
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОГОДИШЊИ ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА БИЈЕЉИНА 
ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегија интегрисаног развоја 2014-2023. годинa (Стратегија развоја) ,ревидирана је 

за период 2019-2023.године је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који би 

требало да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену 

и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. 

Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних 

снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему 

ревидоване за период 2019-2023. година, има за циљ да покрене све битне актере на 

размишљање и допринос што ефикаснијем доношењу одлука о реализацији стратешких 

приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 

дефинисанa три стратешка циља, као и 11 секторских циљева. Битно је нагласити да 

Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који 

омогућавају досезање постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме 

се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. 
 

Трогодишњим индикативним финансијским  планом имплементације Стратегије 

развоја Града Бијељина за период  од 2020. до 2022. године предвиђено је спровођење 65 

пројекaта, укупне вриједности 130.729.782 КМ.  
 

У наставку се налази преглед планираних средстава по секторима, као и по годинама.  

 

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

Сектор Укупно I год. 
Финaнсирaњe из 

буџeтa JЛС 

Финaнсирaњe из 

oстaлих извoрa 
 
 

 Економски сектор  

                          

27.055.400  

                            

7.300.000  

                          

19.755.400   

 Друштвени сектор  

                          

10.898.654  

                            

3.859.642  

                            

7.039.012   

 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe  

                          

51.750.426  

                            

3.788.020  

                          

47.962.406   

 Укупно 

                          

89.704.480  

                          

14.947.662  

                          

74.756.818   

Сектор  Укупно II год. 
Финaнсирaњe из 

буџeтa JЛС 

Финaнсирaњe из 

oстaлих извoрa 

 

 

 

 Економски сектор  

                            

7.367.000  

                            

7.367.000  

                                             

-   

 Друштвени сектор  

                            

3.200.657  

                            

1.779.391  

                            

1.421.265   

 Сектор зaштитe живoтнe срeдинe  

                          

24.471.888  

                            

1.488.520  

                          

22.983.368   

Укупно  

                          

35.039.545  

                          

10.634.911  

                          

24.404.634   

Сектор Укупно III год. 
Финaнсирaњe из 

буџeтa JЛС 

Финaнсирaњe из 

oстaлих извoрa 

 

 

 

 Економски сектор  

                            

3.522.000  

                            

3.522.000  

                                             

-   
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