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Поштовани суграђани,

Град Бијељина је у посљедњих петнаест година имао висок 
степен развоја који га је сврстао у најпросперитетније 
средине у Републици Српској и Босни и Херцеговини. 
Кључ напретка лежи у чињеници да смо разумјели 
да се већина  потреба грађана задовољава у локалној 
заједници и да све активности треба усмјерити у том 
правцу. С том спознајом сам са својим сарадницима 
преузео одговорност за креирање свих аспеката развоја 
нашег града. Основна намјера увијек нам је била да 
сваку активност плански осмислимо и да израдимо 
стратешки концепт који ће бити остварљив и кога ће 
грађани разумјети и бити мотивисани да га заједнички 
реализујемо.
Основни принципи  којих смо се држали у реализацији 
свих наших стратешких активности су: одрживост 
и укљученост. Принцип одрживости подразумијева 
интегрисаност најважнијих економских, друштвених и 
аспеката животне средине:
• економске захтјеве за динамичном и са аспекта 
животне средине ефикасном и одрживом економијом, 
која обезбјеђује просперитет и прилике за све, у којој 
социјалне трошкове и трошкове заштите околине сносе 
они који их проузрокују;
• друштвене захтјеве за обезбјеђење бољих 
социјалних услова, економских, социјалних и културних 
права за све слојеве и групе, укључујући принцип 
равноправности полова;
• захтјеве животне средине да се животно важни 
природни ресурси користе тако да задовољавање 
садашњих потреба не угрожава могућности будућих 
генерација да задовоље своје потребе.
Поштујући принцип социјалне укључености у први план 
се ставља захтјев за друштвеном интеграцијом 

и усклађеношћу, подразумијевајући такво планирање 
у којем се исказује посебна осјетљивост за потребе 
и интересе социјално рањивих/маргинализованих 
група. Остваривањем овог принципа доприноси се 
уједначавању шанси у развоју и повећању друштвене 
правичности.
Семберија као регија има изузетно повољан географски 
положај и значајне природне и људске ресурсе. Мало 
која локална заједница у Босни и Херцеговини излази на 
двије највеће ријеке у региону које су уједно граница 
према Србији и Хрватској (Европска унија). Семберија 
је житница Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Близина великих центара и главних европских 
комуникација ствара основу за динамичан развој готово 
свих сектора економског и друштвеног живота.
Грађани и локална управа су свјесни потенцијала наше 
регије и одлучни смо да те потенцијале искористимо 
на најбољи начин, уважавајући потребе садашњих и 
будућих генерација. Грађани Семберије су у протеклом 
периоду у нама препознали снагу која је способна да се 
носи са изазовима савременог техничко-технолошког и 
друштвеног прогреса и да нашу локалну заједницу води 
у правцу дугорочног динамичког раста и развоја.
Наша визија је да Град Бијељина постане привредни, 
образовни, културни, здравствени и спортски центар и 
лидер развоја семберско-мајевичког и доњеподрињског 
региона са препознатљивим рјешењима у свим 
подручјима друштвеног живота. Бијељина ће бити 
заједница успјешних, образованих и равноправних 
људи у којој се квалитетно живи и стварају једнаке 
могућности за све.
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МЈЕСТО ГДЈЕ РАСТЕ ХРАНА

Повољна клима и квалитетно земљиште утицали су 
на то да Семберију неријетко називају житницом БиХ. 
Број сунчаних дана током године погодује развоју свих 
важнијих култура, а укупна површина ораница, воћњака, 
ливада, винограда и пашњака износи готово 54.000 
хектара, док се шуме простиру на око 10.000 хектара.

Према подацима Агенције за посредничке, информатичке 
и финансијске услуге (АПИФ) на подручју Града Бијељина 
регистровано је 6.106 пољопривредних газдинстава, од 
којих је активно њих 2.265.

Од пољопривредних култура, највише се узгајају 
кукуруз и пшеница, а од поврћа кромпир, паприка, купус, 
парадајз и краставац.

У посљедњих десет година Град је у развој пољопривреде 
уложио више од 12 милиона конвертибилних марака, 
а огроман подстрек за произвођаче представља 
постављање система за наводњавање на 1.111 хектара 
земљишта у Доњем Црњелову и Батковићу, што ће 
повртарима омогућити ефикаснију производњу и већу 
конкурентност на тржишту региона и Европске уније.

Садашњи сточни фонд највећим дијелом се налази на 
приватним газдинствима, уз све већу специјализацију 
земљорадника за узгој појединих врста стоке и одређене 
производње (производња млијека, тов стоке, итд...). 
Између осталог, у околини Бијељине постоји више од 20 
мини фарми музних крава, 30 фарми за тов свиња, 10 
фарми са крмачама за производњу прасади, као и већи 
број фарми за тов пилића.
Оближња планина Мајевица, са највишим врхом од 916 
метара, погодна је за све видове сточарства, пружа велике 
могућности за улагања у ову грану пољопривреде, али 
и у воћарство.

У Семберији постоји и неколико фарми кока носиља које 
се баве производњом конзумних јаја, а нека породична 
предузећа већ годинама успјешно послују у области 
хортикултуре.      
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КРОМПИР

28.750 ТОНА

ПАПРИКА

17.000 ТОНА

КУПУС

10.800 ТОНА

ПАРАДАЈЗ

7.400 ТОНА

КРАСТАВАЦ

6.250 ТОНА

Принос неких повртларских култура у 2019. години

Поврће, воће, сточарство...

. .
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ГРЛА

ГРЛА

ГРЛА

ГРЛА

У Семберији је у току 2019. године укупно помужено 
24.000.000 литара крављег млијека, од чега су 12.000.000 
литара откупиле мљекаре.

ШЉИВА

1.887 ТОНА

ЈАБУКА

1.185 ТОНА

КРУШКА

914 ТОНА

ТРЕШЊА

344 ТОНА

ОРАХ

85 ТОНА
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Аграрни фонд

Годишње 1,1 милион КМ за директни 
подстицај пољопривредним 

произвођачима

Повећање 
интензивнијег гајења 

житарица, поврћа, 
воћа и других 

пољопривредних 
култура

Остварење већег 
приноса са што мање 

улагања
 Предлагање 

подстицајних мјера на 
нивоу Града

Интензиван развој 
сточарства као базне 
гране пољопривреде 
која се наслања на 

ратарство

Запослен стручни 
сарадник за 

аплицирање за пројекте 
Европске уније у 
области аграра

Повећање квалитета и 
квантитета производње                          

Остварење већих 
финансијских ефеката 

у аграру

Бијељина је један од 
ријетких градова у 

Републици Српској који 
је још 2008. године 
основао Аграрни 

фонд као вид помоћи 
пољопривреди

Систем за наводњавање –
поглед у будућност

Промјена климе условила је да наводњавање постане 
неопходан процес у пољопривреди. Град Бијељина је 
препознао значај употребе оваквих система и уз помоћ 
Владе Републике Српске успјешно спровео пројекат 
постављања мреже цјевовода у Доњем Црњелову 
(511 хектара) и Батковићу (600 хектара), која ће 
произвођачима омогућити прикључивање на хидранте 
на њиховим њивама.

Ријеч је о ширем, вишемилионском пројекту, у 
оквиру којег је изграђена пумпна станица на каналу 
Стара Дашница, капацитета десет пумпи, главни 
дистрибутивни цјевоводи, електроинсталације са 
надзорно-управљачким системом, као и трафостаница 
са доводним далеководом.

Прва фаза изградње система (Доње Црњелово) коштала 
је 3,8 милиона конвертибилних марака, од чега је 
Јединица за координацију пољопривредних пројеката 
у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске обезбиједила 3,2 
милиона, а 600.000 КМ Град Бијељина. Друга фаза 
(Батковић), вриједна шест милиона КМ, подразумијева 
постављање система за наводњавање и уређење 12.500 
метара канала Стара Дашница, који ће бити оспособљен 
да прими већу количину воде која из Дрине тече кроз 
градско подручје и снабдијева пумпну станицу.

Овакав систем за наводњавање знатно је исплативији 
од система који подразумијева употребу мотора за 
наводњавање, који раде на струју или гориво.
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Храна из Семберије на 
трпезама широм Европе

Догађања на глобалном нивоу показују да ће се највећа 
„„борба“ у будућности на свјетском тржишту водити за 
изворе воде и плодно земљиште. Република Српска, иако 
посједује мање сјетвене површине у односу на земље 
региона, управо захваљујући Семберији позиционирала 
се као веома озбиљан полигон за производњу хране.

Наши пољопривредници су препознали могућност да, 
осим домаћим купцима и пијацама, као и ланцима 
супермаркета присутним у БиХ, своје производе понуде 
земљама Европске уније, и то чине веома успјешно. 
Највише извозе цвеклу, паприку, краставац, патлиџан, 
парадајз, а труде се и да унапређују производне 
процесе и неријетко достижу завидне резултате 
захваљујући преданости, искуству и ресурсима 
којима располажу, прије свега квалитетном земљишту. 
Посљедњих година многи Семберци се окрећу подизању 
фарми крава и успијевају да пласирају хиљаде литара 
висококвалитетног млијека. 

Пошто на овим страницама нема довољно простора да 
набројимо све вриједне домаћине, издвојићемо само 
неке од великих произвођача, не желивши ни на који 
начин да умањимо значај других пољопривредника 
у свеукупном привређивању и доприносу развоју 
Семберије и Бијељине.

Произвођач Раде Јовичевић из села Трњаци годишње  
на домаће и тржиште Европске уније пласира 1.000 тона 
поврћа. Између осталог, у Словенију извезе 200 тона 
цвекле, а обрађује укупно 300 дунума земљишта.

Вићо Симић из Вршана још прије пет година добио је 
потврду да млијеко са његове фарме задовољава све 
критеријуме за извоз у земље Европске уније, а од 2019. 
године, када је добијена званична дозвола за извоз из 
БиХ, млијеко из Вршана, посредством мљекаре 

из Градачца, доспијева и на европске трпезе. Симић 
тренутно на фарми има 80 музних крава и током једне 
године успијева да произведе више од 700.000 литара 
млијека.

Велики произвођач млијека је и Љубомир Гајић из Горњег 
Црњелова, који је у 2019. години предао 540.000 литара 
млијека, а осим тога, обрађује 130 хектара земљишта – 
60 хектара под кукурузом, 43 хектара под јечмом, 25 
хектара под пшеницом и два хектара под луцерком.

Бошко Радић из Бијељине један је од највећих 
произвођача житарица у Семберији. Обрађује 70 хектара 
земљишта, од чега 40 хектара под пшеницом, 15 хектара 
под сунцокретом и исто толико под кукурузом.

Александар Његић из Дворова успјешан је воћар који 
на 7,5 хектара земљишта узгаја јабуку. У 2019. години 
остварио је принос од 60.000 килограма. 
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Сарадњом Градске управе 
и произвођача до нових 
извора финансирања

Европска унија омогућила је само током 2020. године 
аплицирање пољопривредницима у БиХ за средства 
у износу од 30 милиона КМ (ИПА 2). Градска управа 
Града Бијељина је препознала значај оваквих програма 
и у Аграрном фонду запослила стручњаке који су 
посредници између семберских произвођача и ЕУ. 
Циљ је да се пољопривредницима који нису вјешти у 
писању пројеката или немају искуства у прикупљању 
документације, а потребна су им средства да доврше 
или у потпуности изграде инфраструктурне објекте 
неопходне за даљи производни процес, омогући 
равноправно учешће и повлачење новца из наведених 
фондова.

Један од семберских пољопривредника који је 
искористио средства из фондова ЕУ, уз помоћ Аграрног 
фонда, је Драган Живановић из Доњег Црњелова. 
Живановић је 2019. године добио 100.000 КМ бесповратних 
средстава за завршетак изградње складишта за 
пољопривредне производе. Ново складиште, површине 
700 метара квадратних, омогућиће Драгану сигурније 
чување поврћа које годинама производи уз помоћ 
сезонских радника и чланова породице. Овај вриједни 
пољопривредник произвео је у 2019. години 490.000 
килограма поврћа – паприку на површини од шест 
хектара, те парадајз, купус и лубеницу на по једном 
хектару.

Град Бијељина је иницирао и успостављање 
међуопштинског партнерства са општинама Угљевик 
и Лопаре, које има за циљ да допринесе укупном 
развоју пољопривреде регије Семберија и Мајевица. 
Кроз пројекат, вриједности око 150.000 КМ (половина су 
средства донатора, а половину су обезбиједиле локалне 
заједнице) постигнути су сљедећи резултати: 

- Успостављен Међуопштински савјет за пољопривреду
- Набављено укупно 28 пластеника за индивидуалне 
пољопривреднике, и то 14 на подручју Града Бијељина и 
по седам у Лопарама и Угљевику
- 120 произвођача оспособљено је за увођење 
међународног стандарда добре пољопривредне праксе.
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Међународни пољопривредни 
сајам „Интерагро“

Сајам пољопривреде „„Интерагро“ сврстан је у групу 
најзначајнијих сајамских манифестација пољопривредног 
карактера у БиХ. Захваљујући традицији дугој осамнаест 
година овај сајам је стекао репутацију мјеста на којем 
се састају успјешне компаније, институције, удружења и 
појединци из области агробизниса.

„„Интерагро“ се одржава сваке године у септембру, на 
простору Агро-тржног центра, у хали површине 1.000 
метара квадратних, као и на отвореном простору који је 
углавном намијењен представљању механизације.

Богата и квалитетна изложба пољопривредне механизације 
и алата, сјеменског и садног материјала, хране и пића, 
меда и љековитог биља, средстава за заштиту и узгој 
биља, сточне хране и минералних ђубрива, те изложба 
стоке и квалитетан програм научно-стручних садржаја, 
чине окосницу бијељинског Сајма.

Развојни планови Сајма усмјерени су у правцу што 
квалитетнијег уређења изложбеног простора и његовог 
проширења, омасовљавања броја излагача и посјетилаца, 
обогаћивања пратећих садржаја, те обезбјеђења 
присуства надлежних институција, министарстава, 
привредних комора, банкарских институција, развојних 
агенција, удружења и фондова који пружају подршку 
развоју аграра, а све са циљем да се посјетиоци упознају 
са актуелним програмима, облицима финансирања и 
другим погодностима у области аграра.
  

Кванташка пијаца

Кванташка пијаца смјештена је на Агро-тржном центру 
„„Кнез Иво од Семберије“, на површини од 20.000 метара 
квадратних, са цјелокупном инфраструктуром (електро 
и водо инсталације, кишна и фекална канализација, 
расвјета).

Сточна пијаца

Бијељина има изузетно богату традицију трговине 
пољопривредним производима, а посебно стоком. 
Бијељинска сточна пијаца била је на гласу и на њој су се 
некада окупљали трговци стоком из различитих крајева 
Аустро-угарске монархије и других крајева. Зато и не 
чуди што је ова сточна пијаца једна од најпознатијих и 
најпосјећенијих пијаца у окружењу.

Ово је мјесто за промет 
пољопривредних производа на 

велико и мало, који могу да обављају 
индивидуални пољопривредници и 

предузетници. 

Простире се на површини од 60.000 
метара квадратних и опремљена је у 
складу са важећим нормативима – 
посједује расвјету, истоварне рампе, 

ваге, везове за крупну стоку...

На овом уређеном простору 
омогућен је брз и ефикасан промет 
крупне и ситне стоке, сточне хране, 

огрева, креча и других сличних 
производа. Традиционално је отворена 

сваког уторка. 

Кванташка пијаца је конципирана по 
узору на познате велетржнице чија 
је намјена снабдијевање грађана 
пољопривредним производима на 

велико.

Осим простора за возила са којих 
се обавља продаја, она се врши и на 

нумерисаним мјестима.
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Пољопривредно добро 
„Семберија“ – незаобилазни дио 
традиције

Пољопривредно добро „„Семберија“ основано је 4. 
септембра 1946. године. У тек ослобођеној Југославији, 
тадашња Влада Народне Републике БиХ донијела је 
одлуку да у бијељинском приградском насељу Ново 
Село, на напуштеној имовини његових предратних 
становника њемачке националности, оснује имање које 
ће производити најквалитетније сорте биља и узгајати 
расну стоку.

Није случајно у Новом Селу основано пољопривредно 
добро. Плодна, родна и благотворна равница Семберија, 
по којој је нешто касније имање добило име, од 
памтивијека је била најзначајније аграрно подручје у 
БиХ.

Ова равница била је и остала хранитељица и у њој су 
успијевале најбоље сорте житарица - пшеница, јечам, 
раж, просо, зоб и кукуруз. На ливадама,  узгајала су се 
и непрегледна стада и крда говеда, коња, оваца, свиња. 
С обзиром на то да се у Семберији готово половина 
становништва бавила и бави производњом хране, 
Пољопривредно добро „„Семберија“ је незаобилазни дио 
једне успјешне приче о аграру и пољопривреди.
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Бијељина је град који је имао најбржи темпо развоја 
у Републици Српској.   Од претежно руралне средине 
претворио се у регионални центар који може да 
задовољи потребе великог броја људи. То је један 
одличан спој различитих менталитета, традиције, 
културе и очекивања. Путем реализације великог броја 
пројеката побољшан је укупни друштвени и привредни 
амбијент. У посљедњих петнаест година Град Бијељена 
је прошао кроз два стратешко планска периода 
(2006-2013) и (2014-2023). Оба периода каректерише 
јединствен поглед на визију и мисију која је одраз 
стања и стремљења свих грађана у локалној заједници. 
Први период се препознаје по стратешким правцима 
и настојању  изградње капиталних инфраструктурних 
пројеката, као и иновативним приступом у формирању 
нових институција као што је Аграрни фонд. Други 
период садржи све елементе континуитета, али се прави 
заокрет ка стварању повољног пословног амбијента и 
подршци привреди водећи рачуна о свим аспектима 
одрживог развоја, заштите животне средине и социјалној 
равнотежи и укључености. Сљедећи ставови у ‘’Стратегији 
локалног развоја Града Бијељина 2014-2023’’ одражавају 
суштину нашег дјеловања:

-   Изградити јаку и конкурентнију привреду базирану 
на развоју пољопривреде, индустрије и туризма у 
којој људи са стручним знањима оптимално користе 
друштвене, географске и инфраструктурне ресурсе.
-  Изградити толерантну, образовану и инклузивну 
заједницу са развијеном друштвеном инфраструктуром, 
квалитетним јавним услугама и једнаким могућностима 
за све грађане.
-   Успоставити интегрисани приступ заштити животне 
средине уз одговорније коришћење природних ресурса и 
обновљивих извора енергије и унапријеђену енергетску 
ефикасност.
Основна водиља Града Бијељина за стварање успјешног 
предузетништва је да унапређење предузетничког 
пословања треба да буде резултат удружених напора 
од стране локалне заједнице, Републике Српске и самих 
предузетника. Ми смо схватили да су предузетници 
предводници  на путу у будућност. Они су ти који су од 
највишег значаја за даљи напредак локалне економије. 
Предузетници постављају права и најтежа питања, 
покрећу иновације и омогућавају развој свих других 
аспеката живота.

ГРАД ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА

Градоначелник Мићо Мићић је на сједници Привредног савјета изјавио ‘’Ми имамо намјеру 
да својим дјеловањем помогнемо предузетницима на сљедећи начин:
- Да осим постојећих изнађу алтернативне изворе финансирања,  
- Да подржимо технолошке иновације и примјену ИТ,
- У проналажењу и ангажовању квалификоване радне снаге што је највећи изазов за даљи 
раст и развој предузећа’’.  

Семберија – мјесто за 
реализацију нових идеја

Огромни пољопривредни потенцијали Семберије 
још нису довољно искориштени, што свакако даје 
шансу младима да осмисле сопствене бизнисе, али 
и већ доказаним произвођачима да проширују своје 
дјелатности, удружују се и постану занимљивији 
страним улагачима и тржиштима.

 

Једна од грана туризма која ће имати свијетлу 
будућност засигурно је агротуризам, на основу којег ће 
пољопривредници моћи да остваре додатну зараду и 
побољшају привреду сеоских подручја.
Геотермална вода могла би да послужу за загријавање 
пластеника, али и производњу расада за којим постоји 
велика потражња.
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Ми смо увијек сматрали да се информације могу 
прикупити, знање се може стећи, а вјештине се 
могу развити и унаприједити, али остаје оно нешто 
неухватљиво, по чему ће се разликовати истински, 
талентовани предузетник – предузетнички дух. Он 
обухвата и предузимљивост као особину – проактивност, 
иницијативу, самосталност, иновативност, као и (животни) 
став – вјеру и жељу да се буде активан, да се створи 
промјена у окружењу и постигне напредак. И тако увијек 
и у свим контекстима. Чини се да је то кључни фактор 
који генерише успјех привреде у Бијељини. Остварен 
је изваредан спој различитих културних контекста из 
којeг потичу становници нашег града. Сваки појединац 
са собом носи печат средине у којој је поникао. Сама 
таква разноликост је у стању да генерише најбоље идеје 
и ствара амбијент за напредак.
Један од чланова Привредног савјета Града Бијељина 
на састанку са студентима изрекао је сљедећу мисао: 
‘’Ако си одувијек показивао иницијативу и покретао 
различите активности, како у школи, тако и ван ње, ако 
ти стално падају на памет различите идеје о начинима 
да унаприједиш своје окружење, ако си вјешт/а у 
проналажењу иновативних рјешења за постојеће 
проблеме, ако имаш вјеру и упорност да своје замисли 
изгураш до краја, ако умијеш да управљаш финансијама 
– врло је вјероватно да ћеш бити успјешан предузетник.  

Показатељи привредног раста и 
развоја у Граду Бијељина
 
Град Бијељина је од предратне релативно неразвијене 
општине прерастао у град који се најбрже развија и 
по свим демографским, привредним и друштвеним 
параметрима је друга локална заједница у Републици 
Српској, а међу шест у Босни и Херцеговини. У доњој 
табели представили смо кључне показатеље у 
последње четири године из којих се може закључити 
да се ради о једном стабилном развоју са благим 
повећањем готово свих макро и микро економских 

показатеља. У претходној декади Град Бијељина је 
имао неколико крупних изазова који су могли знатно 
угрозити стабилност и раст привредног развоја. Међу 
изазове можемо сврстати сљедеће: велика економска и 
финансијска криза крајем прошле декаде, депопулација 
(демографска криза) и двије поплаве огромних размјера, 
гдје посебно треба истаћи поплаву из 2014. године. Град 
Бијељина као и већина средина у нашем окружењу, 
показује негативан природни прираштај становништва, 
што се, уколико се овај тренд настави, може веома 
негативно одразити на све сегменте привредног и 
друштвеног живота. За сада се тај негативни тренд 
компензује приливом становништва из других (мањих, 
релативно неразвијених) средина. Други проблем су 
економске миграције што значајно смањује могућност 
страних и других улагања која су директно зависна од 
понуде квалификоване радне снаге. Ова два проблема 
су системске природе и тешко су рјешива на локалном 
нивоу, него требају бити стратешки проблем Републике 
Српске и Босне и Херцеговине.
На развој привреде знатно су утицале поплаве великих 
размјера. У поплавама 2014. године под водом је било 
више од 20 хиљада хектара обрадивих површина, а штету 
је претрпјело више од пет стотина привредних субјеката. 
Укупне директне штета су процијењене на више од 
четири стотине милиона КМ (око десет просјечних 
буџета Града Бијељина). Градска управа је уз подршку 
Фонда солидарности Републике Српске, Европске уније 
и других организација значајно утицала да се смање 
посљедице наведених догађаја.
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Доминантни привредни 
сектори

Посматрано по дјелатностима, највеће учешће у броју 

активних предузећа имају 
те остале дјелатности са мањим учешћем.

Традиција

Град Бијељина је друга локална заједница по степену 
развијености у Републици Српској и у њеној економији 
заступљени су сљедећи привредни сектори:

Примарни сектор - 
пољопривреда, шумарство, лов 
и роболов

Повољан природни положај на ободу Панонске низије 
и готово потпуно равничарски терен су омогућили 
развој пољопривреде, па је преовлађујући дио 
привреде заснован на пољопривредној производњи, а 
Семберија се сматра житницом Републике Српске и БиХ. 
Најзаступљеније пољопривредне културе су житарице 
са 80% (пшеница, кукуруз, јечам), поврће са 8% (купус, 
по којем је Семберија позната широм некадашње 
Југославије, лубеница, краставац, паприка, парадајз...), 
индустријско и крмно биље 12% (шећерна репа, дуван, 
луцерка...)

Секундарни сектор - индустрија, 
рударство, грађевинарство и 
производно занатство

У преради пољопривредних производа предњачи 
Прехрамбена индустрија „„Сава-Семберија“ (прерада и 
конзервирање воћа и поврћа), као и „„Спектар-дринк“, 
„„Танасић“ (прерада и конзервирање воћа и поврћа). 
Бројна мала и средња предузећа се баве производњом 
пекарских производа - „„Бодакско“, пекара „„Лазић“, као и 
производњом колача - посластичарнице „„Сан Марко“ и 
„„Моцарт“. Највеће компаније у области месне индустрије 
су „„ЗП комерц“ и „„Глобус”, а прерадом млијека се бави 
мљекара „„Дуле“. У Семберији послује и неколико 
произвођача сточне хране који су достигли највише 
стандарде у овој области. Међу њима се издвајају 
„„Савић компани“, „„Ракић комерц”, „„Интергај“ и „„Кико”. У 
металској индустрији заступљена је производња и 
сервис опреме у авио-индустрији (Ваздухопловни завод 
„„Орао“) и производња резервних дијелова за аутомобиле 
(„„ПАСС“). Производњом грађевинског материјала бави се 
бијељинска индустрија грађевинског материјала „„Дрина“, 
а неколико предузећа експлоатишу шљунак и пијесак из 
ријеке Дрине и њеног приобаља. Највећи погони у дрвној 
индустрији у производњи намјештаја, столарије, панел 
плоча, монтажних објеката и полупроизвода од дрвета 
су „„Мега дрво“, „„Стеко” и „„Еуротимбер“. Грађевинарством 
се баве „„Трифунчевић“, „„Бук промет“, „„Интергај“, „„Бродац 
промет“, „„Градитељ“, „„Хигра“, „„Ранком инжењеринг“, 
„„Некомс пројект“, „„Римакс инвест“.

трговинска предузећа (41,70%),
предузећа из сектора прерађивачке индустрије (15,72%),

сектор стручне, научне и техничке дјелатности (8,05%), 
грађевинарства (7,78%),

саобраћај и складиштење (6,33%),

ПОКАЗАТЕЉИ 2019. 2018. 2017. 2016.

1. Број привредних друштава – по предатом завршном рачуну(АПИФ) 1.051 1.062 1.043 1.044

Микро 448 479 469 -

Мало 439 422 427 -

Средње 119 116 100 -

Велико 46 45 47 -

2. Самостални предузетници активни/ регистар Одјељења за привреду 1.854 1.831 1.834 1.827

-Број одобрења за рад 222 240 238 309

-Број одјава 214 238 249 280

3. Број запослених /Пореска управа 23.972 23.407 21.450 21.702

- запослени код правних лица 20.665 20.105 21.450 21.702

- запослени предузетници и радници код предузетника 3.307 3.302 3.221 3.294

4. Број незапослених према евиденцији Бироа за запошљавање (активна 
понуда радне снаге)

8.388 10.119 10.120 11.911

5. Вриједност увоза 604,3 милиона КМ 542,1 529,0 508,1

6. Вриједност извоза 147,9 милиона КМ 126,5 124,3 104,3

7. Спољнотрговински дефицит 456,4 милиона КМ 415,6 404,7 403,8

8. Покривеност увоза извозом у % 24,5 23,3 23,5 20,5

9. Висина просјечне мјесечне платe након опорезивања у КМ 847 796 772 789

10. Финансијски показатељи – обрада АПИФ-а по годишњем финансијском 
извјештају – сви субјекти (предузетници, ДПЛ, привреда, број субјеката – 
1.499 у 2016.; 1.580 у 2017.; 1.621 у 2018.; 1.642 у 2019.)

10а Укупан приход привреде у КМ 2.376.760.287 2.286.429.403 2.205.553.642 2.016.164.757

10б Укупни расходи привреде у КМ 2.215.924.892 2.146.799.812 2.074.724.714 1.900.333.968

10в Нето добитак у КМ 177.690.874 152.525.076 147.149.970 127.406.139

10г Нето губитак у КМ 34.787.625    28.452.595    31.597.332   25.771.119

11. Број закључених стечајних поступака над привредним субјектима 22 2 3 11

12 Број закључених ликвидационих поступака над привредним субјектима 43 1 9 15

13. Број регистрованих пољопривредних газдинстава 6.308 6.486 6.194 5.792

13а Број регистрованих пољопривредних газдинстава према облицима 
организовања

- породична пољопривредна газдинства 6.245 6.436 6.092 5.743

- пољопривредна газдинства правни субјекти 63 50 57 49

13б Регистрована породична пољопривредна газдинства 6.245 6.436 6.092 5.743

-комерцијална породична пољопривредна газдинства 307 339 315 326

-некомерцијална породична пољопривредна газдинства 5.938 6.097 5.834 5.417



28 29

ТВОЈ ГРАД 2030Град Бијељина



30 31

ТВОЈ ГРАД 2030Град Бијељина

Терцијарни сектор – саобраћај, 
телекомуникације, ИТ сектор, 
трговина, туризам, угоститељство, 
занатство, банкарство и 
комунална привреда

Геостратешки положај Бијељине и Семберије омогућава 
брз развој дјелатности у овом сектору. Град Бијељина, са 
око 115.000 становника, привукао је највеће регионалне 
трговинске ланце који су отворили одлично снабдјевене 
мегамаркете („„Тропик“, „„Конзум“, „„ФИС“, „„Робот“, „„Бинго“, 
а највећи локални ланац супермаркета је „„Бост“). Осим 
тога, у понуди је и роба бројних свјетских и домаћих 
брендова чији произвођачи имају своја представништва 
или дистрибутере у Бијељини. Поред конкурентности 
која домаћим купцима омогућава куповину робе по 
нижим цијенама у односу на друге средине у Републици 
Српској и БиХ, могућност умањења цијене робе за износ 
пореза на додату вриједност (ПДВ) чини куповину у 
Бијељини изузетно повољном за купце из околних 
земаља, од којих су најбројнији држављани Србије. 
Агротржни центар „„Кнез Иво од Семберије“ је израстао у 
једну од највећих кванташких пијаца за пољопривредне 
производе у сјевероисточној Републици Српској и БиХ, 
а на овом простору су смјештена сједишта бројних 
предузећа и представништава. Агротржни центар је и 
мјесто одржавања сајмова, од којих је Пољопривредни 
сајам у септембру постао сталан.
 

Туризам

Захваљујући традиционалном гостопримству Сембераца, 
све квалитетнијој понуди у областима вјерског, ловног, 
риболовног, бањског, транзитног, сајамског и етно-
туризма, траговима богате историје и положају на 
раскршћу важних путних праваца, Град Бијељина је 
постао привлачна туристичка дестинација коју посјећује 
све више домаћих и страних туриста. Семберци све више 
постају свјесни туристичких могућности свог завичаја и 
улажу значајна средства у развој ове привредне гране. 



32 33

ТВОЈ ГРАД 2030Град Бијељина

Страни улагач Земља поријекла Дјелатност

1.  "Гранд Пром" Д.О.О. Београд  Србија Прерада чаја и кафе

2.
"Енергопројект 

Хидроинжењеринг" А.Д. 
Београд

Србија
Инжењерске дјелатности и с њима 

повезано техничко савјетовање

3.
Друштвено предузеће "Нови 

Сад-Гас" Нови Сад
Србија

Дистрибуција гасовитих горива 
цјевоводима

4.
Слободан Павловић, 
Мирослава Павловић

Сједињене 
Америчке Државе

Архитектонске дјелатности

5. Милан Марчета Србија Дјелатности коцкања и клађења

6.
"Drina River Bridge Corporation”  

А.Д. Београд
Србија Архитектонске дјелатности

7.
"Inter-Mont" AS Holding, 

Orevikveien
Норвешка

Трговина на мало робом од 
метала, бојама и стаклом у 

специјализованим продавницама

8.
"Samabursa insaat taahhut 

sanayi ve ticaret limited sirketi" 
Bursa

Турска
Изградња стамбених и 
нестамбених зграда

9. "Miqdadi Agricultural Limited"
Уједињени Арапски 

Емирати
Трговина на велико хемијским 

производима  

10. "Bibus" AG Fehraltorf Швајцарска
Неспецијализована трговина на 

велико  

Стране инвестицијеИТ

Једна од најперспективнијих и најпродуктивнијих грана 
привреде су дјелатности у области информационо 
комуникационих технологија. Све више предузећа у 
Бијељини је специјализовано за пружање различитих 
услуга у овој области (постављање кабловске мреже за 
фиксну телефонију и интернет, израда рачунарских софтвера, 
хардверска подршка, пројектовање, програмирање и изведба 
рачунарских мрежа, пројектовање информационих 
система, обука кадрова и сл.) Према евидиенцији 
Привредне коморе Републике Српске у Бијељини су 
регисторавана 73 предузећа у овој грани привреде. Добру 
основу за развој овог сектора представља системско 
образовање кадрова на неколико факултета и у средњој 
техничкој школи.

Медији

Захваљујући бројним медијским кућама са сједиштем у 
Бијељини и дописништвима електронских и штампаних 
медија, као и, углавном младим, заљубљеницима у 
новинарство који извјештавају са интернет-портала 
и друштвених мрежа, Бијељина је већ дуго времена 
информативно средиште сјевероисточног дијела 
Републике Српске и БиХ. Утицај бијељинских медија 
је запажен и у региону, али и у дијаспори који тако 
на најбољи начин врше промоцију Семберије и свих 
потенцијала које овај крај има.
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Канцеларија за подршку 
пословној заједници

• Kоординира активности локалног економског развоја,

• Идентификује и формулише прилике за инвестирање, 
нове тржишне сегменте, развија иновативна рјешења 
као одговор на потребе тржишта и инвеститора, 

• Представља и промовише Град Бијељину као повољну 
локацију за инвестирање,  

• Организује посјете инвеститора, презентује 
инвестиционе потенцијале и учествује у преговорима са 
инвеститорима, 

• Промовише дијалог међу локалним актерима, 
успоставља партнерски однос и одржава редовну 
комуникацију и координацију између Градске управе и 
приватног сектора,  

• Успоставља и одржава јединствени информациони 
систем статистичких података, те пружа услуге 
привредним субјектима у бржем и ефикаснијем 
добијању услуга и остваривању права, 

• Координира развојним пројектима у вези са 
пословним зонама на територији града и одржава 
контакте са институцијама на државном и ентитетском 
нивоу, 

• Пружа подршку раду Привредног савјета, прикупља 
податке и прати реализацију иницијатива Привредног 
савјета, 

• Обавјештава привредне субјекте и јавна предузећа о 
актуелним јавним позивима; 

• Прикупља податке од значаја за локални развој из 
релевантних извора и обједињује у централну базу 
података, коју редовно ажурира, 

• Прикупља приједлоге пројеката од јавног и 
приватног сектора са циљем редовног ажурирања плана 
капиталних инвестиција; 

• Учествује у припреми и кандидовању пројеката 
за финансирање путем компоненти Инструмента 
за претприступну помоћ Европске уније, и других 
финансијских организација и фондова,  

• Учествује у изради и ажурирању промотивног 
материјала у циљу промоције Града као повољног 
пословног окружења: веб-сајт, брошуре, видео-материјал, 
презентације, леци, сајамски штандови,

• Сарађује са Одсјеком за ИТ и Односе с јавношћу 
са циљем редовног ажурирања интернет-презентације 
Града која је намијењена за потенцијалне инвеститоре;

Иновативни приступ 
Градске управе у подршци 
привреди

Град Бијељина је низом унапређења и реформи у 
организацији рада Градске управе 2015. године стекла 
услове да се придружи локалним заједницама 
са повољним пословним окружењем (BFC SEE)1. 
Бијељина је носилац сертификата и послије просеца 
ресертификације у којем је добила најповољнију 
оцјену од свих сертификованих општина у Југоисточној 
Европи (проценат испуњености 95.67%). Град са 
повољним пословним окружењем подразумијева нови 
начин односа и информисања пословне заједнице о 
могућностима и предностима инвестирања на подручју 
Града. Ефикасан систем рада омогућује да се обезбиједе  
нова радна мјеста и запошљавање и одговори на многе 
изазове са којима се суочава наше друштво.  Данас 
је Град Бијељина препознатљив у региону Југоисточне 
Европе по низу иновативних рјешења (најбоље праксе) у 
области функционисања локалне управе.  

1НАЛЕД је у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни 
развој (УСАИД) 2007. године осмислио програм Сертификација 
општина са повољним пословним окружењем (БФЦ) руководећи 
се најбољим светским праксама у раду локалне самоуправе. 

1 

Привредни савјет

Један од суштинских корака у процесу унапређења 
привредног амбијента било је формирања Привредног 
савјета. Ово тијело веома успјешно врши своју 
функцију у размјени информација између привредног 
сектора и Градске управе. Привредни савјет је у многим 
аспектима регулатор рада управе јер анализара и даје 
своје мишљење о свим кључним документима која 
се генеришу у Градској управи, почев од Стратегије 
локалног економског развоја, плана буџета и 
годишњег плана капиталних улагања, градских мјера 
подстицаја привреди/пољопривреди и запошљавању,  
административних и комуналних такси и накнада, 
просторно-планске документације (регулациони  и 
други планови који се односе на пословне/индустријске 
зоне) до цијена квалитета комуналних услуга и других 
питања важних за функционисање града. Посебно важну 
улогу Привредни савјет остварује путем иницијатива 
које покреће на сједницама и на које су надлежне 
службе дужне обезбиједити адекватне одговоре и 
понудити рјешења. Комуникациона мрежа Привредног 
савјета омогућује информисаност привреде о свим 
најважнијим пројектима које покрећу међународне и 
домаће финансијске институције и организације.
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Површина/локација: 83,5 ха, сјеверозападно урбано подручје Града Бијељина
Инфраструктура: Градска водоводна мрежа, хидрантска, електро и телефонска мрежа, приступ интернету, саобраћајна 
инфраструктура.
Основне дјелатности: Трговачко-услужне и индустријско-производне дјелатности.
Број привредних субјеката: 21
Дјелатности: сјеча дрвета, производња производа за грађевинарство од пластичних маса, производња сапуна и детерџената, 
производња металних конструкција, производња машина за пољопривреду, производња, поправка и одржавање летјелица, 
трговина, услужне дјелатности које се односе на информационе технологије, изнајмљивање и пословање са некретнинама.

Површина/локација: 22 ха, сјеверозападно урбано подручје Града Бијељина
Инфраструктура: Градска водоводна мрежа, хидрантска, електро и телефонска мрежа, приступ интернету, саобраћајна 
инфраструктура.
Финансијска улагања у инфраструктуру:
- Градска управа: 1.364.935,00 КМ
Основне дјелатности: лака индустрија и мала привреда.
Број активних привредних субјеката: 8

Површина/локација: 191,68 ха (расположиво за продају 95,84 ха), западно урбано подручје Града Бијељина
Намјена:
- Индустријско - производна зона;
- Лака индустрија; 
- Мала привреда.

Површина/локација: 126 ха, сјеверозападно урбано подручје Града Бијељина
Инфраструктура: Градска водоводна мрежа, хидрантска, електро и телефонска мрежа, приступ интернету, саобраћајна 
инфраструктура.
Финансијска улагања у инфраструктуру:
- Градска управа: 2.022.090,00 КМ
- Донаторска средства: 551.785,00 КМ (ИРБ, УСАИД, УНДП) 
Основне дјелатности: трговачко-услужне и индустријско-производне дјелатности.
Број активних привредних субјеката: 5;  Број производних погона у изградњи: 21

Предузетничко - пословни 
центри

Предузетничко-пословни центри су један од најважнијих 
алата којима Град Бијељина ствара предуслове за развој 
привреде, подстиче домаће и стране инвестиције, 
производње и извоза, трансфер нових технологија и 
знања, те стварању додате вриједности. 
Идеја се заснива на претпоставци одрживости, 
правилном планирању и коришћењу простора, уз 
максимално очување и заштиту природних ресурса и 
животне средине у цјелини.
 

Бијељина међу најпожељнијим 
европским градовима за 
инвестирање 

Свјетски угледан економски часопис“ “„„Фајненшел тајмс“ 
(„„Financial Times“) уврстио је Бијељину на друго мјесто 
листе десет оцијењених малих европских градова који 
су најисплативији за пословање у 2018-2019. години, 
а у категорији малих региона будућности од десет 
европских региона Република Српска је заузела девето 
мјесто.
Уврштавање на листе најуспјешнијих европских градова 
за бизнис је потврда да су напори Градске управе да 
поједностави процедуре за покретање пословања и 
створи услове за привлачење инвестиција препознати и 
ван граница Босне и Херцеговине, односно, региона.  
„„Фајненшел тајмс“ је оцјењивао услове за пословање у 
шест категорија по градовима и регијама широм Европе.  
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ПРИКЉУЧЕНО ЈЕ 13.142 КОРИСНИКА ИЛИ ОКО 41.000 ЕКВИВАЛЕНТ СТАНОВНИКА НА 
КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ

ИЗГРАЂЕНО ЈЕ 51.599 м ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И 
92.160 м ТЕРЦИЈАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ИЗГРАЂЕНО 20.700 м КИШНОГ КОЛЕКТОРА

ИЗГРАЂЕНО ЈЕ И ПУШТЕНО У РАД ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
БАЗИРАНО НА СБР ТЕХНОЛОГИЈИ, КАПАЦИТЕТА 40.000 ЕКВИВАЛАНТ СТАНОВНИКА

ИЗГРАЂЕН ГЛАВНИ ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР 8.900 м И ПРЕПУМПНА СТАНИЦА КАПАЦИТЕТА 
600 Л/СЕЦ

РЕКОНСТРУИСАНО ЈЕ 25.000 м ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАЂЕНО У ОКВИРУ ОБУХВАТА 
ВДМ СЈЕВЕРНИ ПРСТЕН 91.500 м НОВЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Реконструисано 41.154 м саобраћајница и 34.278 м2 тротоара као и, уређене зелене 
површине и дрвореди у улицама у којима је изграђена кишна канализација

ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО
ПРЕДУСЛОВ РАЗВОЈА

Значајнији 
инфраструктурни пројекти

Квалитетна инфраструктура представља основу за 
изградњу друштвеног и привредног развоја градске 
средине. Свака развијена цивилизација је посебну 
пажњу поклањала овом сегменту живота. Развијена 
инфраструктура омогућава бржу комуникацију људи и 
транспорт роба, чиме се штеде вријеме и ресурси. Други 
аспект који се потенцира у савременој епохи је заштита 
животне средине. Инфраструктурни пројекти који служе 
за заштиту питке воде, одвод отпадних вода, регулацију 
површинских и оборинских вода, трајно утичу на квалитет 
живота становништва. Заштита обрадивих површина је 
уско везана са квалитетом воде и ваздуха. Пројекти у овој 
области дугорочно утичу на здравље и добробит живог 
свијета на одређеном простору. Стратешко опредјељење 
Града Бијељина од 2006. до данас и у будућности ће бити 
изградње инфраструктурних пројеката за одржив развој.

Реализовани капитални 
пројекти

1) Изградње канализационог 
система 

Град Бијељина је један од ријетких градова у 
југоисточној Европи који није имао канализациони 
систем, те је лежао на више од 20.000 септичких јама 
и потенцијалних узрочника еколошке катастрофе. 
Реализација пројекта „„Канализациони систем Града 
Бијељина“ почела је 2005. године и представља један 
од највећих инфраструктуралних пројеката током 
посљедњих 100 година. У оквиру наведеног пројекта 
изграђено је савремено постројење за пречишћавање 
отпадних вода, капацитета 40.000 еквивалент становника, 
с могућношћу етапног повећања до четири пута. Све 
је изграђено у складу са стандардима ЕУ, базирано 
на биолошком третирању отпадних вода и једно је од 
најсавременијих у БиХ, па и региону.  Досадашњи ефекти 
изградње канализационог система у Бијељини:



40 41

ТВОЈ ГРАД 2030Град Бијељина

Укупна вриједност радова у склопу 
реализације пројеката „Канализациони 
систем Града Бијељина“ износи 41.016.837,30 
ЕУР. Пројекат је финансиран из:

У склопу пројекта изградње канализације 
извршена је реконструкција већег дијела 
градске уличне мреже, односно око 40 км, 
која је обухватала реконструкцију у пуном 
профилу (нови асфалтни застор, ивичњаци, 
зелене површине, тротоари, саобраћајна 
сигнализација и друго).

Буџета Града 
Бијељина 

11.732.080,00 
ЕУР

Кредит ЕБРД 
12.000.000,00 

ЕУР

Донаторска 
средства  

17.484.757,30 
ЕУР

IPA - 
3.497.864,02

ЕУР

Municipal 
Window – 

1.990.808,40
ЕУР

SIDA 
(Шведска) – 
4.643.865,00

ЕУР

ORIO 
(Холандија) – 
6.700.000,00

ЕУР

IPF – 
652.218,90

ЕУР
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3) Нови мост код МУП-а 

Нови мост код Полицијске управе Бијељина је изграђен 
2008. године. На мјесту старог жељезног моста изграђен 
је нови модеран мост са три саобраћајне траке. 
Вриједност изведених радова износи 753.177,38 КМ.

4) Нови мост на локалном путу 
Л-5 (Бијељина-В. Обарска-Г.Црњелово-

Суботиште) 

На каналу Дашница на локалном путу Л-5 (Бијељина – 
В.Обарска – Г. Црњелово) 2012. године изграђен је нови 
мост дужине 26 метара. Вриједност изведених радова 
износи 535.785,09 КМ. 

2) Изградња обилазнице око 
Града Бијељина

Обилазница око града Бијељина је грађена у три фазе. 
Укупна дужина обилазнице је око 13 километара. 
Вриједност изведених радова износи  око 15,6 милиона 
КМ без експропријације. У склопу обилазнице изграђена 
су 4 кружна тока, 2 семафоризоване раскрснице, мост 
којим се прелази преко канала Дашница, распона је 
Л=35 м, неколико малих мостова и један подвожњак. 
Изградњом обилазнице дјелимично је растерећен 
градски саобраћај. 

Трећи, а уједно и последњи крак обилазнице отворен 
је за саобраћај 2012. године. Обилазницом је саобраћај 
возила која транзитирају кроз Бијељину, а долазе 
из правца Зворника, Тузле, Брчког и Сремске Раче 
преусмјерен на спољни магистрални прстен око Града. 
Прије изградње обилазнице транзитни саобраћај се 
одвијао улицама: Стефана Дечанског, Сремска, Живојина 
Мишића, Димитрија Туцовића, Комитска, Пантелинска, 
27. марта и Српске војске, што је доводило до повећане 
густине саобраћаја и емисије штетних гасова, а често и 
до саобраћајних загушења.
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Карактеристика постојећег стања је доминација кружних 
раскрсница. Тренутно је на територији Града изграђено 
13 кружних раскрсница. Предности кружних раскрсница 
огледају се у минималном задржавању на прилазима

раскрсници, повољнијим условима безбједности саобраћаја 
у односу на класичне четворокраке раскрснице због 
смањеног броја конфликтних тачака, смањењу загушења, 
повећању протока, односно свеукупном повећању нивоа 
услуге саобраћајница. 

Локације кружних раскрсница

1. Комитска – први крак обилазнице око града – Мајевичких бригада – Павловића пут
2. Стефана Дечанског – први и други крак обилазнице око града – Магистрални пут М 14. 1 Бијељина - Брчко
3. Пантелинска – други и трећи крак обилазнице око града - Магистрални пут М 18 Бијељина - Тузла
4. Српске војске – трећи крак обилазнице око града – Магистрални пут М 14. 1 Бијељина - Зворник

5. Велика Обарска, код православне цркве

6. Кулина бана – Незнаних јунака – Душана Баранина
7. Стефана Дечанског – Сремска – Незнаних јунака – Иве Андрића
8. Филипа Вишњића – Незнаних јунака – Светог Саве – Гаврила Принципа
9 27. марта – Николе Тесле – Жртава фашистичког терора – Српске војске
10 Меше Селимовића – Мајевичка – Трг ђенерала Драже Михаиловића – Браће Гаврић
11 Рачанска – Јована Дучића – Српске добровољачке гарде
12 Мачванска – Данка Кабиља Букија
13 Сремска – Раје Бањичића – Живојина Мишића – Милоша Обилића

5) Остали значајнији пројекти 
урађени у области саобраћајне 
инфраструктуре

1) Изградња Крушевачке улице (нова улица која повезује 
насеље Ковиљуше са градом). Дужина новоизграђене 
улице износи 1.050 м. Вриједност изведених радова је 
износио 801.981,84 КМ
2) Изградња Улице мученика Романових (улица која 
повезује Комитску улицу и насеље Пет језера). Дужина 
новоизграђене улице износи 1.100 м. Вриједност 
изведених радова је износио 671.285,45 КМ
3) Изградња Улице Јована Дучића (улица кроз Kасарну са 
паркинг простором). Дужина новоизграђене улице износи 
340 м. Вриједност изведених радова je 502.398,78 КМ
4) Изградња нове улице која спаја магистрални пут 
Бијељина-Тузла са локацијом новог градског гробља 
у Бијељини, на локалитету Хасе-Бријесница. Дужина 
новоизграђене улице износи 960 м. Вриједност изведених 
радова  износи 947.103,12 КМ.
5) Реконструкција Комитске улице. Вриједност радова 
490.169,37 КМ
6) Просјецање нове улице кроз насеље Кнез Иво од 
Семберије. Дужина улице 1.310 м. Вриједност изведених 
радова 85.000,00 КМ.

7) Изградња саобраћајница у комплексу Индустријске 

зоне 2. Дужина саобраћајница 3.182,50 м. Вриједност 
изведених радова 1.545.099,51 КМ.
8) Изградња јавног паркинг простора на локацији иза 
Робне куће. Вриједност изведених радова 126.764,71 КМ.
9) Уређење паркинг простора у Ул. Милоша Црњанског 
(иза предузећа “ГРАД”.) Вриједност изведених радова 
72.436,68 КМ.
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Преглед уложених средстава у изградњу саобраћајне инфраструктуре у периоду 
2016 - 2019 (тротоари, саобраћајна сигнализација и друго)

Инфраструктура  - 2019. године:

1. Асфалтирано око 8,5 километара некатегорисаних путева

2. Асфалтирано око 500 м локалних путева

3. Асфалтирано око 1,5 километара градских улица

4. Асфалтирано око 1,6 километара стаза

5. Вриједност изведених радова 1.263.296,16 КМ

Инфраструктура  - 2018. године:

1. Асфалтирано око 5,1 километара некатегорисаних путева

2. Асфалтирано око 4,6 километара локалних путева

3. Асфалтирано око 6 километара градских улица

4. Асфлатирано око 250 м стаза

5. Поплочање трга 1500 м2

6.
Изградња кружне раскрснице на укрштању улица Милоша Обилића, Сремска, Раје Бањичића и Живојина Мишића (кружна 

раскрсница „„Жељезничка станица“)

Вриједност изведених радова 2.835.547,06 КМ

Инфраструктура  - 2016. године (табела):

1. Асфалтирано 3 километра некатегорисаних путева

2. Асфалтирано 550 м локалних путева

3. Асфалтирано 2 километра градских улица

4. Асфалтирано 570 м стаза

5. Асфалтирање паркинг-платоа 700м2

6. Вриједност изведених радова 1.013.087,43 КМ

Инфраструктура  - 2017. године:

1. Асфалтирано 9,4 километара некатегорисаних путева

2. Асфалтирано 1,1 километара локалних путева

3. Асфалтирано 4,2 километара градских улица

4. Асфалтирано 95 м стаза

5. Изградња кружне раскрснице на укрштању улица 27. марта – Николе Тесле – Жртава фашистичког терора – Српске војске (Блед)

6. Вриједност изведених радова 2.250.988,82 КМ

У склопу пројекта изградње канализације извршена је реконструкција већег дијела градске уличне мреже, односно око 40 км, која је обухватала 
реконструкцију у пуном профилу (нови асфалтни застор, ивичњаци, зелене површине, тротоари, саобраћајна сигнализација и друго).
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 Изградња унутрашњих саобраћајница 
и дијела паркинг простора на Новом 

градском гробљу са пратећим 
елементима  (грађевински дио, хидро, 

електро и водовод)-I фаза
Дужина 760,42 м

Вриједност извршених радова
1.067.940,96 КМ

Изградња прилазних собраћајница 
и мостова за Ново градско гробље-

УГОВОРОМ 1 продужен рок до 15.08.2014
Дужина  960,00 м

Изградња електро-
енергетских објеката на 

новом градском гробљу - 
Трафостаница

Вриједност извршених 
радова 55.057,86 КМ

Изградња централног 
церемонијално-технолошког 

објекта
Вриједност извршених радова  

78.672,41 КМ

Изградња мртвачнице са салама 
за патологију

Вриједност извршених радова  
836.565,24 КМ

Грађевински радови насипања, 
равнања и планирања земље и 

изградња хидро-дренажног канала 
на локацији Ново Градско гробље 

Хасе-Бријенсица
Вриједност извршених радова  

296.436,10 КМ

Извођење радова на поплочавању и 
асфалтирању на локацији Ново градско 

гробље Хасе-Бријесница - уређење 
интерних саобраћајница и приступног 

прилаза испред мртвачнице
Вриједност извршених радова  

136.766,41 КМ

Изградња стабилних 
привремених ограда на Новом 

градском гробљу
Вриједност извршених радова  

55.032,59 КМ

УКУПНО:
3.473.574,69 KM

6) Изградња Новог градског 
гробља Хасе-Бријесница

На локацији Хасе-Бријесница, која се налази југозападно 
од центра Града Бијељина на удаљености од око 3,5 км, 
а од магистралног пута Бијељина - Тузла низ Мајевички 
канал на удаљености од око 1 километар, у 2014. години 
изграђено је Ново градско гробље. У реализацију овог 
пројекта уложена су средства у износу од 3.473.574,69 КМ.

На локацији Новог градског гробља у току је извођење 
радова на изградњи управне зграде. Вриједност 
уговорених радова износи 458.969,20 КМ.
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Пројекти за будућност 
(започети и планирани)

1) Уређење канала „Дашница“

Канал Дашница представља дио ободног мајевичког 
канала који пролази кроз урбани дио Града Бијељина. 
Пројекат уређења Канала реализује се у сарадњи са 
ЈУ „„Воде Српске“ и изводи се од моста у Пантелинској 
улици, до моста у Улици Јанка Веселиновића. У оквиру 
извођења радова врши се уређење самог канала и 
обалних садржаја на којима је предвиђена изградња 
галерија и платформи.  Дужина канала који се уређује 
износи 2.560 метара. Вриједност радова је 
4.627.000,00 КМ.

7) Изградња дијела санитарне 
ћелије број 3 на Регионалној 
депонији „Бријесница“ у 
Бијељини

У 2019. години реализован је пројекат који се односи на 
Изградњу дијела санитарне ћелије број 3 на регионалној 
депонији „„Бријесница“ у Бијељини. Вриједност изведених 
радова је износила 1.960.136,97 КМ.
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3) Поплочање улице Патријарха 
Павла

У 2020. години планирана је реализација пројекта 
који се односи на поплочање Улице патријарха Павла. 
Процијењена вриједност радова износи 220.000,00 КМ. 
За предметни пројекат у току је провођење поступка 
јавне набавке за избор најповољнијег понуђача радова. 
Након избора најповољнијег понуђача радова, почеће 
реализација пројекта.

2) Изградња нове аутобуске 
станице 

На локацији старе жељезничке станице планирана је 
изградња нове аутобуске станице. Изградњом нове 
аутобуске станице створиће се услови за измјештање 
приградског, међуградског и међународног аутобуског 
саобраћаја, чиме ће гужве у центру града бити значајно 
смањене.
Комплекс аутобуске станице је подијељен на четири 
дијела, односно четири главне функције које су 
неопходне за овај тип комплекса. Главни објекат- 
централни дио аутобуске станице је путничка зграда. 
Оно што је утицало на редослијед намјена оваквих 
цјелина је управо кретање аутобуса и пјешака.
У првој фази биће изграђен перон за долазак са 
надстрешницом, главна зграда аутобуске станице – 
путничка зграда, перон за одлазак са надстрешницом и 
објекат контролне службе.

У другој фази биће изграђен пословни објекат-
комерцијалне и услужне дјелатности. Вриједност 
уговорених радова износи око 3.200.000,00 КМ. Рок за 
извођење радова је девет мјесеци. 

У првој фази се обрађују објекти: 

1.
Перон за долазак са надстрешницом димензија 

45.30 x 7.50м

2.

Главна зграда аутобуске станице – путничка 
зграда спратности Пр+1, димензија   

25.85 x 20.25 м. Овај објекат представља 
главну зграду комплекса аутобуске станице. 

Садржај који чини ову зграду је везан за 
пратеће садржаје који су неопходни за 

функционисање објекта овакве намјене и 
карактера: главни хол, билетарница, архива, 

тоалети, оставе, мјењачница, инфо-пулт, локали 
(пекотека, продавница), чајна кухиња, трпезарија, 

канцеларије, потребне комуникације... 

3.
Перон за одлазак са надстрешницом димензија 

43.25x11.00 м

4.
Објекат контролне службе димензија 

6.00 x 4.00 м
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5) Видео-надзор јавних 
површина Града Бијељина

У 2020. години планирана је реализација пројекта 
који се односи на видео-надзор јавних површина 
Града Бијељина. Споразумом који је потписан између 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске 
и Града Бијељина утврђене су обавезе при набавци, 
изградњи, осигурању доступности и коришћењу система 
видео-надзора јавних површина Града за потребе 
Града и Министарства. У току је закључивање уговора 
са најповољнијим понуђачима, након чега ће почети 
реализација наведеног пројекта. Вриједност радова 
износи 240.000 КМ.

6) Реконструкција дијела јавне 
расвјете у ЛЕД технологију

Градска управа за потребе плаћања рачуна за јавну 
расвјету из буџета Града Бијељина годишње издваја 
средства у износу од 1.100.000 КМ.  У циљу модернизације 
постојеће јавне расвјете и смањења трошкова електричне 
енергије неопходно је извршити реконструкције дијела 
постојеће јавне расвјете на подручју Града Бијељине 
са новим расвјетним тијелима у ЛЕД технологији, 
одговарајуће снаге и јачине свјетлости. 
Основни циљ овог пројекта је постизање енергетске 
ефикасности, остваривање веома значајних уштеда 
електричне енергије коју Град Бијељина плаћа за јавну 
расвјету, као и значајно смањење трошкова одржавања 
јавне расвјете, али и постизање фотометријских 
стандарда јавне расвјете са циљем повећања сигурности 
грађана, односно свих учесника у саобраћају. За пројекат 
реконструкције дијела јавне расвјете на подручју Града 
Бијељина у ЛЕД технологију планирана су средства у 
износу од 3.000.000 КМ.

4) Поплочање стаза у Градском 
парку

У току је реализација пројекта поплочања централних 
стаза у Градском парку. Површина која ће бити поплочана 
је 2.300 м. Вриједност радова износи 145.000 КМ.
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8) Изградња Ауто-пута

Између Савјета министара БиХ и Владе Републике 
Српске закључен је споразум о сарадњи на реализацији 
пројекта Ауто-пута Сарајево-Београд. Ауто-пут Сарајево-
Београд, дужином од 37,8 километара, пролази кроз 
територију Града Бијељина.

9) Изградња Дринског насипа

Пројектом заштите од поплава Града Бијељине од ријеке 
Дрине, који финансира Свјетска банка, предвиђена 
је изградња Дринског насипа на потезу узводно од 
Балатуна до Главичица, у дужини од 33,6 км. Овај пројекат 
реализује Влада Републике Српске путем Јединице 
за имплементацију пројеката у пољопривреди која је 
у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде,  у сарадњи са Јавном установом „„Воде 
Српске“ и Градом Бијељина. Пројектом је дефинисана 
изградња насипа у три фазе, а свака од фаза има  етапе 
(укупно осам етапа). Приоритет реализације је друга 
фаза, од Павловића моста до ушћа ријеке Јање у ријеку 
Дрину.

7) Гасификација Града Бијељина

Пројекат гасификације Града Бијељина је у завршној 
фази. Изграђено је око 300 километара примарне и 
секундарне мреже. Изграђен је транспортни цјевовод 
Шепак-Бијељина, у дужини од 20 километара. У завршној 
фази је изградња и монтажа примопредајне станице 
„„Шепак“, чиме ће се омогућити несметано снабдијевање 
Града Бијељина природним гасом. Процјена је да је у 
предметни пројекат уложено око 20.000.000,00 КМ.
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11) Паркинг гаража између Улице 
Саве Ковачевића и Улице 27. 
Марта

Предметна локација на којој се планира изградња јавне 
паркинг гараже у складу са Регулационим планом 
„„Центар града“, налази се у јужном дијелу централне 
градске зоне, односно у најужем центру Бијељине.

10) Изградња бициклистичких 
стаза

Град Бијељина има у плану изградњу пјешачко-
бициклистичке стазе поред магистралног пута М18.2, 
односно од кружне раскрснице на градској обилазници 
у мјесту Гојсовац, до моста на ријеци Дрини (гранични 
прелаз „„Павловића мост“ између Србије и Републике 
Српске).
Изградња планиране бициклистичке стазе значајна је са 
више аспеката:
• Бициклистички саобраћај је традиционално 
заступљен у Бијељини, те је за исти неопходно 
изградити још стаза, којим ће се поред постојећег 
омогућити веће учешће бициклистичког саобраћаја у 
укупној расподјели кретања на подручју Града. Осим 
што коришћењем бицикла растерећујемо саобраћај и 
смањујемо емисију штетних гасова, ми чувамо здравље 
и доприносимо безбједности друмског саобраћаја.
• Планираном стазом биће повезане атрактивне 
локације (Етно-село „„Станишићи“, ријека Дрина, 
„„Семберски салаш“, бројни ресторани и одмаралишта 
на обали ријеке Дрине) са централном зоном Града, на 
основу чега овај пројекат има и значај за развој туризма.
• Повезивање туристичких садржаја Републике Српске 
и Републике Србије.
• Промоција заједничке туристичке понуде 
(прекограничног подручја).
• Промоција и заштита природних ресурса доњег тока 
ријеке Дрине.
 
Укупна дужина планиране стазе износи 8.000 метара, 
од чега је 7.350 метара на територији Републике Српске 
(Град Бијељина), а преосталих 650 метара на територији 
Републике Србије (Општина Богатић).
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13) Изградња нове 
саобраћајнице на траси 
жељезничке пруге од 
раскрснице улица Димитрија 
Туцовића, Рачанска и Комитска 
до нове аутобуске станице

На траси жељезничке пруге планирана је изградња нове 
саобраћајнице која би нову аутобуску станицу спајала 
са Комитском улицом. У току је израда пројектно-
техничке документације за предметну саобраћајницу.

14) Реконструкција Улице 
Стефана Дечанског

Улица Стефана Дечанског представља једну од кључних 
саобраћајница Града Бијељина. Планирано је да се изврши 
комплетна реконструкција наведене улице, укључујући 
изградњу бициклистичке стазе дуж цијеле улице. 
Процијењена вриједност радова је 2.000.000,00 КМ.

12) Изградња кружне 
раскрснице на укрштању 
магистралног пута М18, дионица 
бр. 251 Бијељина 5 – Бијељина 
8 (градска обилазница I фаза) 
и саобраћајнице између 
пословно- индустријских зона 2 
и 4 у Бијељини. 

У оквиру пословно-индустријске зоне 2 у Бијељини, 
између осталог изграђена је и асфалтирана централна 
саобраћајница која се простире од Улице Стефана 
Дечанског на југу до градске обилазнице на сјеверу 
(I фаза обилазнице). Са супротне стране обилазнице 
планиран је развој пословно-индустријске зоне 4. 
Са циљем повезивања наведених зона, планирана је 
изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног 
пута М18, дионица бр. 251 Бијељина 5 – Бијељина 8 
(градска обилазница I фаза) и саобраћајнице између 
пословно-индустријских зона 2 и 4 у Бијељини.
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16) Изградња Ватрогасног дома

Изградња Ватрогасног дома планирана је у 2020. години. 
У току је провођење поступка јавне набавке за избор 
најповољнијег понуђача радова. Комплекс Ватрогасног 
дома се састоји од четири објекта - главна зграда, магацин, 
ауто-праоница и надстрешница. Цијели комплекс је 
обједињен бетонским платоом који у централном дијелу 
комплекса представља уједно и површину намијењену 
за извођење припремних вјежби.

15) Изградња нове 
мултифункционалне спортске 
дворане

Стратегијом локалног развоја Града Бијељина 2014-2023. 
година, планирана је изградња мултифункционалне 
дворане, чиме би се створили просторно-технички 
предуслови за унапређење културне понуде Града, повећао 
број корисника спортско-рекреативних активности, али 
и стекли услови за одигравање премијерлигашких и 
европских такмичења у Бијељини.
У непосредној близини планирана је и изградња „„Спортско 
рекреативног комплекса - фудбалски терени са пратећим 
садржајима“ у складу са урбанистичким пројектом на 
локалитету МЗ „„Вељко Лукић“.
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Образовање - основа развоја

Имајући у виду да се кроз образовни систем развијају 
културне и друштвене вриједности које су основа 
свеобухватног напретка, а водећи се принципом да је 
образовано становништво основни покретач развоја 
сваке заједнице, Градска управа је, уз подршку 
републичког Министарства просвјете и културе, младим 
људима у Бијељини омогућила одличне услове за 
образовање на свим нивоима - од предшколског до 
постдипломског.

Вођени принципом да, иако поједине сфере образовања 
нису у надлежности локалне управе, али да будућност 
младих генерација јесте надлежност Града, из градског 
буџета су за унапређење образовања уложена огромна 
средства - како у пројекте за које је надлежна локална 
управа, тако и у пројекте у области образовања за које 
је надлежно ресорно министарство.

ЦЕНТАР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

1

Педагошки 
факултет, 

Факултет пословне 
економије, 

Правни факултет и 
Пољопривредни 

факултет

Површина објекта
износи 7.300 м 

квадратних.

Скоро сва средства 
је обезбиједио Град.

Вриједност 
инвестиције 

10 милиона КМ

Изграђен је 2009. 
године.

2

3

4

5

ГРАД ПО МЈЕРИ ЧОВЈЕКА

Пратећи раст броја становника и привредни развој, 
Бијељина је израсла у један од најважнијих економских, 
образовних, здравствених, културних и спортских 
центара не само у Српској и БиХ, него и у окружењу. Као 
посљедица брзог друштвеног развоја, регион Семберије 
је постао привлачно мјесто у којем грађани имају 
прилику да граде квалитетан и садржајан живот. Град по 
мјери човјека подразумијева могућност избора у свим 
друштвеним сферама – образовању, здравству, култури, 
спорту, туризму...
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Комплекс фарми за потребе 
наставе Пољопривредне школе

Изградња је започета 
2017. године

Град је до сада уложио око 
600.000,00 КМ

За завршне радове 
обезбијеђено је 460.000 КМ

1

2

3

Основна школа  „Вук Караџић“

Изграђена је 2018. године1

3

5

2

4

6

Похађају је ђаци 15 одјељења, узраста од првог 
до петог разреда

Површине 2.000 метара квадратних

Просторије за дјецу предшколског и вртићког 
узраста

Вриједност инвестиције износила је око 
3 милиона конвертибилних марака

Oд чега је Град обезбиједио 2,4 милиона КМ
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Очување здравља и социјалне 
сигурности

Примарна здравствена заштита у Бијељини остварује 
се у Дому здравља и подручним амбулантама које су 
изграђене широм Семберије. Распрострањеном мрежом 
здравствених установа омогућено је да грађани, како 
градских, тако и руралних подручја, имају квалитетну 
услугу основне здравствене заштите.

У дванаест бијељинских основних школа почетна знања 
стиче око 8.500 ученика, а шест средњих школа похађа 
око 3.800 ученика. На више од двадесет факултета 
у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву и пет 
приватних високошколских установа студира више од 
5.000 студената. Захваљујући највише овим младим 
људима који се образују у нашем Граду, Бијељина с 
правом носи епитет града младости. 

У циљу усклађивања система образовања са потребама 
привреде и остваривања услова за обезбјеђивање 
квалификоване радне снаге коју захтијева привреда 
21. вијека, реализована су два међународна пројекта, 
укупне вриједности 750.000 КМ, од чега је кроз донације 
обезбијеђено око 640.000 КМ, док је Град обезбиједио 
100.000 КМ. 
Бијељина има добре разлоге да се нада да ће ови млади 
људи захваљујући својим знањима и вјештинама 
пресудно допринијети да наш Град остане једна од 
лидерских локалних заједница у региону.

Кључни резултати ових пројеката су:

1. Пет савремено опремљених кабинета за практичну наставу дефицитарних занимања у три средње стручне школе на подручју Града Бијељина

2. Модификован наставни план и програм за практичну наставу за седам дефицитарних занимања

3.  Уведена два нова, дефицитарна занимања “обрађивач дрвета – столар” и “фризер” у двије средње школе у Бијељини;

4.
 Набављене двије ЦНЦ машине за обраду дрвета за Техничку школу „„Михајло Пупин“, чиме су стечени услови за успостављање Програма 

оспособљавања ЦНЦ оператера за обраду дрвета за одрасле у овој школи
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Услуге социјалне заштите и подршку грађанима у 
отклањању посљедица стања социјалне потребе 
у Бијељини пружа Центар за социјални рад. Ова 
јавна служба у априлу 2020. године је почела рад у 
просторијама новог објекта у оквиру којег се налази и 
Дневни центар за дјецу са посебним потребама.

Центар за социјални рад

1. Површина зграде износи 2.200 метара квадратних.

2.
У објекту ће, осим Центра за социјални рад, бити 

смјештени Савез општина и градова Републике Српске и 
Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина.

3. Вриједност изградње објекта износила је 3.100.000 КМ.

Нова зграда бијељинске Болнице „„Свети Врачеви“ 
представља најсавременију медицинску установу у 
сјевероисточној Српској која пружа секундарне и дијелом 
терцијарне услуге здравствене заштите становницима пет 
локалних заједница у окружењу.

Болница „„Свети Врачеви“ 

1. Површина објекта је  12.434 метра квадратна.

2.
Влада Републике Српске инвестирала је у изградњу 

70 милиона марака.

3. Град Бијељина обезбиједио 13 милиона КМ.
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Знатна пажња се поклања развоју културног стваралаштва 
и на сеоском подручју, прије свега кроз подршку 
раду културно-умјетничких друштава и очувању 
народне традиције, а занимљиво је да се на сеоском 
подручју одржавају и ликовне колоније на којима 
учествују умјетници из бројних европских држава.

Култура 

Захваљујући богатом културном насљеђу, уз бројне 
пројекте који су претходних година реализовани у овој 
области, Бијељинци данас имају изузетно разноврсну 
понуду културних садржаја.
Неке од институција културе које су познате и у широј 
регији су Музеј Семберије, Народна библиотека „„Филип 
Вишњић“ и Центар за културу „„Семберија“. Новоосновано 
Градско позориште „„Семберија“ почело је свој рад 
6. фебруара 2020. године премијерним извођењем 
представе „„Комедија ометена у развоју“ по тексту 
Миливоја Млађеновића, писаном на основу сатиричног 
романа Франсоа Раблеа „„Гаргантуа и Пантагруел“.
Током године у Бијељини се одржава неколико 
вишедневних културних и забавних манифестација које 
привлаче велику пажњу домаће публике и посјетилаца 
- Вишњићеви дани, Дани комедије, Мајске музичке 
свечаности. 
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Европски град спорта

Град Бијељина истакао се активностима на унапређењу 
услова за бављење спортом, институционалним 
приступом у овој области и активностима на 
популаризацији спорта, због чега је заслужио титулу 
Европског града спорта за 2020. годину. Градоначелник 
Бијељине Мићо Мићић ово престижно признање је 
примио у децембру 2019. године у Бриселу од стране 
Европске федерације престоница и градова спорта 
(ACES).

Захваљујући дугогодишњем упорном и систематичном 
раду са младима, бијељински спортисти и клубови су 
почели да излазе на европску спортску сцену, што је 
прије десетак година било тешко замислити. Спорт 
у Семберији је постао примјер како вјера у успјех и 
посвећеност циљу дају резултате.

На територији Града Бијељина је активно око 150 
клубова који наступају од најнижих до највиших 
лига у БиХ. Процјењује се да окупљају више од 5.000 
професионалаца.

Међу најпосјећенијим спортским догађајима које 
организује или подржава Градска управа су: Избор 
спортисте године Града Бијељина, Бициклистичка трка 
Бања Лука-Бијељина-Београд, Балканско првенство у 
одбојци, завршница Малих олимпијских игара, улични 
баскет у оквиру Пантелинских дана, отворено првенство 
у ронилачким дисциплинама, Међународни турнир у 
рукомету и мини рукомету, атлетска трка, турнир у 
каратеу „„Ноћ шампиона Бијељина Опен“, Трофеј Пантера 
у џудоу, меморијални турнир у каратеу „Драгиша Јовић“, 
Међународни турнир у теквонду „„Сокол Опен Бијељина“, 
првенство БиХ у организацији Теквондо клуба „„Јопа“ и 
други.

1
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7

Центар за културу „„Семберија“ изграђен је 2012. 
године

Под кровом ове установе је вишенамјенска сала за 
сценске садржаје са 350 мјеста

Вриједност инвестиције је 10 милиона КМ

Конференције за новинаре

Рад омладинских организација

 Ту се налази и Градска галерија

Простори за умјетничко стваралаштво, пробе
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Схватајући рекреативно бављење спортом као 
превенцију од многих болести, а са циљем да се 
побољша квалитет живота суграђана, Градска управа 
годинама континуирано ради на уређењу Градског парка, 
који представља један од симбола Бијељине.
Ова градска оаза зеленила из XIX вијека добила је 
нови изглед и функцију изградњом инклузивног 
дјечијег игралишта и теретане на отвореном. Етапно се 
врши уређење стаза, а зеленило у парку редовно се 
одржава и обнавља по потреби. Централни дио парка је 
добио градску чесму, а у спомен српским великанима 
постављене су бисте Николи Тесли, Михајлу Пупину, Иви 
Андрићу и Јовану Дучићу.
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У центру Бијељине je и Атик-џамија, за коју се 
претпоставља да је задужбина султана Сулејмана 
Величанственог, обновљена након 2000. године. 

Бијељинска Римокатоличка црква Пречистог срца 
Маријиног, изграђена 1886. године, проглашена је 2015. 
године за споменик културе и потпуно је обновљена.

Доживјети Бијељину – мјеста за 
посјету

Захваљујући традиционалном гостопримству Сембераца, 
све квалитетнијој понуди у области вјерског, ловног, 
риболовног, бањског, транзитног, сајамског и етно-туризма, 
траговима богате историје и положају на раскршћу важних 
путних праваца, Град Бијељина је постао привлачна 
туристичка дестинација коју посјећује све више 
домаћих и страних туриста. Семберци постају све више 
свјесни туристичких могућности свог завичаја и улажу 
значајна средства у развој ове привредне гране.

У Семберији је изузетно развијен и вјерски туризам, 
а најстарије сакрално средиште и уједно најстарија 
грађевина у Граду Бијељина је Манастир Тавна са 
Црквом Свете Тројице, грађен вјероватно почетком 
14. вијека. У новије вријеме у Бијељини и околини 
изграђено је неколико манастира – у центру Манастир 
Светог Василија Острошког у којем је сједиште Епархије 
зворничко-тузланске. У Етно-селу „„Станишићи“ је 
саграђен Манастир Светог Оца Николе.
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Живост града у љетном периоду најбоље се осјети током 
вишедневних  манифестација као што су BH Beer fest и 
Пантелински дани. Концерти, изложбе, спортска такмичења 
и бројни други догађаји током ових манифестација 
привлаче велики број туриста у Бијељину.

У здравственом туризму, препознатљив бренд Бијељине је 
Бања Дворови и љековита бањска термоминерална вода. 
У савремено опремљеном бањском медицинском блоку 
љековитом водом и уз надзор врхунских стручњака, 
успјешно се лијече сви облици реуматских обољења, 
хроничне гинеколошке болести, рехабилитациона 
посттрауматска стања екстремитета, псоријаза, неке врсте 
екцема, дијабетес, благе неурозе и хронични гастритис.

Осим медицинског блока и неколико базена, гостима је 
на располагању Хотел „„Свети Стефан“ (са 42 двокреветне 
и трокреветне собе, и два апартмана), ресторан „„Извор“ 
са 400 мјеста и спортски терени за рукомет, одбојку, 
кошарку, фудбал, тенис... идеални за активни одмор.

2

1

3 4

5
Термоминерална вода у 
Дворовима откривена је 

1957. године.

Вода је по физичко-хемијским 
својствима олигоминерална.

Натријумско-калцијумско-хидро-
карбонатно-хлоридног састава.

Температуре 75 степени 
Целзијусових на површини.

А њена Ph 
вриједност је 7,2 

(алкална).

На 1.345 метара дубине.

6
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За љубитеље природе, на истом путном правцу на којем се 
налази Етно-село „„Станишићи“, према граничном прелазу 
Павловића мост, у туристичкој понуди Бијељине налазе 
се Ранч „„Танасић“ и Еко-центар „„Језера“, а популарна су и  
излетишта на обали Дрине и обронцима Мајевице.

Већ препознатљиво и ван граница БиХ, незаобилазно 
мјесто током посјете Бијељини, је Етно-село „„Станишићи“, 
које гостима нуди бројне културно-забавне садржаје.
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Брига о породицама погинулих и 
инвалида рата

Водећи бригу о породицама чији су најближи за 
Републику Српску дали највећу вриједност – свој живот, 
Град Бијељина је, у сарадњи са ресорним министарством, 
изградио 232 стана за породице погинулих бораца и ратних 
војних инвалида. Осим инфраструктуре и земљишта за 
све станове, из градског буџета су издвојена и средства 
за комплетну изградњу 60 стамбених јединица.

Из градске касе сваке године издвајају се средства за 
једнократну новчану помоћ овој категорији становништва, 
док су за дјецу погинулих бораца осигуране студентске 
стипендије. Током новогодишњих и божићних празника, 
Град најугроженијим породицама ове популације 
обезбјеђује печенице и пакете хране, како би осјетили 
радост празника у својим домовима.

ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ЗА СВЕ

Борбу против дискриминације и неједнакости бијељинска 
Градска управа води стварањем бољих и праведнијих 
услова за живот свих суграђана у локалној заједници. 
Реализацијом бројних пројеката, прије свега стамбеног 
збрињавања, настоји се побољшати и учинити 
квалитетнијим живот припадника националних мањина, 
социјално угрожених и маргинализованих група.

Мозаик различитости

Препознајући значај религије за очување националних 
идентитета, али и за изградњу повјерења између различитих 
националних група, Град обезбјеђује материјалну и 
институционалну подршку вјерским заједницама. Сваке 
године из буџета се издвајају средства за изградњу и 
обнову вјерских објеката, као и рад вјерских заједница, а у 
редовним контактима са вјерским званичницима се настоји 
унаприједити сарадња вјерских заједница са локалном 
самоуправом. 
Такође, из градске касе издвајају се средства за рад 
удружења грађана и културно-умјетничких друштава која 

окупљају припаднике различитих националних заједница.
Сваке године, дјеца бијељинских основних школа 
учествују на такмичењу „„Упознајмо се – националне 
мањине у БиХ“, учећи на креативан и занимљив начин о 
различитости  националног мозаика у БиХ и  проширујући 
своја знања о другим културама. Подршку такмичењу 
у почетку је пружала Мисија ОЕБС-а у БиХ, а данас се 
овај квиз о познавању различитих култура одржава уз 
подршку основних школа и локалних управа.
Посебан дио настојања чине напори да се ромска 
популација равноправно укључи у друштвени живот. 
Због тога је Градска управа, у сарадњи са међународним 
донаторским организацијама, покренула неколико 
пројеката изградње станова за социјално најугроженије 
ромске породице. У „„Декади Рома“ поправљено је и 
изграђено 36 објеката становања, обезбијеђени су 
прикључци за воду, асфалтиране и саниране улице у 
ромским насељима.
У сарадњи са хуманитарним организацијама „„Хилсферк“ 
и „„Каритас“, и уз подршку Министарства за људска 
права и избјеглице БиХ, у наредне двије године Градска 
управа ће наставити реализацију пројекта стамбеног 
збрињавања социјално угрожених ромских породица. 
У оквиру овог пројекта биће изграђене три стамбене 
зграде са 24 стана, као и двије куће.
Посебна пажња се поклања генерацијама које долазе 
и њиховом школовању као најсигурнијем начину 
социјализације – за дјецу ромске националности из 
градског буџета се сваке године издвајају средства за 
школску ужину, новогодишње пакетиће за дјецу која 
похађају школу, односно љетне школе, као додатни вид 
образовања.

Мићић: Бити у служби народа значи поштовати 
сва права и слободе грађана без икаквих разлика 
у погледу расе, боје коже, пола, језика, вјере, 
политичког или другог мишљења, националног 
или друштвеног поријекла, имовине, рођења 
или других околности. Сви имају право на 
једнаку шансу, а борба против дискриминације 
је непрекидан посао који представља стално 
улагање у друштво.
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Опоравак од поплава

Семберију су у мају 2014. године погодиле поплаве 
незабиљежене у досадашњој историји. Водена стихија је 
нанијела огромну штету на приватној и јавној имовини, 
чији износ је процијењен на више од 390 милиона 
конвертибилних марака, или око десет годишњих 
буџета Града Бијељина. Водостај ријеке Саве у Рачи 
достигао је историјски максимум од 950 центиметара, 
а Савски насип је пробијен на пет мјеста. Поплављено 
је било 30.500 хектара земљишта, односно, око 40 одсто 
територије Града, евакуисано је 10.000 становника, од 
којих је 1.500 било смјештено у колективне центре, али, 
срећом, није било људских жртава ни епидемија, упркос 
топлом времену.
Бијељина је у реализацију Програма за опоравак од 
поплава ушла као једна од 44 локалне заједнице у БиХ, а 
оцијењена је као најбоља јединица локалне самоуправе 
у погледу имплементације Програма.
У оквиру овог пројекта изграђено је  59 нових стамбених 
јединица за оне кориснике чији су објекти уништени 
током мајских поплава 2014. године, а укупна вриједност 
изграђених објеката износи око 2.100.000 КМ. Градска 
управа Града Бијељина издвојила је 295.000 КМ директног 

учешћа, али и обезбиједила све потребне дозволе 
и сагласности за градњу, као и основну комуналну 
инфраструктуру - прикључак на електро и водоводну 
мрежу, изградњу септичких јама.
Осим изградње нових стамбених јединица, у периоду 
након мајских поплава 2014. године па до 2017. године, 
извршена је санација 869 оштећених стамбених 
јединица. Укупна вриједност санације тих објеката је 
износила око пет милиона КМ.
Осим санације, у периоду непосредно након поплава 
изграђено је и 20 нових стамбених јединица, при чему 
је 16 кућа изграђено донаторским средствима Америчке 
агенције за међународни развој у БиХ (УСАИД БиХ), а 
Град Бијељина је финансирао изградњу темеља. Остале 
четири стамбене јединице су изграђене донацијом 
привредника и Града Бијељина. 

Мићић: Уз огромну помоћ народа 
Семберије, као и других општина 
и градова у Републици Српској и 
Федерацији БиХ, структура Цивилне 
заштите, специјализованих тимова из 
БиХ, али и Италије, Турске, Словеније 
и Велике Британије, хуманитарних 
организација, братских градова 
и других хуманих људи, успјели 
смо да се у тим данима изборимо 
против стихије. У времену послије 
повлачења воде, санирали смо 
највећи дио оштећене и уништене 
имовине. Најзначајнија помоћ је 
обезбијеђена путем ваучера, а од 
изузетне важности била је и помоћ 
донатора из земље и иностранства – 
Европске уније, УНДП-а, невладиних 
организација.

Брига о расељеним лицима и 
повратничкој популацији 

У протеклих пет година у насељу Амајлије за социјално 
угрожена и расељена лица изграђене су четири 
стамбене зграде.
По пројекту „„Систем социјалног становања“ (СХС) изграђен 
је стамбени објекат са 16 станова, који су усељени у 
октобру 2015. године. Пројекат је реализован у сарадњи 
са Министарством за људска права и избјеглице БиХ 
и „„Хилфсверк Аустрија Интернешнал“, а за градњу и 
потребне дозволе Град Бијељина је обезбиједио учешће 
од 181.000 КМ.
У оквиру пројекта Развојне банке Савјета Европе - 
затварање колективних центара (ЦЕБ II) изграђена је 
стамбена јединица са 17 станова, чија вриједност износи 
око 800.000 КМ без ПДВ-а. Зграда је усељена у јануару 
2019. године, а из градског буџета је за реализацију 
пројекта издвојено око 80.000 КМ.
У оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања 
потпројекат “БХ3”, који се односи на станоградњу и 
намијењен је збрињавању расељених лица, у Амајлијама 
су изграђене двије стамбене јединице од којих свака 

има 15 станова. Град Бијељина је за овај пројекат из 
буџета издвојио око 122.000 КМ.
Град Бијељина у континуитету издваја средства за 
подршку повратничким породицама. Углавном су 
средства намијењена за санацију објеката становања и 
економско оснаживање породица. 
Пројекти изградње инфраструктуре у повратничким и 
новим насељима су препознати као значајни и у највећој 
мјери су имали подршку међународних донаторских 
организација, односно установа са нивоа БиХ, као и 
Републике Српске и ФБиХ. 
Резултат ових напора је чињеница да Град Бијељина 
има једну од највиших стопа повратка расељеног 
становништва, при чему се у Јању вратило готово сво 
становништво које је прије рата живјело у овој мјесној 
заједници, а имовина је у цјелини враћена предратним 
власницима. Истовремено, Град Бијељина је у врху 
локалних заједница у БиХ по броју становника који 
су након досељавања у ратном и поратном периоду 
одлучили да се стално настане овдје. 
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МОДЕРНА УПРАВА И ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГА ГРАЂАНИМА

Стално унапређење рада и 
адекватан одговор изазовима 

Међу најзначајнијим пројектима које спроводи 
Град је реформисање Градске управе и то: реформа 
локалне управе у области јавних финансија (буџета), 
управљања људским ресурсима, поједностављивање 
и појефтињење административних поступака. Посебан 
допринос ефикаснијем раду Градске управе дало је 
увођење система управљања квалитетом по захтјевима  
стандарда серије ИСО 9000 (од 2007. године). Реализација 
сваког од ових пројеката доносила је унапређење 
организације рада Градске управе, побољшање 
квалитета знања запослених, ефикаснију и поузданију 
услугу грађанима и другим корисницима.
Резултате и постигнућа у реформи јавне управе, Град 
је кандидовао и представљао свима који су за то били 
заинтересовани. На овај начин Бијељина је постала 
веома препознатљива  локална заједница у коју се 
радо долази да би се упознало са новим праксама и са 
начином “како то у Бијељини раде”. О овоме свједоче и 
бројна признања која су Граду додијељена у претходном 
периоду, као што је нпр. највећи број признања у БиХ 
додијељен Општини/Граду Бијељина за најбоље праксе.  
Руковођени визијом да Град увијек заслужује више и 
боље, да желимо изградити модеран и отворен европски 
град, стално унапређење рада Градске управе на 
добробит свих грађана остаје трајна оријентација наше 
политике управљања локалном заједницом.

Укључивање грађана у процес 
одлучивања

У протеклом периоду Град Бијељина радио је 
интензивно на повећању учешћа грађана у процесима 
доношења одлука. У 2019. години реализовано је пет 
анкета са грађанима и привредницима (укупно 6.169 
анкетираних) о различитим темама: задовољство 
грађана саобраћајном инфраструктуром на подручју 
Града, избор између три иницијативе предложене од 
стране Радног тијела за грађанске иницијативе, избор 
будућег занимања и школе за ученике, истраживање 
потреба младих ради креирања листе активности и 
пројеката, испитивање задовољства  приватног сектора 
пружањем подршке и услуга од стране јавног сектора 
- ефикасност система за издавање грађевинских 
дозвола, предвидивост трошкова пословања, подршка 
запошљавању и управљање људским ресурсима, цијене 
и квалитет комуналних услуга и инфраструктуре, како 
би се побољшало пружање услуга на основу потреба и 
захтјева грађана. 

Град без баријера 

У претходних десет година урађено је много у борби 
против дискриминације и маргинализације особа са 
инвалидитетом, како би ова популација постала равноправан 
члан наше локалне заједнице. Изградњом приступних 
рампи најважнијим установама, прилагођавањем градских 
тротоара и постепеним увођењем звучне сигнализације 
на семафорима, Бијељина постаје град без баријера и град 
једнаких могућности за све његове становнике.

У Граду Бијељина активно функционише Коалиција 
организација особа са инвалидитетом „„КОЛОСИ“, која 
даје значајан допринос у развоју локалне свијести по 
питању њихове социо-економске интеграције, а чији рад 
се финансира из локалног буџета. Градска скупштина 
је у 2015. години организацију „„КОЛОСИ“ прогласила 
удружењем од општег интереса, док се друге невладине 
организације које се баве проблематиком лица са 
инвалидитетом финансирају путем пројеката.
Градска борачка организација основала је предузеће 
„„Патриот“ са циљем запошљавања ратних војних 
инвалида од прве до осме категорије и осталих 
инвалида са тјелесним оштећењима до 70 одсто. Овај 
облик социјалног предузетништва у Бијељини одрживо 
послује више од 15 година.
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Стално унапређење рада 
и адекватан одговор 
изазовима 

1. Званична презентација Града 
Бијељина и мобилна апликација

Резултати реализације захтјева грађана:

• Постављена теретана на отвореном у Градском  
парку;
• Омогућен приступ Градском парку и његовим     
садржајима за особе са умањеним тјелесним    
способностима; 
• Постављено 16 паркинг постоља за бицикле испред  
јавних институција;
• Подржана опредијељеност за унапређење пјешачко-
бициклистичке инфраструктуре (израђен План одрживе 
урбане мобилности Града Бијељина, реализован пилот  
пројекат изградње 340 м бициклистичке стазе, 
Израђен план бициклистичких стаза);

• Први пут у Граду Бијељина обиљежена је Европска 
седмица урбане мобилности 2019, која је обухватала 
континуирану промотивну кампању на теми„ „„Активно 
кретање“, кроз низ активности које су реализоване у 
сарадњи са екстерним партнерима;
• Израђен Акциони план запошљавања Града Бијељина 
за период 2019-2023. година;
• Организоване предузетничке обуке;
• Одржан Сајам средњих школа и занимања;
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4. Географски информациони 
систем

Географски информациони систем је интегрални систем 
Града Бијељина који омогућава приказ низа података 
(графичких и алфанумеричких) груписаних у подлоге. 
Као основне подлоге се користе аерофото и сателитски 
снимци, укључујући и гугл мапе. ГИС систем омогућава 
унос и претрагу дефинисаних података службеницима 
у свим одјељењима, али и приступ грађанима путем 
интернета.

5. Протокол за улазне фактуре

Информациони систем омогућава евиденцију улазних 
фактура и праћење њиховог тока, чиме је створена 
огромна база докумената која омогућава једноставно 
претраживање улазних фактура и праћење тока улазних 
фактура.  Овај систем је увезан са Информационим 
системом за прећење буџетске потрошње.

2. Систем за пријаву комуналних 
проблема

Систем за пријаву комуналних проблема омогућава 
пријаву комуналних проблема и преглед статуса пријава 
путем интернета.

3. Регистар административних 
поступака

Регистар омогућује претрагу административних поступака, 
преглед информација о административном поступку 
и штампу образаца захтјева. Сви обрасци захтјева су 
доступни на овом порталу.
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8. Информациони систем за 
евиденцију тока предмета и 
интерних прихода

Информациони систем за евиденцију тока предмета 
и интерних прихода омогућава ефикасно праћење 
пријема захтјева и креирање предмета, потом евиденцију 
тока предмета,  али омогућава и евиденцију наплата 
административне таксе која се наплаћује приликом 
подношења захтјева и задужења по основу издатих 
рјешења и повезивање задужења са електронским 
изводом.

9. Информациони систем за 
евиденцију радног времена 

Информациони систем се користи за евиденцију 
присуства на послу, промјена у току радног времена, нпр. 
пауза, службени изласци и службени пут, и евиденцију 
одсуства са посла, боловање, итд. Главни извјештај 
који се креира у овом информационом систему јесте 
извјештај о сатима, на основу кога се врши обрачун 
личних примања. 

6. Информациони систем за 
праћење буџетске потрошње

Информациони систем за праћење буџетске потрошње 
омогућује праћење у реалном времену. Сви документи 
који утичу на стање буџета се евидентирају или креирају 
путем овог информационог система. Документи могу  
бити улазне фактуре које представљају доспјеле обавезе, 
или уговори који представљају уговорене обавезе, 
односно недоспјеле обавезе, или налози за покретање 
јавних набавки који резервишу буџетска средства. 
Такође, систем омогућава праћење благајничког 
пословања, стања уговора и праћење плаћања. Систем 
је дистрибуиран на нивоу свих одјељења у Градској 
управи која представљају потрошачке јединице.

7. Информациони систем за 
овјеру копија и потписа

Информациони систем за овјеру копија и потписа покрива 
све активности, укључујући евиденцију лица путем 
бар-код читача, евиденцију података о документима, 
штампу штамбиља и евиденцију броја одштампаних 
овјера, и самим тим евиденцију наплаћених прихода. 
База података овјера, потписа и копија садржи податке 
уназад 15 година, што олакшава претрагу у складу са 
захтјевима за провјеру валидности овјера. Софтвер је 
имплементиран на 9 шалтера у главној шалтер сали и 14 
мјесних канцеларија.
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ЗА БУДУЋНОСТ 
БИРАМ БИЈЕЉИНУ

У протеклом периоду Семберија је имала завидан 
развој, због чега је често карактеришу као најповољнију 
регију за живот на овим просторима. Од претежно 
руралне средине, Бијељина је израсла у центар који 
може задовољити потребе великог броја људи у 
разним аспектима друштвеног и приватног живота, и 
представља динамичан спој различитих менталитета, 
традиције, културе и очекивања.
Градска управа, на челу са градоначелником Мићом 
Мићићем, има визију Бијељине као мјестa доброг живота 
за све генерације. Циљ је да у догледној будућности 
Семберија буде избор инвеститора, туриста, студената 
и свих људи жељних доказивања. Укупан развој биће 
шанса и за семберског пољопривредника који је од свог 
краја већ створио житницу Републике Српске и БиХ.
Планирани пројекти и зацртани циљеви оствариви су 
једино ако сви друштвени актери развију свијест о 
сопственој одговорности за просперитет свога града. 

Одлучност да свако да максимум у својим друштвеним 
улогама је најпоузданије улагање у будућност. Због 
тога је питање: „„Да ли је наша генерација спремна да 
преузме одговорност за ресурсе које имамо, да их 
користи на одговарајући начин и остави покољењима 
којa долазе иза нас?“ увијек актуелно, али и комплексно. 
Одговор треба да је промишљен и критички дат од сваког 
од нас. Задатак појединца је да ради на унапређењу 
свијести о „„одрживом развоју“ повезујући еколошка 
питања очувања природе са најважнијим друштвеним 
аспектима развоја. Због тога Градска управа кроз свој 
рад промовише идеју „„не узимати више него што 
природа може да обнови“, што је у складу са програмом 
одрживог развоја до 2030. године, који подржавају 
земље чланице Уједињених нација.
Ми у семберској регији имамо све елементе одрживости 
- питку воду, плодну земљу и људске ресурсе, због чега 
питање зашто за будућност бирам Бијељину има бројне 
одговоре:

Јер у Бијељини живе добри и 
способни људи;

Зато што је демократска и 
толерантна средина;

Град способних 
људи предузетничког 

духа;

То је мјесто гдје расте храна;

Бијељина има најбољу 
инфраструктуру;

Раскрсница је путева и повезана 
са свим регионалним центрима;

Тежи да се сврста у групу 
„„паметних градова“;

Штити своје ресурсе и брине о 
заштити природног окружења;

Јер се у Бијељини брине о 
здрављу, образовању, спортским, 

културним и  социјалним и другим 
потребама грађана;

Зато што има људе који је воде 
и посвећени су реализацији 

постављених циљева.
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10. Информациони систем за 
евиденцију имовине

Информациони систем омогућава евиденцију имовине 
Града Бијељина са књиговодственог аспекта, укључујући 
објекте, путеве, земљиште, водовод и канализацију, 
расвјету,  итд.
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