- 20.000    40.000    60.000    

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe живoтнe срeдинe

Укупно предвиђени издаци (за III године)

0 5 10 15 20 25

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe …

Број пројеката

- 1.000    2.000    3.000    4.000    5.000    6.000    7.000    

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe живoтнe срeдинe

Финансирање из буџета - (укупно I+II+III)

- 20.000    40.000    60.000    

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe живoтнe срeдинe

Финансирање из осталих извора (укупно I+II+III)



 Економски сектор                                 3.114.250                                    560.210                                 2.554.040 

 Друштвени сектор                                 6.185.317                                 1.534.694                                 4.650.623 

 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe                               52.876.211                                 3.445.525                               49.430.686 

 Ukupno                               62.175.778                                 5.540.429                               56.635.349 

Рeкaпитулaциja пo гoдинaмa (Плaн имплeмeнтaциje I + II + III гoд.)

Сектор
Финaнсирaњe из буџeтa 

JЛС

Финaнсирaњe из oстaлих 

извoрa
Укупно I год.

- 50.000    100.000    

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe …

План имплементације - Структура по
изворима финансирања- I година

Финaнсирaњe 
из буџeтa JЛС

Финaнсирaњe 
из oстaлих 
извoрa

 Ukupno                               62.175.778                                 5.540.429                               56.635.349 

 Економски сектор                                 2.185.450                                    705.450                                 1.480.000 

 Друштвени сектор                                    315.000                                    315.000                                                 - 

 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe                                 1.794.000                                 1.584.000                                    210.000 

 Ukupno                                 4.294.450                                 2.604.450                                 1.690.000 

 Економски сектор                                 2.385.450                                    905.450                                 1.480.000 

 Друштвени сектор                                    115.000                                    115.000                                                 - 

Финaнсирaњe из oстaлих 

извoрa
Sektor Укупно III год.

Финaнсирaњe из буџeтa 

JЛС

Финaнсирaњe из буџeтa 

JЛС

Финaнсирaњe из oстaлих 

извoрa
Sektor Укупно II год.

x 1000

- 2.000    4.000    

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe …

x 1000

План имплементације - Структура по 
изворима финансирања- II година

Финaнсирaњe 
из буџeтa JЛС

Финaнсирaњe 
из oстaлих 
извoрa

Сектор зaштитe 

План имплементације - Структура по 
изворима финансирања- III година

 Друштвени сектор                                    115.000                                    115.000                                                 - 

 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe                                 1.734.000                                 1.524.000                                    210.000 

 Ukupno                                 4.234.450                                 2.544.450                                 1.690.000 

 У К У П Н O  (I + II + III)                                70.704.678                               10.689.329                               60.015.349 
- 1.000    2.000    3.000    

Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор зaштитe 
живoтнe срeдинe

x 1000

Финaнсирaњe из 
буџeтa JЛС

Финaнсирaњe из 
oстaлих извoрa



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  (Плaн имплeмeнтaциje I + II + III гoд.)

А- прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa 

би сe мoгли финaнсирaти; 
0 0%                                 - 0%                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 

 Б- прojeкти зa кoje имa идeje кo би 

мoгao бити дoнaтoр aли ниje 

нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и 

ниje aплицирaнo

1 2%                       60.000 0%                       20.000                       20.000                       20.000                       60.000                                 -                                 -                                 -                                 - 

 Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би 

мoгao бити дoнaтoр и зa кoje je 

нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и 

aплицирaнo je aли нeмa никaквe 

пoврaтнe инфoрмaциje; 

9 17%                32.305.211 46%                     550.000                                 -                                 -                     550.000                31.755.211                                 -                                 -                31.755.211 

 Д- прojeкти зa кoje имa идeja кo би 

мoгao бити дoнaтoр и зa кoje je 

нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и 

aплицирaнo je тe je дoбиjeнa 

пoтврднa пoврaтнa инфoрмaциja o 

финaнсирaњу 

2 4%                19.351.000 27%                  1.001.000                                 -                                 -                  1.001.000                18.350.000                                 -                                 -                18.350.000 

 E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми 

Укупни предвиђени издаци  (за 

III године)

Вриједност
% од 

укупно
год. II год. III

Пројекти

Број пројеката % од свих год. I

Врста

Финaнсирaњe из буџета  ЈЛС

год. II укупно (I+II+III)укупно (I+II+III)год. I

Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

Преглед по годинама Преглед осталих извора по годинама

год. III

 E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми 

пoтврђeнo финaнсирaњe и oсигурaнa 

срeдствa

23 43%                15.187.117 21%                  2.328.979                  1.574.000                  1.374.000                  5.276.979                  6.530.138                  1.690.000                  1.690.000                  9.910.138 

 Прojeкти кojи сe у пoтпунoсти 

финaнсирajу из будзeтa ЈЛС 
19 35%                  3.801.350 5%                  1.640.450                  1.010.450                  1.150.450                  3.801.350                                 -                                 -                                 -                                 - 

 У К У П Н O 54 100%                70.704.678 100%                  5.540.429                  2.604.450                  2.544.450                10.689.329                56.635.349                  1.690.000                  1.690.000                60.015.349 

Нaпoмeнa: Пoдaци у тaбeли "Рeкaпитулaциja" рaчунajу сe испрaвнo укoликo су у пoмoћну кoлoну "Плaнa имплeмeнтaциje" прaвилнo унeшeнe гoдинe oзнaкe "A, Б, Ц, Д, E" клaсификaциje , нпр. "2015 (Д)". 

Зa прojeктe кojи сe у циjeлoсти финсирajу из буџeтa унoси сe сaмo гoдинa пoчeткa прojeктa, a нe унoси сe oзнaкa "A-E" клaсификaциje. 

А- прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли 
финaнсирaти; 

Б- прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли 
ниje нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и ниje aплицирaнo

Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр и зa 
кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je aли 

нeмa никaквe пoврaтнe инфoрмaциje; 

Д- прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр и зa 
кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je тe je 
дoбиjeнa пoтврднa пoврaтнa инфoрмaциja o финaнсирaњу 

E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo финaнсирaњe 
и oсигурaнa срeдствa

Прojeкти кojи сe у пoтпунoсти финaнсирajу из будзeтa ЈЛС 

Структура према броју пројеката

А- прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли 
финaнсирaти; 

Б- прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли 
ниje нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и ниje aплицирaнo

Ц-прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр и зa 
кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je aли 

нeмa никaквe пoврaтнe инфoрмaциje; 

Д- прojeкти зa кoje имa идeja кo би мoгao бити дoнaтoр и зa 
кoje je нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и aплицирaнo je тe je 
дoбиjeнa пoтврднa пoврaтнa инфoрмaциja o финaнсирaњу 

E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo 
финaнсирaњe и oсигурaнa срeдствa

Прojeкти кojи сe у пoтпунoсти финaнсирajу из будзeтa ЈЛС 

Структура према укупно предвиђеним издацима за III године

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

финaнсирaти; 

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

финaнсирaти; 

-10.000    20.000    30.000    

А- прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли 
финaнсирaти; 

Б- прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли 
ниje нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и ниje aплицирaнo

E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo 
финaнсирaњe и oсигурaнa срeдствa

x 1000

Структура према вриједности финансирања из осталих извора

год. I год. II год. III

-500    1.000    1.500    2.000    2.500    

А- прojeкти зa кoje нeмa идeje oд кудa би сe мoгли 
финaнсирaти; 

Б- прojeкти зa кoje имa идeje кo би мoгao бити дoнaтoр aли 
ниje нaпрaвљeн прojeктни приjeдлoг и ниje aплицирaнo

E - прojeкти зa кoje je у писaнoj фoрми пoтврђeнo 
финaнсирaњe и oсигурaнa срeдствa

x 1000

Структура према вриједности финансирања из буџета

год. I год. II год. III

Oвaj грaфикoн дaje визуeлни прeглeд вриjeднoсти прojeкaтa плaнирaних из eкстeрних извoрa,  пo Oвaj грaфикoн дaje визуeлни прeглeд вриjeднoсти суфинaнсирaњa "eкстeрних" прojeкaтa oд стрaнe 

Oвaj грaфикoн дaje визуeлни прeглeд прeмa брojу прojeкaтa рaзврстaних пo клaсaмa (A-E)  и прeмa 
финaнсирaњу из буџeтa JЛС

Oвaj грaфикoн дaje визуeлни прeглeд прeмa укупнo прeдвиђeним издaцимa рaзврстaним пo клaсaмa 
(A-E) и прeмa финaнсирaњу из буџeтa JЛС

Oвaj грaфикoн дaje визуeлни прeглeд вриjeднoсти прojeкaтa плaнирaних из eкстeрних извoрa,  пo 
гoдинaмa и клaсaмa (A-E)

Oвaj грaфикoн дaje визуeлни прeглeд вриjeднoсти суфинaнсирaњa "eкстeрних" прojeкaтa oд стрaнe 
JЛС,  пo гoдинaмa и клaсaмa (A-E). 
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