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14.1. Увод
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције (у даљем
тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ) за 2017. 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 припрему, кандидовање и 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 2017. години написао и кандидовао десет пројектних
приједлога од којих је седам одобрено од релевантних донатора и чија је имплементација у
току или завршена (укупна вриједност одобрених пројеката износи 1.414.010,09 КМ). Остала
три пројекта су одобрена и реализација је планирана у 2018. години, а њихова вриједност је
У склопу активности које се односе на одржавање статуса града Бијељина као
повољног пословног окружења (БФЦ сертификат који је Град Бијељина добио у мају 2015.
године), Одсјек је спровео 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, као и организација сета обука за
привреднике. Такође је успостављено радно мјесто ССС за подршку пословној заједници, на
услузи потенцијалним инвеститорима и привредницима.
У циљу подстицања екстерних партнера на аплицирање за бесповратна, донаторска
средства кроз континуирано праћење јавних позива, Одсјек за ЛЕР и ЕИ је од 2015. године
установио праксу редовног праћења и слања јавних позива за пројекте НВО сектору, јавним
установама, предузећима и привредним друштвима која су регистрована на подручју града
Бијељина. У току 2017. године је послано више од 130 јавних позива. Пружена је помоћ у
писању пројектних приједлога за више од 20 екстерних заинтересованих партнера, на
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званичној фејсбук страници Одсјека редовно се ажурирају информације о доступним
фондовима, као и о активностима које Градска управа проводи, како би што више грађана
имало информације о раду Градске управе.
Везано за праћење реализације Стратегије развоја града Бијељина и учешћа свих
релевантних актера у стратешком планирању, реализацији приоритетних пројеката, праћењу и
вредновању степена имплементације Стратегије, Одсјек за ЛЕР и ЕИ израдио је трогодишњи
Индикативни финансијски план за период 2017-2019. и Годишњи план имплементације
Стратегије развоја за 2017. годину. На основу прикупљених података од организационих
јединица које реализују пројекте из Стратегије развоја, Одсјек за ЛЕР и ЕИ израдио је
аналитички годишњи Извјештај о реализацији Стратегије развоја за 2016. годину, извјештај о
спровођењу Плана капиталних инвестиција Града Бијељина за 2016. годину, као и План
капиталних инвестиција Града Бијељина за период 2017-2019. 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. У 2017. настављени су и успостављени нови контакти са значајним
међународним организацијама и донаторима, као што су: Швајцарска и шведска
амбасада/развојна агенција, Делегација ЕУ, Развојни програм Уједињених Нација (UNDP),
Међународна организација рада (ILO), Бугарска амбасада, итд.
У наставку је дат преглед пројеката који се реализују уз подршку донаторских, бесповратних
средстава.
Реализовани пројекти
1. Пројекат “Практична настава на радном мјесту“, програм „Прилика ПЛУС“ – са
циљем унапређења наставног процеса кроз отварање могућности свеобухватнијег
укључивања предузећа у спровођење практичне наставе и усклађивања наставног
процеса са потребама привреде.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ, у сарадњи са релевантним школама и привредницима, израдио је
пројектне приједлоге за три средње стручне школе и 7 привредних друштава за
одређене грантове који би унаприједили практичну наставу у складу са потребама
привреде. Сви пројектни приједлози су одобрени за финансирање од стране
Швајцарске Владе. Реализација пројеката обухватила је сет активности које су
допринијеле унапређењу практичне наставе и квалитета радне снаге кроз
интензивирање дијалога између привреде и образовања и прилагођавање наставних
планова и програма, као и модерног опремања радионица/кабинета за практичну
наставу за 9 дефицитарних занимања.
Кроз одржавање заједничких радионица и обука, рад професора практичне наставе је
унапријеђен, а уз укључивање привредника дефинисани су исходи учења и допуњени
наставни планови и програми за практичну наставу у оквиру девет занимања, која су
укључена у Пројекат: столар, машински техничар, обрађивач метала резањем, кувар,
кулинарски техничар, конобар, пекар, прехрамбени техничар и прехрамбени
прерађивач. Кроз реализацију Пројекта је такође пружена подршка привредним
субјектима који примају ученике на практичну наставу, а за три стручне школе које
учествују у Пројекту је набављена релевантна опрема за савремено опремање кабинета
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практичне наставе, како би се овај вид наставе подигао на виши ниво, а све у складу са
потребама привреде.
У имплементацију овог Пројекта укључене су три средње стручне школе са регије
града Бијељина - Средња Техничка школа „Михајло Пупин“, -Пољопривредна и
медицинска школа и Средња стручна школа Јања. Такође су укључени и привредници
који примају ученике на практичну наставу: А.Д. „Орао“, ДОО „Мега-дрво“,
А.Д.“Житопромет“, Д.О.О.“ САН МАРЦО“, ЈУ „Васо Бутозан”, Д.О.О. „Глобус“ и
ЕТНО СЕЛО „Станишићи“.
Имплементација пројеката је започела 01. јануара 2017. и завршена је 31. августа 2017.
године (8 мјесеци), након чега слиједи праћење резултата пројекта од почетка школске
2017/2018. године, које ће трајати до 15. јула 2018. године.
У првој фази овог пројекта Одсјек за ЛЕР и ЕИ је спровео активности у 2016. години
које су се односиле на истраживање о потребама 54 предузећа за недостајућим
занимањима и расположивим капацитетима образовних установа у циљу задовољавања
потреба тржишта рада у Граду Бијељина.
Анализом истраживања установљено је да на подручју регије Бијељина постоје 24
фирме, које се баве дрвопрерадом, а да не постоји ни један стручни профил за област
дрвопрераде у средњим стручним школама, те су фирме принуђене да увозе раднике са
стране или да преквалификују раднике што додатно оптерећује послодавца.
Заједничким напорима релевантних институција, уведено је ново занимање „столар“ у
Техничкој школи „Михајло Пупин“ и уписана је друга генерација столара у септембру
2017. године.
28.11.2017. године Одсјек за ЛЕР и ЕИ и Одјељење за друштвене дјелатности уз
подршку Омладинског комуникативног центра Бањалука организовао по трећи пут
Сајам средњих школа и занимања „Изабери школу – изабери будућност“.
Циљ Сајма је информисање ученика завршних разреда основних школа о свим
постојећим занимањима у средњим школама у граду Бијељина као и подизање свијести
ученика и родитеља о стручним занимањима и могућностима за запослење након
завршетка једне стручне школе. На Сајму су се представиле средње школе са подручја
града Бијељина.
Укупна вриједност пројекта је 367.962.25,00 КМ (Донација: 309.002,25 КМ; учешће
Града: 58.960,00 КМ

2. Пројекат „Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике
Српске“ имплементиран је уз подршку финансијског механизма Владе РС, ИРБ и
Европске Уније,а реализован у периоду од 13. фебруара 2017. године до 28. октобра
2017. године. Реализацијом пројектних активности је унапређена
конкурентност
сјевероисточног дијела Републике Српске кроз изградњу саобраћајне инфраструктуре
у оквиру Индустријске зоне 2 у Бијељини (390 m); успостављена је међуопштинска
сарадња између Бијељине, Лопара и Угљевика; организоване су обуке за
представнике града Бијељина и општина Угљевик и Лопаре (креирање и развој
инвестиционе понуде), и обуке за представнике привреде (писање пројеката и бизнис
планова) са циљем унапређења предузетништва кроз стицање вјештина потребних
за коришћење развојних фондова за афирмацију развоја предузетништва. Такође је
успостављен Савјет за промоцију потенцијала регије Семберија-Мајевица. Пројекат је
кандидован у склопу јавног позива који је расписала ИРБ РС за додјелу средстава из
Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног
економског развоја у Републици Српској 2016/2017. Пројекат је кандидован у
партнерству са општинама Лопаре и Угљевик, Подручном привредном комором и
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компанијом „Стеко Центар“.
Укупна вриједност пројекта: 206.288,56 КМ (лок.заједница: 109.621,74 КМ;
донација: 96.666,82 КМ).
2. Пројекат „Унапређење услова пословања у регији Града Бијељина“ (у оквиру ЛИР
пројекта), који је финансијски подржан од Европске Уније, усјешно је реализован у
периоду јануар - мај 2017. године.
Пројектне активности су обухватиле: успостављање ЛЕД расвјете дуж главне
саобраћајнице у Индустријској зони 2, организацију обука за 25 привредника (писање
пројеката и бизнис планова) и покретање иницијативе за успостављање
међуопштинског Савјета за промоцију привредних потенцијала регије СемберијаМајевица.
Укупна вриједност пројекта је 98.630,96 КМ (Донација: 78.140,96 КМ, учешће
Града: 20.490,00 КМ).

Укупна вриједност реализованих/завршених пројеката уз помоћ неповратних
донаторских средстава у 2017. години износи 672.881,77 КМ (Донација: 483.810,03
КМ; учешће Града: 189.071,74 КМ).

Одобрени, активни пројекти - у фази реализације у 2017. години
1. Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, трогодишњи
пројекат (2016 – 2019. година), донатор Владе Швајцарске и Шведске, имплементатор
је УНДП у БиХ. Одсјек за ЛЕР и ЕИ успјешно је аплицирао и Бијељина је једна од 13
ЈЛС из БиХ које су успјеле ући у реализацију овог пројекта.
МЗ које учествују у Пројекту су Црњелово Доње, Лединци, Љесковац, Јања, Вук
Караџић и Суво Поље. У оквиру пројекта, кроз 2 јавна позива за МЗ учеснике у
Пројекту, у 2017. години реализовано је или се реализује укупно 13 пројеката у МЗ
учесницима у Пројекту, од којих је реализација 6 пројеката започета у 2016. години, а
остали у 2017. години, укупне вриједности 269.639,87 КМ (без ПДВ-а) (Донација:
196.530,69 КМ; учешће Града: 73.109,18 КМ). У периоду децембар 2016.- јун 2017.
године у сарадњи МЗ и НВО сектора реализована су два пројекта укупне вриједности
19.725,00 КМ (без ПДВ-а) (Донација: 15.000,00 КМ; учешће Града: 4.725,00 КМ). У
склопу Пројекта донирана је компјутерска опрема за 6 МЗ које учествују у Пројекту,
укупне вриједности 16.065,91 КМ (без ПДВ-а), као и сет рачунарске опреме (монитор,
штампач и рачунар) за координатора пројекта вриједности 1.355,58 КМ (без ПДВ-а).
Осим ових активности урађени су грађевински радови на објекту МЗ „Вук Караџић“
који је претворен у Друштвени центар вриједности 7.884,06 КМ (без ПДВ-а), набављен
је намјештај за Друштвени центар у МЗ „Вук Караџић“ вриједности 3.184,00 КМ (без
ПДВ-а). У току трајања пројекта укупно је одржано 12 различитих обука, од којих 7 у
2017. години, за чланове и активисте Савјета МЗ учесника Пројекта (обука за
фасилитаторе, обука употреба информационих и комуникацијских технологија у
јавном сектору, обука људска права-мањине и социјално искључене категорије,
обука/начин оцјењивања пројеката, обука управљање пројектним циклусом, обука рад
на рачунару и употреба интернета, обука лобирање и јавно заговарање, обука пословна
комуникација, обука управљање пројектним циклусом и развој заједнице, обука
употреба информационих у грађанском одлучивању, обука мониторинг и евалуација
пројеката, обука PCM) оквирне вриједности око 18.000,00 КМ (без ПДВ-а).
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До децембра 2017. године, укупна средства која су уложена кроз пројекат "Јачање
улоге МЗ у БиХ" у 6 МЗ у Бијељини износе: 335.854,42 КМ (Донација: 258.020,24
КМ; учешће Града: 77.834,18 КМ - без ПДВ-а).
У 2017. години реализовано је 140.411,35 КМ (без ПДВ-а).
У 2018. години планиран је наставак реализације пројеката у МЗ укупне вриједности
195.443,07 КМ (без ПДВ-а).
2. Пројекат „Локални интегрисани развој“(ЛИР), трогодишњи је пројекат (2016-2019.),
донатор је Европска Унија, а имплементатор UNDP у БиХ. Одсјек за ЛЕР и ЕИ
успјешно је аплицирао и Бијељина је једна од 20 ЈЛС из БиХ које су успјеле ући у
реализацију овог пројекта. Циљ пројекта је унапређење пословног окружења кроз
јачање капацитета и стварање партнерства између представника јавног, цивилног и
приватног сектора, као и финансијска подршка у реализацији пројеката који за циљ
имају унапређење услова пословања и стварање нових радних мјеста. У оквиру
пројекта у 2017. години реализован је пројекат „Унапређење услова пословања у
регији Града Бијељина, укупне вриједности 98.630,96 КМ (Донација: 78.140,96 КМ,
учешће Града: 20.490,00 КМ - без ПДВ-а).
3. Пројекат "Израда информационог система за порез на непокретности и комуналну
накнаду" - урађена је евалуација имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за
период 2014 -2016. година, одобрен је за финансирање (у оквиру ЛИР пројекта) и
имплементација је започела крајем 2017. године. Укупна вриједност пројекта је
48.800,00 КМ (Донација: 39.040,00 КМ; учешће Града: 9.760,00 КМ).
4. Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних
мјеста у Бијељини“ кандидован је у склопу јавног позива „Подршка локалним
партнерствима за запошљавање у БиХ“ који је расписала Међународна
организација рада (ИЛО), а који финансира ЕУ. Пројекат је одобрен у јуну 2017.
године од стране донатора, међу 15 одобрених пројеката за БиХ од укупно пристиглих
163 пријаве. Укупна вриједност пројекта jе 412.791,87 КМ (Донација: 352.328,31КМ;
учешће Града (кроз редовне плате запослених у ГУ који реализују пројекат):
60.463,56 KM). Пројекат је кандидован у партнерству са Заводом за запошљавање РСфилијала Бијељина, Техничком школом „Михајло Пупин“, Факултетом пословне
економије Бијељина, Подручном привредном комором и компанијама“Стеко Центар” и
„Мега Дрво“. Пројекат за циљ има унапређење пословног окружења, примарно кроз
обуку и преквалификацију незапослених лица и њихово запошљавање, као и
самозапошљавање.
Пројектне активности обухватају успостављање система и механизма комуникације
између кључних актера из области образовања и тржишта рада на локалном нивоу –
кроз активирање Савјета за запошљавање и образовање на нивоу Града; 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 (30%); подршка самозапошљавању кроз подстицајна
средства и сет предузетничких обука (20 обучених, 10 нових предузетника).
5.

Град Бијељина једна је од десет локалних заједница које су изабране у првом циклусу
за учешће у Регионалном програму локалне демократије на Западном Балкану –
ReLOaD, у 2017. години. Циљ ReLOaD пројекта је даље јачање партнерстава између
локалних власти и цивилног друштва ширењем успјешног модела транспарентног
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финансирања пројеката организација цивилног друштва из буџета јединица локалне
самоуправе. Такође, пројекат настоји осигурати веће грађанско учешће у процесима
доношења одлука и унаприједити пружање јавних услуга за све грађане у локалним
заједницама.
У 2017. години укупна средства која су додијељена кроз пројекте 6 невладиних
организација које су биле успјешне приликом аплицирања у оквиру пројекта ReLOaD,
за реализацију на подручју Града Бијељина, износе 187.925,10 КМ, од чега је 70%
донација, а 30% суфинансирање из буџета Града.
Након јавног позива за организације цивилног друштва, који је спровео Град Бијељина
(Одсјек за локални економски развој и европске интеграције и Одјељење за друштвене
дјелатности) у склопу ReLOaD пројекта, сљедећи пројекти су одобрени за
финансирање:
1. Удружење за помоћ ментално заосталим лицима „Нада“ – са пројектом „Корак до
циља“, одобрени износ за финансирање 55,630.00 КМ;
2. Еколошко удружење „Еко пут“ Бијељина – са пројектом „Проширење туристичке
понуде града Бијељина развојем еко туризма“, одобрени износ за финансирање
35,295.00 КМ;
3. Центар за развој и промоцију информационог друштва „Impact“ – са пројектом
„Туризам у Бијељини – поглед из online свијета“, одобрени износ за финансирање
15,470,15 КМ;
4. Хуманитарно удружење жена „Арта“ – са пројектом „И поред тешкоћа могу да
(за)радим“, одобрени износ за финансирање 17,973.95 КМ;
5. Кошаркашки клуб „ПартизанТС“ Бањалука – са пројектом „Прва кошаркашка
играоница“, одобрени износ за финансирање 13,566.00 КМ;
6. Фондација „Лара“ Бијељина – са пројектом „Женске руке – женски бизнис“,
одобрени износ за финансирање 49,990.00 КМ.
Планирани рок трајања наведених пројеката је од шест до дванаест мјесеци и очекује
се да ће сви пројекти бити завршени до краја децембра 2018. године.

Пројекти одобрени за реализацију у 2018. години
1. Пројекат "Изградња дјечијег инклузивног игралишта", укупне вриједности 53.000,00
КМ, одобрен је за финансирање од Влада Бугарске и Швајцарске, а биће реализован у
2018. години.
2. Програм запошљавања младих (YEP), укупне вриједности 50.000,00 КМ, одобрен је за
финансирање од Владе Швајцарске и биће реализован у 2018. години.
3. Пројекат "Дијаспора за развој"
4. Два пројектна приједлога (укупна вриједност кандидованих пројеката: 320.000 КМ)
која су кандидована у априлу 2016. године у склопу јавног позива за формирање базе
података јавних објеката у Републици Српској у циљу идентификације потенцијалних
пројеката за повећање енергетске ефикасности, који се реализује кроз УНДП пројекат
''Зелени економски развој'', налазе се у фази евалуације од стране донатора. На јавни
позив за пројекат ''Зелени економски развој'', Одсјек за ЛЕР и ЕИ кандидовао је два
објекта на којима би се спровеле мјере енергетске ефикасности: објекат Градске
управе-зграда Одјељења за просторно уређење и објекат Музеја Семберија. Циљ
пројекта је спровођење мјера енергетске ефикасности, уштеда енергије и смањење
емисије ЦО2 у складу са стандардима ЕУ.
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Град Бијељина је партнер/коапликант на једном пројекту који је кандидован од НВО Центри
цивилних иницијатива (ЦЦИ), у склопу јавног позива „Подршка локалним партнерствима за
запошљавање у БиХ“ који спроводи Међународна организација рада (ИЛО), а који финансира
ЕУ. Пројекат се односи на унапређење пољопривредне производње у Бијељини.
Вриједност реализованих/завршених пројеката и пројеката који су у току уз помоћ
неповратних донаторских средстава у 2017. години износи укупно 1.414.010,09КМ
(Донација: 1.076.354,32 КМ; учешће Града: 337.655,77 КМ).
Промоција привредних потенцијала Града
У складу са БФЦ 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 континуирано доприноси ажурирању wеб странице Града
www.investinbijeljina.org која садржи релевантне информације за потенцијалне инвеститоре и
промовише потенцијале Града, као и у изради и ажурирању осам врста промотивних летака и
електронске презентације Града.
У циљу промоције Града и привлачења екстерних извора финансирања одржани су бројни
састанци са представницима међународних и домаћих институција. Презентација и
промотивни видео о потенцијалима Града, као и каталог Brownfield локација, каталог јавноприватног партнерства и Трошкови пословања у Граду Бијељина, које је Одсјек успоставио са
циљем приближавања информација потенцијалним инвеститорима, постављени су и на
званичним интернет страницама виших нивоа власти и релевантних Агенција (ФИПА,
Министарство за еконмски развој и регионалну сарадњу РС (www.инвестсрпска.нет),
Републичка агенција за мала и средња предузећа) и редовно се врши ажурирање.
Организација Енергетског дана
У складу са планираним активностима за 2017. годину, Одсјек за ЛЕР и ЕИ
организовао је други пут манифестацију ''Енергетски дани Бијељина 2017.''. 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. Циљ ове манифестације је подизање свијести
о обновљивој енергији и енергетској ефикасности, промоција паметног кориштења енергије и
размјена знања и искустава.
У оквиру манифестације организован је сајам енергетске ефикасности, конференција и панел
дискусија на тему енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. На Сајаму
енергетске ефикасности своје производе и услуге из области енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије представило је десет локалних и страних фирми. Поред
представника јавних установа и предузећа на конференцији, у панел дискусији у оквиру
„Енергетских дана“, поред представника Града Бијељина учествовали су и представници
међународних организација које на простору БиХ спроводе пројекте из области енергетске
ефикасности – GIZ, USAID, представници Савеза општина и градова РС, као и бројни домаћи
и страни стручњаци из ове области. јавних установа и предузећа.
Промотивни материјал
У склопу активности промоције потенцијала и представљања Града на сајмовима,
састанцима са потенцијалним инвеститорима и страним делегацијама, Одсјек за ЛЕР и ЕИ, у
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сарадњи са релевантним одјељењима, успоставио је и модернизовао сљедећи промотивни
материјал у оквиру јавне набавке „Израда и набавка промотивних материјала за промоцију
потенцијала Града Бијељина (дизајн и штампа):
 Леци на српском и енглеском језику („Потенцијали Града“, „Индустријске зоне“,
„Пољопривредни потенцијали“, „Водич за предузетнике“, „Водич за локацијске услове“,
„Водич за грађевинску дозволу“, „Водич за употребну дозволу“, „Водич за легализацију“,
„Летак о Индустријској зони 2“, „Практични савјети за нискоенергетску градњу“,
„Практични савјети за повећање енергетске ефикасности у домаћинству“, „Климатске
промјене и град“)
 Плакати на српском и енглеском језику („Вријеме је за Бијељину“, „Енергетски дани Града
Бијељина“).
Поред поменутих промотивних материјала урађени су сљедећи промотивни материјали:
-промотивне меморијске картице (са логом Града Бијељина); хемијске оловке, сет промо
материјала за Енергетске дане Града Бијељина и промотивни роковници.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ је у току 2017. године учествовао у изради промотивних материјала у
склопу пројекта "Практична настава на радном мјесту", програм „Прилика плус“, у склопу
којег је спроведена кампања под називом „Добар занатлија=сигуран посао“ у оквиру којег су
урађени и дистрибуисани сљедећи материјали: промотивни леци, водич за родитеље и
ученике у оквиру којег су промовисани млади и успјешни предузетници, нотеси, оловке,
фасцикле, блокчићи, беџеви, обиљеживачи страна и магнети који су дијељени ученицима на 3.
Сајму средњих школа и занимања „Изабери школу-Изабери будућност“.
У оквиру 3. Сајма средњих школа и занимања израђен је промотивни материјал у виду
Instagram и Facebook оквира за фотографисање ученика као и панои за фотографисање.
У току 2017. године је спроведена набавка „Успостављање књиге графичких стандарда за
Град Бијељину“. Књигом су дефинисани графички стандарди, који треба да се почну
користити на нивоу цјелокупне Градске управе.
Од фебруара 2016. године, када је покренуо Facebook i Twitter налоге, Одсјек за ЛЕР и
ЕИ редовно поставља информације о активностима Градске управе као и свe актуелнe јавнe
позивe за достављање пројектних приједлога а такође редовно прати све актуелне јавне
позиве, које редовно доставља електронском поштом невладиним организацијама,
привредницима, образовним институцијама и јавним предузећима како би што више
организација користило екстерна средства доступна Босни и Херцеговини.
Координација, израда и праћење реализације стратешких докумената Града
У циљу систематске координације активности на имплементацији пројеката из
Стратегије развоја Града у складу са МИПРО методологијом, Одсјек за ЛЕР и ЕИ
прикупљао је податке везано за праћење имплементације Стратегије. У 2017. години је
израђен Годишњи аналитички извјештај о реализацији Стратегије развоја на нивоу ГУ за
2016. годину, нацрт Индикативног финансијског плана за период 2017-2019. година и
Годишњи план имплементације Стратегије развоја за 2017. годину, који су разматрани и
усвојени од Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја Града, као
и од стране Скупштине Града.
Поред наведених докумената, Одсјек за ЛЕР и ЕИ прикупља податке о активностима на
реализацији пројеката из Акционог плана енергетске одрживости Града Бијељина (СЕАП) и
израђује Годишњи извјештај о реализацији Акционог плана о енергетској одрживости који
доставља Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске и Фонду за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, у складу са чланом 7.
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став 6. Закона о енергетској ефикасности и Упутства о изради годишњег извјештаја о
реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе.
Израђен је и низ докумената и информација које су биле предмет скупштинског
усвајања, као што су: годишњи Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину,
годишњи План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину у складу са новом методологијом.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ 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 – константно креирање и обрада базе података за јавне објекате чија
се потрошња енергената (струја, вода, гријање) финансира из градског буџета,
- 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 2017. години, Одсјек за ЛЕР и ЕИ у улози техничког секретаријата Привредног
савјета, организовао је четири састанака Привредног савјета на којима су разматрана питања
од значаја за привреднике и покретане релевантне иницијативе у циљу унапређења пословног
окружења.
У сарадњи са ресорним Одјељењем, реализовано је 70 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 2017. године запослени у Одсјеку за ЛЕР и ЕИ послали су 137 јавних
позива невладиним организацијама, школама и јавним установама и 25 позива привредним
субјектима и јавним предузећима на подручју Града Бијељина.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ је, у оквиру пројекта „Унапређење услова пословања у регији Бијељина“,
омогућио заинтересованим привредницима да унаприједе своје вјештине у писању приједлога
пројеката и изради бизнис планова, са циљем да учесници обука буду у могућности да
независно приступе изради пословног плана за властите предузетничке идеје, аплицирају за
финансирање пословног плана код инвеститора, унаприједе властите капацитете у вези са
техникама управљања пројектним циклусом (PCM) и самостално приступе писању пројектних
приједлога.
Како би се константно унапређивао ниво пружања услуга привредницима, спроведене су 4
анкете: Анкета за боље услове пословања на подручју Града Бијељина, Анкета о тршишту
радне снаге, Анкета о задовољству комуналним услугама (анализа и резултати анкете су
објављени на званичним страницама Градске управе) и Анкета о ЕУ Агенди 2030.

10

14.4. Образложење неизвршених послова из плана рада, стратегије и др.
програмских докумената
14.5. Стручна усавршавања
Стручно усавршавање особља Одсјека за ЛЕР и ЕИ у 2017. години
Р/б
Врста обуке
Садржај/тема
Вријеме и мјесто
Учесник
одржавања
1. Тренинг
Регионални тренинг за
22.04.2017. –
Ружица
“Подизање
способности 24.04.2017. године Мишовић
локалних
партнерских
Београд
организација
у
регионалном
СоРи
пројекту о могућностима
финасирања
путем
ИПА/ЕУ фондова”
2. Тренинг

Регионални тренинг за
“Подизање
способности
локалних
партнерских
организација
у
регионалном
СоРи
пројекту о могућностима
финасирања
путем
ИПА/ЕУ фондова”

3. Обука

Инвестициона промоција
06.06.2017. –
јединица локалне
08.06.2017. године
самоуправе
Бијељина
Инвестициона промоција
06.06.2017. –
јединица локалне
08.06.2017. године
самоуправе
Бијељина
Инвестициона промоција
06.06.2017. –
јединица локалне
08.06.2017. године
самоуправе
Бијељина
Инвестициона промоција
06.06.2017. –
јединица локалне
08.06.2017. године
самоуправе
Бијељина
Инвестициона промоција
06.06.2017. –
јединица локалне
08.06.2017. године
самоуправе
Бијељина
Студијско путовање у
25.09.2017. –
Фленсбург, Њемачка у 29.09.2017. године
оквиру
Пројекта Фленсбург,Њемачка
„Националне мањине на
Западном Балкану“

4. Обука

5. Обука

6. Обука

7. Обука

8. Студијско
путовање

22.04.2017. –
24.04.2017. године
Београд

Ивана Јововић

Ружица
Мишовић
Драган Јовановић

Анкица
Тодоровић
Ивана Јововић

Мишо Полетан

Ивана Јововић
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14.6. 3arcn y.rrlu rr trpe[opyKe

3a pearnsaqujy npojeKara v aKrr.rBHocrn o4 snauaja aa pa:noj JroKaJrHe saje4nuqe y 2017.
roAuHI{, O4cjex sa JIEP u EV o6e:6ujeguo je excrepne, 6ecnoBparHe r.r3Bope Suuaucvpan a y
I'I3Hocy oA 1.076.354,32 KM. l4rrensusupau je paA Ha ycrocraBJbarLy npoMorr.rBHr.rx urarepujala
fpaga, Kao u Ha rlpeAcraBJbalry vt npouoqujn noreHqujala fpaga npeMa noreHqnjalHrau
AoHaroplrMa H HHBecrLITopI{Ma. Hosa uero4ororuja [naHrrpaBa, npaherra, BpeAHoBarba v
uenjemranama o rlMrJreueu'raquju Crpareruje pasnoja Ha HraBoy fpagcre ylpaBe je upuxnaheHa Lr
IIo3HTI,IBHLI LlcKopauI,t y cl{creMarcKoM npucryrry cy Bup.JbvtBu. Kosraxrn r.r noAprxKa npr.rBarHoM,
januolr I'I HeBJIaAHHoM ceKTopy snauajHo cy yHanpnjefenu Kpo3 ycnocraBJBarbe [aprHepcraBa Ha
pa3nv.9.vlTvtrra npojexr[Ma u aKTLIBHocTLIMa, Kpo3 peAoBHo o6anjeurraBarLe o aKTyenHr.rM janHrarra
rro3LIBHMa 3a npHBnarrer6e AoHaropcKr{x cpeAcraBa, y urdJEy rrHTeH3r.rBHujer pasnoja fpa4a,
noAplxKa ce KoHTI{HyI,IpaHo rlpyxa eKcrepHprM naprHepr{Ma r,r3 [pprBarHor, HBnaAHor u januor
ceKTopa.

y

2018. roAlanu KJb}^{Ha noApyqja pa4a O4cjerca :a JIEP u EI4, y cKnaAy ca f6auou pa4a
o4cjexa 2a2018. ro4uuy,6a.:upahe ce Ha rpyxarLy noAprrrKe noKirnHoM eKoHoMcrou pa:nojy
xpos
pea-naeaqr.rj y cle4ehnx aKTr.rBuocrr{ :

Koopgunaquja yueulha cBHx peneBaHrHux axrepa y rpoqecy penusuje Crpareruje
pa:noja u
crparelrlKoM rInaHI'IparLy, peatuzaguju [puopLITerHLIx npojexara, npaherry
u
BpeAHoBarby
I{M[neMeHraquje Crpareruje pa:noja; KoHtzuyupaHo axypnparre cBrrx
6asa roaaraKa Be3aHr.rx 3a

pa:noj fpaaa (A[HC, Cexropcru

v

MaKpoeKoHoMcKH r4HAr.rraropu,

npojexru, AoHaroprr,

cy6jexru, HBo, EHMACO<DT); PeaoBHr.r KoHraKrH ca rraelyuapogHr4M opraHuaaqujaua
Ir crpaHI'IM LHBecruropI'IMa H rlpe3eHTalluja uunecuqlroHr{x uorenqnjanafpagu;
Peao"rro npuha*"
norenqnjalHl'tx I{3BoDa Quuaucupama 3a [naHr.rpaHe upojerre, " uaeurr.r$nxaquja
v u3pa*a
AoKyMeHraquje o upojexruua oA 3Hatlaja za parrol fpa4a r.r aflnurlr.rparre
ilpeMa peneBaHTHr.rM
AoHaropI'IMa; Hunleuenraquja, MoHI,IropLtHr Lr eBanyaquja reryhux npojercata;
flpnnplrra a u v3para
HopMarI{BHo [paBHI'Ix aKara 3a fpagouaueJlHl,IKa u Cxynurruny;
KoururHyr,rpaHa p*riaru
znQopruaquja u aHKerl'Iparbe npI'IBpeAHor ceKTopa o yHarrpefemy
[ocJroBHor oKpyxe6a r{ o
norpeoaua sa paAHoM cHaroM; KourunyupaHa eAyKarrrju
3arrocneHr.rx y oacjexy; flpaheme
pealnsaquje Axquouor nnaHa o eHeprercrcoj oaixrrJ"r,"rr*
(CEAII) r rpunpeMa usujeur.raja o
pearusaquj u CEAII-a; Oprauu:aqnj a eueprercKr.rx
AaHa.
rIpIrBpeAHH

lXeS

EKA 3A JIOKAJIHI.I EKOHOMCK}I
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