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Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM
@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka
Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999
--- Op{tina Doboj ---

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
65.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Стратегија интегрисаног локалног развоја општине Добој у периоду 2011–2020.
године.

2. Саставни дио овог закључка чини
Стратегија интегрисаног локалног развоја општине Добој у периоду 2011-2020. године.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-110/11.
Добој, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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ППШТИНА ДПБПЈ
ППШТИНСКИ РАЗВПЈНИ ТИМ

СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРИСАНОГ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ДОБОЈ У ПЕРИОДУ ОД 2011-2020 ГОДИНЕ

Фебруар 2011.
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Увпд

Стратещкп планираое представља кљушни инструмент за прпактивнп и пдгпвпрнп
управљаое лпкалним развпјем.
Ради се п птвпренпм и свима дпступнпм прпцесу дпнпщеоа кљушних пдлука на пснпву
кпјих лпкална заједница пбликује свпју будућнпст и предвиђа акције кпјима се дпстиже
жељенп стаое.
Стратещкп планираое је кпмплексан и креативан прпцес кпји ппдразумијева и
специфишнп прганизпваое кљушних лпкалних актера, у два пснпвна вида:
- Ппщтински развпјни тим и
- Партнерска група за ппщтински развпј
Стратегија развпја ппщтине Дпбпј припремљена је пд стране Ппщтинскпг развпјнпг тима.
Кљушну улпгу у прпцесу припреме и израде Стратещкпг плана интегрисанпг лпкалнпг
развпја за перипд 2011-2020. гпдине имале су Марица Илић, дипл. ек. (щеф Oдсјека за
привреду у Пдјељеоеу за привреду и друщтвене дјелатнпсти) и Ранка Ивић, дипл. инж.
щум. (кппрдинатпр за прпвпђеое Стратегије лпкалнпг екпнпмскпг развпја). У прпцесу
израде Стратещкпг плана активнп је ушествпвала Партнерска група за ппщтински развпј
кпја је усмјеравала рад на изради Стратегије.
Ппщтински развпјни тим кап пперативнп, изврщнп и кппрдинаципнп тијелп, састављенп
пд представника закпнпдавне и изврщне власти, цивилнпг друщтва и ппслпвне заједнице
фпрмиранп је рјещеоем нашелника ппщтине Дпбпј пд 26.10 2009. гпдине.
Имајући у виду дефиницију лпкалнпг екпнпмскпг развпја кап прпцеса у кпјем партнери из
јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра раде заједнп какп би ствприли бпље услпве за
екпнпмски раст и заппщљаваое фпрмирана је Партнерска група за ппщтински развпј
17.03.2010. гпдине, када је 70 представника јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра
прихватилп Сппразум п партнерству за развпј ппщтине Дпбпј и пптписалп изјаву п
партнерству пднпснп пквири прпцес израде интегрисанпг планираоа лпкалнпг развпја
ппщтине Дпбпј за перипд 2011-2020. гпдине.
Сљедећпм щемпм представљене су везе и пднпси разлишитих ушесника у прпцесу израде
Стратегије интегрисанпг лпкалнпг развпја:

Сектпрске
радне групе

- креирају сектпрске
развпјне планпве

Лпкални
развпјни
тим
Лпкалнп
развпјнп
партнерствп
(фпрум)

-

припрема анализу
креира стратещки дип
кппрдинира израду

- дискутује кљушне налазе и
приједлпге
- предлаже прпјекте и мјере
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Метпдплпгија креираоа стратегије развпја

Метпдплпгија за интегрисанп планираое развпја ппщтина (МиПРП) - треба дппринијети
да се уједнаши и плакща пракса планираоа и пствариваоа лпкалнпг развпја у БиХ.
Прпјекат интегрисанпг лпкалнпг развпја је заједнишка иницијатива Развпјнпг прпграма
Уједиоених нација и Швајцарске прганизације за развпј и сарадоу, а прпвпди се у
сарадои са Министарствпм за људска права и избјеглице БиХ, Федералним
министарствпм правде, Министарствпм управе и лпкалне сампуправе РС и савезима
ппщтина и градпва у пба ентитета.
У пптпунпсти је усклађена са ппстпјећим закпнским пквирпм кпјим је дефинисанп
планираое развпја на лпкалнпм нивпу, гдје је ппщтинска администрација нпсилац
прпцеса израде и имплементацие развпјне стратегије.
МИПРП је један пд најважнијих инструмената за прпактивнп и пдгпвпрнп управљаое
лпкалним развпјем. Лпкални развпј представља једну пд најважнијих надлежнпсти
лпкалне сампуправе у БиХ и вјерпватнп највећи изазпв са кпјим се пна супшава данас.
Прпактивнп управљаое развпјем ппдразумијева стваралашкп пбликпваое будућнпсти и
стрпљивп и систематскп настпјаое да се таква будућнпст дпстигне.
Пдгпвпрнп управљаое ппдразумијева првенственп пдгпвпрнпст према грађанима,
укљушујући и будуће генерације. Метпдплпгијпм су разрађени пдгпварајући инструменти,
ппступци, улпге и пдгпвпрнпсти у примјени метпдплпгије, пд припреме за прпцес
планираоа лпкалнпг развпја, прекп припреме стратещке платфпрме и оене разраде у
виду планпва екпнпмскпг и друщтвенпг развпја и унапређеоа живптне средине, дп
ппераципнализације у виду планпва имплементације, финансираоа и развпја
прганизаципних капацитета и људских пптенцијала.
Впдећи принципи на кпјима се заснива интегрисанп планираое лпкалнпг развпја су
пдрживпст и спцијална укљушенпст.
Принцип пдрживпсти интегрище најважније екпнпмске, друщтвене и аспекте живптне
средине.
Принцип спцијалне укљушенпсти ппдразумијева једнаке щансе за све и правишнпст у
смислу идентификпваоа пптреба и интереса псјетљивих/маргинализпваних група
станпвнищтва.
Уз пдрживпст и спцијалну укљушенпст кап впдеће принципе, планираое лпкалнпг развпја
у БиХ пдликују и слијдеће три кљушне карактеристике: интегрисани приступ,
партиципација и стандардизација.
Интегрисан приступ знаши да МиПРП наглащава три димензије интеграције важне за
планираое лпкалнпг развпја:
- интеграцију сектпра (друщтвенпг, екпнпмскпг и защтите живптне средине)
- интеграцију хпризпната планираоа (дуги, средои и кратки рпк)
- уклапаое ппдсистема лпкалнпг развпја у хијерархијски вище системе укљушујући
систем ппдрщке ЕУ, кпји ће бити све важнији извпр финансијске и струшне ппмпћи
ппщтинама.
Партиципација у пквиру интегрисанпг планираоа лпкалнпг развпја, уз преданп
ангажпваое јавнпг сектпра, ппдразумијева активну укљушенпст грађана, цивилнпг
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друщтва, приватнпг сектпра и спцијалнп искљушених и маргинализпваних група у свим
фазама прпцеса управљаоа лпкалним развпјем, какп у планираоу такп и у реализацији
планпва.
Стандардизација ппдразумијева да се све јединице лпкалне сампуправе у БиХ држе истих
принципа те да кпристе кпнцепте и минималне садржаје стандардизпване метпдплпгије
за планираое лпкалнпг развпја.

3

Стратещка платфпрма

3.1.

Извпд из спцип-екпнпмске анализе

Гепграфски пплпжај и ресурси
Дпбпј представља један пд кљушних и најважнијих кпмуникаципних раскрщћа БиХ. Наиме,
дуж прпстраних ријешних тпкпва Бпсне, Успре и Спреше развип се, какп друмски такп и
жељезнишки сапбраћај, дпбијајући свпј пуни смисап на макрпплану, тј. пстварујући
ппвезанпст двају ппменутих макрпрегија (средопеврппска и медитеранска), а тиме и
пснпве за настајаое и развпј псталих грана привреде. Слпбпднп се мпже рећи, да је
прпстпр ппщтине Дпбпј кпмуникацијска сппна Панпнскпг и Јадранскпг басена, с једне
стране, те Западне Еврппе и Централнпг Балкана, с друге стране, и кап такав има
стратещки знашај, какп за микрпрегију такп и за цијелу Републику Српску.
Ппврщина ппщтине Дпбпј изнпси 813 км² и ппдијељена је у 75 мјесних заједница.
Теритприја ппщтине Дпбпј је, накпн пптписиваоа Дејтпнскпг мирпвнпг сппразума дпбила
нпву физипнпмију. Теритпријалне прпмјене су услиједиле, прије свега, кап ппсљедица
пстанка дијела теритприје на ппдрушју Федерације БиХ, с једне стране, и припајаоа дијела
теритприје других (предратних ппщтина) ппщтини Дпбпј, с друге стране. Такп је предратна
ппщтина Дпбпј пстала без 7 насеља, дпк је ппщтини приппјенп 12 нпвих насеља, углавнпм
насеља са дијела Пзрена.
На климатске услпве кпји владају на пвим прпстприма, према претхпдним
кпнстатацијама, највище утише сјеверни припанпнски дип, а тп знаши да су љета тппла а
зиме умјеренп хладне, дпк прпсјешна гпдищоа температура изнпси 10 п C. Са хидрплпшкпг
аспекта прпстпр ппщтине Дпбпј се мпже пзнашити кап релативнп бпгат. Оегпву пснпву
шине тпк ријеке Бпсне и сливпви Успре и Спреше, кап и тпк ријеке Укрине. У сливу ријеке
Бпсне, кап лијеве притпке, знашајнп је истаћи впдптпкпве Руданке, Зарјеше, Фпше,
Велишанке, Лпвнице и Глпгпвице, а кап десну притпку ријеку Лукавицу са оеним
притпкама.
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Када ппсматрамп ппщтину Дпбпј, мпже се рећи да су знашајни прирпдни ресурси кпји се
пднпсе на енергетске и минералне сирпвине.
Рудник угља се налази у Станарима са ппврщинским кпппм Ращкпвац и прпцијеоеним
резервама на пкп 150 милипна тпна. Угаљ има знашајан прпценат влаге, али вепма малп
сумппра, щтп му даје ппсебан квалитет. Прпјектпвани капацитет рудника је 600.000
тпна/гпдищое. Ппдрушје Дпбпј – Маглај – Теслић је утврђенп кап перспективнп ппдрушје
за налажеое знашајних кплишина термалних впда, шија се температура креће дп 80 ºЦ.
Угљишнп – киселе термпминералне впде у виду извпра ппстпје у спрешанскпј расједнпј
зпни на лпкалитету Бпљанића, са издащнпщћу пд 10 л/сек, а присутне су и у дијелу
западнпг Пзрена (прпстпр насеља Рјешица).
Лежищта бентпнита се налазе у лежищту угља „Станари“ кап међуслпјна глина. Резерве се
прпцјеоују на пкп 10 милипна тпна. Дпбија се кап нус-прпизвпд, па је врлп јефтин.
Ппвпљнпст пвпг лежищта је щтп се налази на прузи Дпбпј – Баоа Лука. Лежищта кварцних
сирпвина се пднпсе на кварцни пијесак и щљунак, кпји се такпђе налазе у лежищтима
угља у Станарима. Кплишине су такпђе знашајне, а неппхпдна је изградоа пдгпварајуће
сепарације за пве сирпвине. У Шеварлијама кпд Дпбпја налази се каменплпм и фабрика
креша знашајнпг капацитета, кап и прпизвпдоа пдгпварајућих камених агрегата за
грађевинарствп.
Ппщтина Дпбпј, ппред изузетнпг гепкпмуникацијскпг пплпжаја, распплаже са
знашајним прирпдним ресурсима у вези са енергетским и минералним сирпвинама.
Стратещки изазпв је какп у будућнпсити валпризпвати пве ресурсе, без знашајнпг
угрпжаваоа живптне средине.

Демпграфске карактеристике и кретаоа

УРБАНО И РУРАЛНО СТАНОВНИШТВО
100.000
80.000
Урбано

60.000

Рурално

40.000

Укупно

20.000
0
1991. (попис)

2008.
(процјена)

2009.
(процјена)

Урбано

25.579

25.000

25.240

Рурално

71.235

55.464

55.479

Укупно

96.814

80.464

80.719

Према прпцјенама ппщтинскпг Пдјељеоа за
привреду у Дпбпју живи 80 719 станпвника (1991
билп је 96 814), пд шега 55 479 или 69%
станпвнищтва живи у руралнпм пднпснп 25 240 или
31% станпвнищтва у урбанпм дијелу ппщтине. Пд
укупнпг брпја станпвника 40 817 станпвника или
50,5% шине мущкарци пднпснп 39 902 шине жене
или 49,5%.
Густина насељенпсти пд 99 станпвника на 1 км² шини
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ппщтину Дпбпј једнпм пд гущће насељених ппщтина у РС. Ппщтину Дпбпј шини 75 мјесних
заједница пд шега су 10 градске мјесне заједнице, а 65 мјесних заједница се налазе у
руралним ппдрушјима.
Ппдаци п прирпднпм кретаоу станпвнищтва ппказују негативан прирпдни приращтај пд
2005. гпдине дп 2009. гпдине. Наиме, ппдаци из гпдине у гпдину ппказују, уз незнатне
псцилације, пад брпја рпђених.
Пад брпја рпђених је ппсљедица пада брпја склппљених бракпва, лпще екпнпмске
ситуације и недпстатка системске демпграфске пплитике.
Стратещки изазпв за ппщтину Дпбпј ће представљати препкретаое негативних
демпграфских трендпва на ппдрушју ппщтине, активирајући инструменте ппдрщке
прпнаталитетне пплитике на ппдрушју ппщтине.

Када су у питаоу миграципна кретаоа станпвнищтва на ппдрушју ппщтине Дпбпј мпже се
кпнстатпвати да је брпј станпвника кпји је напустип ппщтину скпрп равнпмјеран брпју
станпвника кпји се дпселип у ппщтину Дпбпј. Наиме, 2007. гпдине ппщтину Дпбпј је
напустилп 628 станпвника, а дпселилп се 627 станпвника, пднпснп 2008. гпдине ппщтину
Дпбпј је напустилп 582 станпвника, а дпселилп се 636 станпвника.
Преглед стаоа и кретаоа на тржищту рада
Према ппдацима Фпнда ПИП и Завпда за статистику РС укупна заппсленпст на ппдрушју
ппщтине Дпбпј изнпси 13 470 и маои је пд збира брпја пензипнера (9 725) и брпја
незаппслених (11 193), регистрпваних у евиденцији Бирпа за заппщљаваое - Филијала
Дпбпј. Узет сам за себе, пвај пднпс је пзбиљан индикатпр неппвпљне ситуације у укупнпј
привреди.
Акципнарска друщтва заппщљавају свега 22% пд укупне заппсленпсти, щтп је недпвпљнп у
пднпсу на ппстпјеће, углавнпм индустријске капацитете с кпјима распплаже. С друге
стране, приватна предузећа и предузетници заједнп заппщљавају пкп 51 % пд укупнпг
брпја заппслених. Јавни сектпр јпщ увијек заппщљава близу једне трећине пд укупне
заппсленпсти.
Незаппсленпст је у кпнстантнпм ппрасту и према званишним ппдацима Филијале Дпбпј –
Бирп за заппщљаваое Дпбпј ппрасла је са 9 536 лица у 2005. гпдини на 11 193 лица са
стаоем 31.12.2009. гпдине. На ппвећан брпј регистрпваних незаппслених лица утицали су:
изражена неусклађенпст пбразпвнпг система са актуелним пптребама привреде, ниска
ппслпвна култура и култура рада уппщте, неразвијена култура предузетнищтва, те
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недпстатак истраживаоа пптражое за раднпм снагпм. Највище је незаппслених
квалификпваних и неквалификпваних радника, а ппсебнп забриоава изразитп велики
брпј незаппслених лица са средопм струшнпм спремпм – 21,0% у укупнпј структури
незаппсленпсти.
Брпј незаппслених лица има тенденцију ппраста за све
категприје старпсти. Највећи ппраст незаппсленпсти
карактеристишан је за категприје станпвнищтва
старпсне дпби 30-45 гпдина (4313 лица). Псим у
30%
31%
15-30
квалификаципнпј и старпснпј димензији структура
30-45
45-65
незаппсленпсти ппгпрщава се и у ппгледу дужине
39%
шекаоа на ппсап. Пд укупнпг брпја незаппслених (11.
193), 45,0% незаппслених шека на ппсап пд 6-24
мјесеца пднпснп 23,0% шека на ппсап пд 24-48 мјесеци.
НЕЗАПОСЛЕНОСТ ПРЕМА СТАРОСНОЈ
СТРУКТУРИ

Пдредбама Закпна п заппщљаваоу и ппстпјећим ппщтим актима Завпда регулисана су
права незаппслених лица на нпвшану накнаду, пензијскп - инвалидскп псигураое и
здравственп псигураое, те друга права кпја се пстварују на пснпву захтјева незаппслених
лица уз испуоаваое Закпнпм прпписаних услпва. У 2009. гпдини изврщенп је 914 исплата
за нпвшану накнаду.
Ппстпјећи прпграми у пквиру активне пплитике заппщљаваоа не успјевају да
ампртизују раст незаппсленпсти у ппщтини Дпбпј. Наиме, Завпд за заппщљаваое је у
2009. гпдини реализирап наставак Прпјекта заппщљаваоа приправника ВСС, наставак
Прпјекта суфинансираоа заппщљаваоа незаппслених демпбилисаних бпраца ВРС и
лица кпја у свпм дпмаћинству немају заппслених шланпва кап и лица из циљне групе
ппвратника, те наставак Другпг прпјекта ппдрщке заппщљаваоу СЕСП за лица изнад 40
гпдина старпсти кпји активнп траже заппслеое. Пвим прпјектима је заппсленп 189
пспба дпк је на оихпвп заппщљаваое утрпщенп пкп 585 хиљада КМ.
Стратещки изазпв за ппщтину Дпбпј представља даљи развпј малих и средоих
предузећа кап предуслпв пдрживе лпкалне екпнпмије.

Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији
На ппдрушју ппщтине Дпбпј дпбрим дијелпм је разграђена и девастирана оена привредна
структура, какп технплпщки, такп екпнпмски и кадрпвски, псим једнпг брпја јавних
предузећа. У структури укупне привреде ппщтине Дпбпј дпминантан сектпр привреде
прије рата шинила је индустрија кпја је заједнп са грађевинарствпм и прпизвпдним
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занатствпм у друщтвенпм прпизвпду ппщтине ушествпвала са пкп 50,0% а у укупнпј
заппсленпсти са пкп 55,0%.
Ппщта је пцјена, да је привреда ппщтине Дпбпј већ дуги низ гпдина запала у транзиципну
рецесију, кпја је знашајнп утицала на привредни развпј. Један пд главних узрпка
транзиципне рецесије је и недпвпљнп брз развпј приватнпг сектпра пднпснп мала и
средоа предузећа су спприје настајала негп у успјещним транзиципним привредама.
Превасхпднп збпг лпще управљашке структуре (псим једнпг брпја приватизпваних
предузећа) индустријски капацитети дпведени су на нивп искприщтенпсти пд пкп 10,0%, а
мнпги уппщте нису ни активни. Садащои пбим укупне индустријске прпизвпдое изнпси
свега 39,2% пд прпсјешне пстварене прпизвпдое у перипду I–III 1992. гпдине. Истп такп, у
пвпј пбласти, данас је заппсленп пкп 1554 радника или свега 24,5% у пднпсу на прпсјешну
заппленпст у перипду I–III 1992. гпдине пднпснп 6342 радника.
Брпј регистрпваних правних лица на ппдрушју ппщтине Дпбпј према ппдацима
Републишкпг Завпда за статистику изнпси
СТРУКТУРА ПРИВРЕДЕ ПРЕМА
БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
1019 у 2009. гпдини и у пднпсу на 2008.
гпдину брпј регистрпваних ппвећап се за
27%
42 правна лица. У структури привреде
35%
највећи је брпј активних приватних
предузећа 305 кпја истпвременп највище
38%
партиципирају и у укупнпј заппсленпсти
Акционарска друштва
Приватна предузећа
(3974 радника) или 38% .
Остала предузећа

Највеће ушещће у структури укупне заппсленпсти пд 34% имају средоа предузећа (пд 51
дп 250 заппслених) пднпснп велика предузећа (изнад 250 заппслених) са ушещћем пд
33,0%. На ппдрушју ппщтине Дпбпј према велишини правнпг субјекта највећи брпј је
приватних предузећа (308), пд шега су 182 или 59% микрп предузећа (заппщљавају дп 5
заппслених).
У укупнпј структури привреде у финансијскпм смислу приватна предузећа имају
ппзитивну тенденцију у ппслпваоу. Пстала предузећа скпрп да имају изједнашен раст
укупних прихпда пднпснп укупних расхпда. Акципнарска друщтва кпнстантнп биљеже
негативан финансијски резултат у ппсматранпм перипду.
Из претхпднпг прегледа је видљивп је да перспектива развпја лежи на приватним
предузећима, кап јединпм прпфитабилпм сегменту у укупнпј структури дпбпјске
привреде.
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УЧЕШЋЕ ПРЕДУЗЕЋА ПО СЕКТОРИМА
3%
34%

5% 5%

15%
7%

31%

Пољопривреда, лов, шумарство

Индустрија, енергетика, рударство

Грађевинарство

Трговина

Транспорт, саобраћај и везе

Услуге

Брпј правних лица регистрпваних на ппдрушју
ппщтине Дпбпј ппказују стагнацију, дпк тргпвина
и јавни сектпр заједнп шине 68,0% пд укупнпг
брпја субјеката. Јавни сектпр дпминира у
ппгледу заппсленпсти.

Јавни сектор

Пд укупнпг брпја 2203 предузетнишке радое највећа заступљенпст је тргпвашких радои
852 или 38,6%. У 2009. гпдини забиљежен велики брпј затвараоа и престанка рада
сампсталних предузетнишких радои ппсебнп тргпвинских радои усљед неппвпљних
услпва привређиваоа, фискализације, птвараоа великих тржних центара и сл.

Укупна сппљнптргпвинска размјена у 2009.
гпдини ппказује тенденцију смаоеоа пд
20,5% у пднпсу на 2008. гпдину. У укупнпј
структури сппљнптргпвинске размјене увпз
ушествује са пкп 74,0% дпк извпз има ушещће
пд 26,0%. Пбим укупне сппљнптргпвинске
размјене изузетнп је нарущен јер увпз расте
скпрп три пута брже пд извпза.
На пснпву стаоа лпкалнпг ппслпвнпг пкружеоа анализиранпг метпдпм фпкус групе 2005.
гпдине путем групнпг разгпвпра са представницима приватнпг сектпра кпја репрезентују
привреду ппщтине Дпбпј и изврщене анализе садащоег стаоа ппслпвнпг пкружеоа мпже
се кпнстатпвати да је и даље присутан незадпвпљавајући пднпс ппщтинске управе према
приватнпм сектпру кап и виспке цијене ппщтинских услуга и релативнп дуги рпкпви за
рјещаваое захтјева. Такпђе, евидентна је и лпща пплитика и пракса у урбанизму и
управљаоу земљищтем кап и неппстпјаое физишке инфраструктуре са станпвищта
пптреба и развпја малих и средоих предузећа. Кпнстатпвана је и неусклађенпст ппнуде и
пптражое радне снаге.
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Стратещки изазпв ппщтине Дпбпј види се у унапређеоу ппслпвнпг пкружеоа и прпмјене
пднпса са предузетницима. Неадекватнп управљаое земљищтем, неппстпјаое физишке
инфраструктуре, те непдгпварајућа усклађенпст ппнуде и пптражое за раднпм снагпм су
слабпсти кпје ппщтина Дпбпј мпже превазићи адекватним пплитикама у пвим
пбластима.

Ппљппривреда
Ппљппривреда је пдувијек на пвим прпстприма била важна привредна грана кпјпј се
ппклаоалп малп пажое. Ппсматрајући тренутнп стаое, прпдуктивнпст ппљппривредне
прпизвпдое је ниска, прехрамбена индустрија у замираоу, дпк је генетски пптенцијал и у
анималнпј и у биљнпј прпизвпдои назадпвпљавајући. Захваљујући неадекватним
закпнима п насљеђиваоу замљищта, ппврщина прпсјешнпг ппљппривреднпг газдинства
се све вище смаоује щтп је важан пгранишавајући фактпр за екпнпмски исплативу
прпизвпдоу. У 1997. гпдини највећи брпј дпмаћинстава (34,5%) ппсједује маое пд 1 ха
земљищта, брпј дпмаћинстава кпји ппсједује 2-5 ха изнпси 29,5%, дпк маое пд 3%
дпмаћинстава има ппврщину већу пд 10 ха.
Највеће и најважније земљищне ппврщине налазе се ппд праницама и бащтама (33.136
ха) кпје су углавнпм засијане ратарским културама, крмним биљем, нещтп маоим
ппврщинама ппврћем и впћоацима. Пд укупних пранишних ппврщина пбрађује се
прпсјешнп 13.995 ха пднпснп пкп 40,0 %. Ратарска прпизвпдоа представља најважнију
биљну припзвпдоу у ппщтини при шему дпминирају кукуруз и стрна жита, кпју
карактерищу ниски дп псредои принпси. Пва структура је вепма неппвпљна имајући у
виду да прпизвпдоа житарица на прпсјешнпм, дпминантнпм ппљппривреднпм имаоу пд
1 – 3 ха не мпже бити екпнпмски пправдана нити је на опј мпгуће заснпвати
кпмерцијалну стпшарску прпизвпдоу. Највећи дип прпизведених култура пстаје на
газдинству и служи за исхрану стпке.
Анализа прпизвпдое у пснпвним културама у ппщтини Дпбпј јаснп пдражава стешене
навике сепских дпмаћинстава пријентисаних ка задпвпљеоу властитих пптреба и
пдржаваое властитпг стешенпг фпнда на биплпщкпм минимуму. Пшигледнп је да псим
неппвпљне структуре ппљппривредних култура, пстварују се и вепма ниски прпсјешни
принпси щтп пвпј прпизвпдои даје карактеристике екстензивне, непрпдуктивне и самим
тим тещкп пдрживе прпизвпдое
Прпизвпдоа ппврћа се заснива углавнпм у бащтама и на маоим парцелама велишине дп
0,5 ха, мада се у ппсљедое вријеме ппјављују и ппљппривредни прпизвпђаши кпји у
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знашајнијпј мјери примјеоују агрптехнишке мјере у ппвртларскпј прпизвпдои заснивајући
пластенишку прпизвпдоу. Дпминантне ппвртларске културе су крпмпир, паприка, купус и
парадајз. У маопј мјери се гаје лук, мрква, краставац, пасуљ и псталп ппврће. Газдинства
кпја прпизвпде за тржищте пласман пбављају на зеленпј пијаци. У ппщтини нема
прерадних капацитета кпји пткупљују или прерађују ппвртларске културе.
Препущтаое забправу фирме Бпсанка, ппщтина је изгубила знашајан прерађевашки
пптенцијал у пбласти ппљппривреде.
Стратещки изазпв за ппщтину Дпбпј ће представљати ппдрщка усппстављаоу нпвих
прерађивашких капацитета на ппдрушју ппщтине.
Развијенпст стпшарске прпизвпдое је један пд главних индикатпра развијенпсти
заједнице и нивпа живптнпг стандарда. Ратна дещаваоа и миграција станпвнищтва и
стпке су прпузрпкпвали велике губитке у стпшнпм фпнду. Велики прпблем у развпју
ппљппривредне па такп и гпведарске прпизвпдое, представља уситоенпст ппсједа и
мали брпј грла пп ппсједу - фарми.
Брпјнп стаое стпке – прпцјена
Ред.
БРОЈ ГРЛА
ВРСТА И КАТЕГОРИЈА СТОКЕ
бр.
(КОМ)
1.
Гпведа – укупнп
12.530
1.1. Краве и степне јунице
8.309
2.
Пвце – укупнп
7.000
2.1. Пвце за приплпд
5.400
3.
Свиое – укупнп
19.900
3.1. Крмаше, супрасне назимице
2.900
4.
Кпои – укупнп
360
4.1. Кпбиле, ждријебне пмице
80
5.
Перад – укупнп
166.000
5.1. Нпсилице
88.000
6.
Кпзе – укупнп
1.620
7.
Кунићи – укупнп
400
8.
Кпщнице пшела – укупнп
4.500
На ппдрушју ппщтине Дпбпј дпминира дпмаће щаренп гпвеше у типу сименталца (80-), а
најзаступљенија кпд пткупа млијека је Мљекара “Млијекп прпдукт” из Кпзарске Дубице, а
за опм “Натура вита” из Блатнице. Пд великпг је знашаја ппдрщка месппрерађивашкпј
индустрији. Пва индустрија тренутнп није заступљена на ппдрушју ппщтине Дпбпј, јединп
се мпгу навести активнпсти шетири клапнице кпје врще услуге клаоа стпке и пткупљују
стпку за пптребе властитих месница у пквиру кпјих прпизвпде маое кплишине пплутрајних
прпизвпда такп да немају већи знашај за развпј стпшарске прпизвпдое.
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Пшеларствп је знашајна грана ппљппривреде, јер даје прпизвпд виспкпг квалитета, а не
изискује ппсебне ппљппривредне ппврщине и није кпнкурент псталим гранама
стпшарства. Пптенцијал за ппщтину Дпбпј за бављеое пшеларствпм је велики али
недпвпљнп искприщтен. На ппдрушју ппщтине Дпбпј је регистрпванп „Удружеое пшелара
Дпбпј“ и Пшеларска задруга „Градина-Нектар“ Дпбпј.
Дпминантне впћарске културе су щљива, јабука и крущка, а у маопј мјери се гаји винпва
лпза и јагпдишастп впће. Псталп впће је сппрадишнп заступљенп на малим ппврщинама.
Принпси и прпизвпдоа впћа у ппщтини имају велике варијације кпје су резултат
временских услпва, збпг шега је на ппдрушју ппщтине заппшеп прпцес увпђеоа
прптивградне защтите. Знашајнп је сппменути да ппстпји тенденција пбнављаоа
застарјелих впћоака виспкпрпдним спртама на пкућнцама ппврщине пкп 0,5 ха углавнпм
мјещпвитпг типа, кап и засниваое савремених впћоака ппврщине пд 1-8 ха на кпјима
дпминира щљива, јабука и крущка.
На ппдрушју ппщтине Дпбпј je раније егзистиралп 7 земљпраднишких задруга, кпје су
углавнпм престале са радпм и немају функцију и улпгу у развпју села какве су имале 80тих гпдина прпщлпг вијека: ЗЗ “Бпснакпп”, ЗЗ “Кпжухе”, ЗЗ “Кроинка”, ЗЗ “Псјешани”, ЗЗ
“Ппднпвље”, ЗЗ “Церпвица”, ЗЗ “Требавакпмерц”. Пд укупне ппврщине ппщтине Дпбпј
(81.390 ха) у ппсједу задруга се налазилo пкп 586 ха.
У тпку 2008. гпдине је, на пснпву Уредбе п упису у регистар ппљппривредних газдинстава
Министарствп ппљппривреде, а у сврху управљаоа и кпнтрпле мјера ппдрщке
ппљппривреди и руралнпм развпју - за пптребе анализе, планираоа и спрпвпђеоа мјера
ппљппривредне пплитике птппшела акција уписа ппљппривредних газдинстава у
ппслпвницама АПИФ-а. Дп сада је на ппдрушју ппщтине Дпбпј регистрпванп 2.487
ппљппривредних газдинстава, пднпснп пкп 15% пд укупнпг брпја ппљппривредних
дпмаћинстава.
Један пд пснпвних кпрака у развпју ппљппривреде представља креираое регистра свих
прпизвпђаша, са утврђеним пптенцијалима за прпизвпдоу. Самп на пвај нашин се мпже
креирати адекватан систем пптицаја.
Стратещки изазпв ппщтине Дпбпј је развпј предузетнищтва на селу и пдрживе
ппљппривредне прпизвпдое.
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Туризам
Туристишки пплпжај Дпбпја је изузетнп ппвпљан у пднпсу на главне туристишке тпкпве
Еврппе. Ппред Сарајева, важан је сапбраћајни швпр БиХ; путевима и пругама ппвезан је са
Шамцем, Баоа Лукпм, Сарајевпм и Тузлпм, а у Славпнскпм Брпду са ппсавским
сапбраћајницама. Пд 2005. г. дпста је урађенп пп питаоу рекпнструкције, рестаурације,
кпнзервације и валпризације туристишких вриједнпсти ппщтине Дпбпј. Пвај услпв је и
најтеже задпвпљити јер изискује капитална инвестиципна улагаоа. Ппзитивнп пцјеоујемп
дпсадащоа
улагаоа
у
пснпвну
инфраструктуру
(кпмуналну,
сапбраћајну,
кпмуникацијаску) кап и у пснпвну туристишку инфраструктуру. Међутим, у нареднпм
перипду туристишкпг развпја неппхпднп је инвестирати и у туристишку специфишну
инфраструктуру и супраструктуру (угпститељски пбјекти, галерије, ппушне, бициклистишке
и мптп стазе, пбјекте за изнајмљиваое ппреме и сл.).
Први туристишки валпризпван лпкалитет, у ппслијератнпм перипду, на ппдрушју Ппщтине
Дпбпј јесте Гпранскп језерп кпјим пд 2004. гпдине управља Удружеое за сппрт и
рекреацију „Гпранскп језерп“.
Туристишка прганизација ппщтине Дпбпј (ТПД) пснпвана је пдлукпм Скупщтине ппщтине
Дпбпј дана 17.10.2006. гпдине са циљем валпризације, пшуваоа и защтите туристишких
вриједнпсти на ппдрушју ппщтине Дпбпј.Најзнашајнији реализпвани туристишки прпграми
и прпјекти ТПД-а су: 1. и 2. фестивал традиципналне гастрпнпмије дпбпјске регије „ДПБПЈ
ГАСТРП 2007. и 2008.“, 1. и 2. међунарпдни фестивал туризма „FESTTOUR 2007. i 2008.“,
Израда студије урбанп-туристишке сигнализације на ппдрушју града Дпбпја, Прпљећнп
уређеое туристишких лпкалитета на планини Пзрен, екп акција НЕЋЕМП СМЕЋЕ, прпјекат
Ппдстицај развпју сепскпг туризма на ппдрушју ппщтине Дпбпј.
Сппртскп-рекреципни центар „Преслица“ пснпван је Пдлукпм Скупщтине ппщтине Дпбпј
дана 12.12.2006. гпдине.
Први туристишки прпјекат (2005/2006 г.) имплементиран на ппдрушју ппщтине Дпбпј је
„Екплпщки пдржива рекпнструкција и ревитализација дпбпјске тврђаве Градина“.
Нпсилац прпјекта је НВП РПТПР – Прганизација за развпј туризма регије Дпбпј.
Стратещки изазпв кпји се пвдје примјећује се пднпси на валпризацију јединственпг
амбијента кпји на пптималан нашин кпмбинује већ ппстпјећу преппзнатљивпст,
туристишки пптенцијал и туристишку инфраструктуру.
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Стаое урбанистишкп-планске
административне услуге

дпкументације,

инфраструктура,

кпмуналне

и

Цјелпкупна прпстпрнппланска дпкументација је из пријератнпг перипда. Дакле, имајући у
виду теритприју ппщтине Дпбпј, пкп 80,0% ппврщине ппщтине Дпбпј ппкривенп је
прпстпрнп – планскпм дпкументацијпм пднпснп за 20,0% теритприје не ппстпји прпстпрнп
– планска дпкументација. Прпстпрнп – планска дпкументација има изузетан знашај за
развпј ппщтине кап фактпр кпји треба активнп да ушествује у псмищљаваоу и ствараоу
ппдлпга за будући развпј али и пшуваое квалитета прпстпра и услпва живпта.
У циљу ппкретаоа пве активнпсти у фебруару 2010. гпдине на Скупщтини ппщтине Дпбпј
дпнесена је Пдлука п приступаоу изради Прпстпрнпг плана ппщтине Дпбпј.
Већина регулаципних планпва претрпјела је измјене и дппуне из ппщте ппзнатих разлпга
рјещаваоа импвинскп – правних пднпса, захтјева инвеститпра у ппгледу прпмјене
намјене и габарита пбјеката и тпме слишнп. Нити један пд усвпјених регулаципних
планпва не пднпси се на индустријску зпну. У сампм граду Дпбпју планирана највећа
ппврщина за развпј индустрије. Међутим, треба нагласити да су гптпве све зпне већ
изграђене или заузете неким другим садржајима (најшещће станпваое, избјеглишка
насеља). Пвп се пднпси какп на сам град, такп и на зпне ван града.

Сређиваое стаоа у пбласти прпстпрнп планске дпкументације се намеће кап императив
ппщтини Дпбпј. Пвп се ппсебнп пднпси на аспект индустријских зпна у циљу пптицаја
даљем развпју лпклане екпнпмије.
Укупна дужина путне мреже ппщтине Дпбпј изнпси 548 км, пд шега се 260 км или 47,0%
пднпси на лпкалне путеве. Ппдрушје ппщтине Дпбпј је птвпренп маистралним путевима у
правцу сјевер-југ путем Брпд-Сарајевп и правац запад-истпк путем Баоа Лука-Тузла.
Путна мрежа у надлежнпсти ппщтине
Опис

Дужина укупна (км)
2005

Лпкални
катег.

2006

240,35 240,35

Асфалтирани (км)

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

240,35

240,35

240,35

53,10

93,10

114,10

136,73

137,73
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Пд укупне дужине путне мреже на ппдрушју ппщтине Дпбпј асвалтиранп је 306 км путева
или 56,0%.
Електрпенергетска инфраструктура је на задпваљавајућем нивпу са аспекта степена
електрификације станпвнищтва. Електрифицирана су у цјелпсти дпмаћинства на ппдрушју
ппщтине Дпбпј. Брпј килпметара впдпвпдне мреже на ппдрушју ппщтине изнпси 164 км са
5.901 пптрпщашем. Наплата услуга лпкалнпг впдпвпда је шак 96%.
Дпмаћинства и правна лица у градскпј зпни ппкривена су у цјелпсти са пдвпзпм смећа,
дпк пд укупнпг брпја мјесних заједница на ппдрушју ппщтине Дпбпј (75) прганизпваним
прикупљаоем птпада ппкривенп је 35 мјесних заједница или 47,0%.
На задпвпљавајућем је нивпу степен ппкривенпсти ппщтине аутпбуским линијама
пднпснп јавним превпзпм. На ппдрушју ппщтине Дпбпј према прпцјенама на квалитетан
нашин ријещенп гријаое има 60,0% дпмаћинстава.

Сталнп унапређеое пружаоа јавних услуга утише на квалитет живпта свих грађана
ппщтине Дпбпј. Развпј јавних услуга, крпз ппдрщку у пквиру ппслпвних зпна, утише и на
привлашеое инвеститпра на ппдрушју ппщтине.
У пквиру ппщтинске Административне службе највећа је заступљенпст заппслених са
виспкпм струшнпм спремпм 45,0% пднпснп средопм струшнпм спремпм. Правилникпм п
унутращопј прганизацији и систематизацији ппщтинске Административне службе
систематизпванп је 219 радних мјеста, пд шега је систематизпванп 98 радних мјеста или
45,0% са ВСС пднпснп 96 радних мјеста или 44,0% са ССС. У структури занимаоа садащоег
брпја заппслених у Административнпј служби 90 службеника или 41,0% ппсједује ВСС
пднпснп 93 службеника или 43,0% има ССС, щтп је приближнп ппстпјећем Правилнику п
унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста Административне службе
Ппщтине Дпбпј. Пд укупнпг брпја заппслених (219) непппуоенп је 11 радних мјеста.
Друщтвена инфраструктура
У Дпбпју је задоих гпдина прганизпвана дјелатнпст предщкплскпг васпитаоа и
пбразпваоа кпја пмпгућава и ппдстише пптималан и хармпнишан развпј у психишкпм и
физишкпм смислу дјеце предщкплске дпби. Прпстпр на кпјем дјелује дјешије пбданищте
изнпси 1300 м² ппврщине. Укупан брпј радника изнпси 37 и шини га женска пппулација. У
2009. гпдини примљена су 202 дјетета расппређена према узрасту. Анализпм рада
предщкплске устанпве утврђенп је да је у тпку задоих некпликп гпдина у исту уписиванп
пкп 8% пд укупнпг брпја дјеце предщкплскпг узраста на ппдрушју ппщтине Дпбпј.
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Данас на ппдрушју ппщтине Дпбпј дјелује 11 пснпвних щкпла са 36 ппдрушних щкпла са
6400 ушеника и 455 лица наставнпг пспбља, пд шега је 1 пснпвна музишка щкпла.
Ппсматрајући укупан брпј ушеника видљивп је да је брпј ушеника у благпм паду и тп за 4,1
% у 2009. гпдини у пднпсу на 2006. гпдину. Индикативнп је да је у перипду пд 2006. дп
2009. брпј мущке дјеце кпнтинуиранп већи за 6,1% у пднпсу на женску дјецу. Брпј
наставнпг пспбља ппказује да је жена заступљенп за шак 2,3 пута вище у пднпсу на
мущкарце.
Нпсипци пснпвнпг пбразпваоа (пснпвне щкпле) равнпмјернп су заступљене на цијелпј
теритприји ппщтине Дпбпј, щтп указује на раципналнп кприщтеое људских и
материјалних ресурса. Ушеници ппхађају наставу у 268 ушипница, те је у перипду 20062009. гпдине наставу је ппхађалп прпсјешнп гпдищое 6.416 ушеника щтп на ушипницу
птпада прпсјешнп 24 ушеника.
Прва средоа грађанска щкпла у Дпбпју пснпвана је далеке 1927. гпдине с циљем
пбразпваоа властитпг кадра. Данас у Дпбпју егзистира щест средопщкплских устанпва и
тп: Гимназија „Јпван Душић“, Медицинска щкпла, Технишка щкпла, Сапбраћајна и електрп
щкпла, Екпнпмска и тргпвинска щкпла, Управна и угпститељска щкпла и Шкпла ушеника у
привреди.
У 2009. гпдини средоу щкплу ппхађа 3.010 ушеника и тп 1.510 ушеника мущкараца и 1.500
ушеника жена, пмјера 50:50, идеалнп. Брпј уписа ушеника у 2009. гпдини у пднпсу на 2008.
гпдину маои је за 1,4%. Ушеници ппхађају наставу у 50 ушипница и 2.116 м², те је
средопщкплски центар гдје је смјещтена и већина средоих щкпла ппремљен и са
сппртскпм двпранпм у кпјпј се пдржавају и нека такмишеоа и важи за градску сппртску
двпрану.
Ппремљенпст пснпвних и средоих щкпла је на релативнп задпвпљавајућем нивпу. Све
градске пснпвне и средое щкпле имају градскп гријаое те неке пд ппдрушних щкпла са
вище ушеника имају свпје централнп гријаое, дпк су ппдрушне щкпле са маое ђака
ппремљене пећима на шврстп гпривп. Већина градских щкпла имају свпје сппртске
двпране, а пне кпје немају кпристе двпране Сппртскпг Савеза (Спкплски дпм), дпк средое
щкпле имају сппртске двпране или кпристе сппртске пплигпне у власнищтву ппщтине у
неппсреднпј близини (Гимназија). Неке пд щкпла ппремљене су библиптекама у
властитпм прпстпру а пне кпје тп нису кпристе услуге градске библиптеке и щкпла кпје их
имају.
У Дпбпју је Пдлукпм Владе РС а на иницијативу Вище технишке щкпле и Скупщтине
Ппщтине пснпван Сапбраћајнп-технишки факултет.
Факултет ппхађају студенти на
студијским групама, друмски и градски сапбраћај, жељезнишки сапбраћај, ппщтански
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сапбраћај, смјер кпмуникације и лпгистика, прпизвпднп мащинствп и индустријски
инжиоеринг, те електрптехнишка студијска група са смјерпвима електрптехника и
аутпматика, електрптехнишкп инжиоерствп и инфпрматика пднпснп прпграмираое и
инфпрмаципне технплпгије.
У Дпбпју дјелује Факултет за услужни меначмент, прва приватна виспкпщкплска устанпва
на ппдрушју ппщтине Дпбпј. Прпграм пбразпваоа намјеоен је услужним меначерима у
пбласти друщтвених дјелатнпсти. У Дпбпју дјелује и ради в Слпбпмир П. Универзитет,
виспкпщкплска устанпва кпја у свпм саставу има щест Факултета, приватнп-инпстранпдпмаћег карактера.
Са адекватнп развијенпм пбразпвнпм инфраструктурпм, ппщтина Дпбпј мпже да рашуна
са регипналнп кпнкурентским ресурсима за развпј ппјединих дјелатнпсти, нарпшитп
сапбраћаја и медицинских услуга.
Нпсипци здравствене защтите у Дпбпју су Дпм здравља Дпбпј, Регипнални завпд
Института за защтиту здравља РС – завпд Дпбпј и ппщта бплница „Свети Аппстпл Лука“.
Дпм здравља Дпбпј функципнище кап јавна устанпва кпја је пдгпвпрна за прганизпваое
примарне здравствене защтите за ппдрушје ппщтине Дпбпј. Када је у питаоу
инфраструктура Дпм здравља има два централна пбјекта у граду у кпјем су смјещтене све
медицинске и друге пратеће службе устанпве и двадесет три (23) амбуланте ппрпдишне
медицине на терену пд кпјих је 18 у функцији.
Дпм здравља у прганизаципнпј структури има 12 медицинских служби, правну и
екпнпмску службу. Највећу службу шини Служба ппрпдишне медицине, пд кпнсултативнпспецијалистишких
служби
функципнищу
педијатријска,
гинекплпщка,
пнеумпфтизиплпщка, служба за защтиту здравља радника и сппртиста, интернистишка
амбуланта. У једнпм дијелу брпј заппслених је изнад предвиђенпг нпрматива, а ппједине
службе у нареднпм перипду ће у складу са закпнскпм регулативпм престати да
функципнищу у пквиру Дпма здравља, пднпснп бити прганизпване кап сампсталне
цјелине.
Дпм здравља је псппспбљен и пружа све нпрмативима предвиђене услуге примарне
здравствен защтите, а пружа и дип здравствених услуга секундарнпг и терцијарнпг нивап
за кпју ппсједује струшну и технишку псппспбљенпст. У пднпсу на пбим пружених услуга на
гпдищоем нивпу ппстпји стална тенденција ппраста брпја пружених услуга, с тим да један
знашај брпј услуга кпји се пружи псигураним лицима прекп пбима планиранпг угпвпрпм
пстаје финансијски неппкривен.
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У пквиру Рпкфелерпве фпндације 1. нпвембра 1937. гпдине ппдигнут је у Дпбпју Дпм
Нарпднпг Здравља, у згради у кпјпј се данас налази Институт за защтиту здравља РС
Регипнални завпд Дпбпј. Псниваоем бплнице, те Дпма Здравља у Дпбпју, мијеоа се
функција, па и име пве устанпве кпја је у Дпбпју преппзнатљива кап Хигијенски завпд и
налази се у саставу Института за защтиту здравља РС Баоа Лука.
Ппщта бплница у Дпбпју пснпвана је 9. марта 1952. гпдине. Пд тада дп данас пва устанпва
прпщла је разлишите фазе развпја и прганизпваоа. Пд 90 кревета кпликп је имала
приликпм псниваоа пва устанпва је кпнсултативнп – специалистишка и стаципнарна
устанпва капацитета прекп 400 кревета прганизпваних у 22 службе. Бплница заппщљава
730 радника и тп 97 љекара пд шега 70 специјалиста. Гпдищое се лијеши пкп 14 000
пацијената са прекп 135 000 бплнишких дана. Уз ппмпћ Хуманитарних прганизација, Владе
РС и ппщтине Дпбпј ппсљедоих гпдина рекпнструисанп је ппрпђајнп пдјељеое,
урплпгија, пдјељеое за плућне бплести, мпнтиран скенер апарат са набавкпм апарата за
„тренутну биппсију“ кпмплетнп преузета хирургија дпјке и меких ткива.
Регипнални аспект кпји има ппщтина Дпбпј је и ппсљедица ппстпјећих здравствених
капацитета на ппдрушју ппщтине.
Стратещки изазпв за ппщтину је какп у сарадои са вищим нивпима власти креирати
регипнални здравствени центар, савременп ппремљен и у функцији грађана кпји
гравитирају пвпм регипну и щире.
Спцијална защтита се пбезбјеђује грађанима кпји су несппспбни за рад, немају средстава
за живпт и српдника кпји су закпнпм пбавезни и у мпгућнпсти да им пбезбиједе
издржаваое и грађанима и ппрпдицама кпји свпјим радпм и пп пснпву рада кап и пп
пснпву импвинских прилика услед ппсебних пкплнпсти не мпгу пбезбиједити дпвпљнп
средстава за задпвпљаваое пснпвних живптних пптреба.
Брпј кприсника нпвшане накнаде за ппмпћ и оегу друге пспбе кпнстантнп је растап у
перипду пд 2005. дп 2009. гпдине. Садащои брпј кприсника пд 1148 три пута је већи у
пднпсу на 2005. гпдину. Према важећем Закпну п спцијалнпј защтити Ппщтина
пбезбјеђује средства за финансираое права на нпвшану ппмпћ, права на дпдатак за ппмпћ
и оегу другпг лица, права на збриоаваое у устанпвама, права на збриоаваое у другим
ппрпдицама, правп на ппмпћ у кући, правп на једнпкратну нпвшану ппмпћ, здравственп
псигураое кприсника права и стамбенп збриоаваое најугрпженијих категприја стамбенп
незбринутих а спцијалнп угрпжених. Такпђе, у бучету ппщтине, пбезбјеђују се средства за
рад Центра и финансираое прпщирених права у спцијалнпј защтити. Међу кприсницима
кпји се јављају да пстваре ппмпћ највећи је брпј пних са захтјевпм за дпдатак за оегу и
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ппмпћ другпг лица (429), једнпкратну нпвшану ппмпћ (163), смјещтај у устанпву спцијалне
защтите (87), ппмпћ у кући (19), за пријаву на здравственп псигураое (126).
Унапређеое спцијалне защтите представља изазпв кпји се ставља пред ппщтину Дпбпј.
Уједнп, пвп се намеће и кап питаое п мпгућнпстима балансираоа спцијалних и
развпјних пптреба ппщтине Дпбпј.

Нпсипци културнпг развпја ппщтине Дпбпј су: Нарпдна библиптека Дпбпј, Центар за
културу и пбразпваое, Регипнални музеј, КУД Дпбпј и низ сппртских клубпва и друщтава
кпји дјелују на ппдрушју ппщтине Дпбпј.
Центар за културу и пбразпваое тпкпм гпдине пдржава некпликп важних културних
манифестација нпр. Театар-Фест, Бпгпјављенски кпнцерт, Дпбпјски ликпвни салпн са
свпјим ппставкама дпбпјских умјетника и гпстију, кап и смптра дпбпјских стваралаца.
Центар распплаже са двпранпм пд 600 сједищта, умјетнишкпм галеријпм и десетак
ушипница на пкп 1400 м². Свпју активнпст центар реализује крпз активнпсти и тп: сценска
култура, филмска умјетнпст, умјетнишка галерија и ппщте и струшнп пбразпваое.
Музеј у Дпбпју пснпван је далеке 1956. гпдине са задаткпм прикупљаоа, кпнзервисаоа и
шуваоа свеукупне културнп - истпријске бащтине крпз сталне и ппвремене излпжбе.

Нарпдна библиптека кпја је задржала назив пд свпг псниваоа има статус сампсталне
јавне устанпве са свпјствпм правнпг лица и импвинпм у државнпј свпјини. Пбавља
функцију матишне библиптеке за ппдрушје ппщтина Дпбпј, Дервента, Вукпсавље, Брпд,
Шамац и Теслић. Библиптека распплаже са фундуспм пд 116.652 јединице
библиптекарске грађе и пкупља 4.259 шланпва.
КУД Дпбпј свпјпм интензивнпм и плпднпм активнпщћу наставља традицију КУД-а „Исмет
Капетанпвић“ са запаженим резултатима у БиХ, Регији, ппщтини Дпбпј и инпстранству.
КУД пкупља пкп 500 младих људи свих старпсних група у некпликп секција. У пквиру КУДа дјелује градски хпр са 50 шланпва. На ппдрушју ппщтине дјелује јпщ 10-ак културнп
умјетнишких друщтава и спкплских друщтава, свакп са свпјим специфишнпстима.
Пснпвна функција Ппщтинскпг сппртскпг савеза Дпбпј је пмаспвљеое, унапређеое и
афирмација рада сппртских клубпва, савеза и друщтава, кап и газдпваое сппртским
пбјектима у граду, а све у циљу щтп маспвнијег и квалитетнијег бављеоа сппртпм и
физишкпм културпм грађана ппщтине Дпбпј. Активнпсти Ппщтинскпг сппртскпг савеза
финансирају се из бучета ппщтине. Чланствп у савезу за сада су угпвпрпм верификпвала
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42 сппртска клуба. Са најдужпм и најбпгатијпм традицијпм су РК „Слпга“ и ФК „Слпга“,
кпји су нпсипци развпја рукпметнпг пднпснп фудбалскпг сппрта на ппдрушју ппщтине
Дпбпј.
На ппдрушју ппщтине Дпбпј фпрмиранп је 75 мјесних заједница кап пблик неппсреднпг
ушещћа грађана у лпкалнпј сампуправи, путем кпјих грађани задпвпљавају свпје
заједнишке пптребе и интересе а прије свега у пбластима уређеоа насеља, станпваоа,
кпмуналне дјелатнпсти, здравствене и спцијалне защите, защтите живптне средине,
пбразпваоа, културе, сппрта и физишке културе.
Пд укупнпг брпја мјесних заједница (75), 43 мјесне заједнице распплажу са 731 м²
канцеларијскпг прпстпра у функцији пднпснп 32 мјесне заједнице немају адекватне
услпве за рад и функцинисаое. Активних шланпва савјета на нивпу свих мјесних заједница
је 561, с тим да је незадпвпљавајуће стаое у ппгледу брпја жена кпје су заступљене у рад
савјета. Пд 75 мјесних заједница самп је у 15 МЗ заступљенпст припадника женскпг ппла.
Стратещки изазпв за ппщтину Дпбпј представља укљушиваое спцијалнп искљушених
група, нарпшитп жена, у свакпдневни живпт и рад лпкалне заједнице.

Стаое живптне средине
Непсппрна је шиоеница да је прпблем загађенпсти живптне средине ппстап један пд
впдећих прпблема у свијету, а ппследице су сваке гпдине све видљивије и алармантније.
Збпг тпга је неппхпднп да се свака средина све вище пкреће тпм прпблему, защтићујући
све пнп щтп утише на квалитет живљеоа у некпј средини (прирпдну, инфраструктуру,
културнп наслеђе...).
Ппщтина Дпбпј распплаже знашајним впдним бпгатствпм. Пснпву впда ппщтине Дпбпј
шине тпк ријеке Бпсне и сливпви Успре и Спреше кап и тпк ријеке Укрине кпја шини
сјеверпистпшну границу ппщтине Дпбпј са свпјим притпкама Илпвпм на сјеверпзападнпм
дијелу тпка и Радопм на јужнпм дијелу. У сливу ријеке Бпсне кап лијеве притпке знашајни
су впдптпкпви Руданке, Зарјеше, Фпше, Велишанке, Лпвнице и Глпгпвице, а десну притпку
Бпсне на ппдрушју ппщтине шини ријека Лукавица са свпјим притпкама. Впде ппщтине
Дпбпј су категприсане пд I дп III категприје. Ријеке и рјешице су угрпжене птпадним
кпмуналним и другим птпадним впдама. Впде на ппщтини Дпбпј кап и у цијелпј регији и
щире се такпђе загађују директним пдлагаоем или бацаоем птпада у ријеке и пптпке, те
брпјним несанитарним и дивљим деппнијама кпмуналнпг, индустријскпг и тпксишнпг
птпада. Такве ппјаве су ппстале један пд гпрућих прпблема на пшуваоу впдптпкпва. На
пснпву разних анализа и прпцијене стаоа впдптпкпва на ппдрушју ппщтине мпже се рећи
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слиједеће: ријеке у
цијелпм тпку су загађене деппнијама смећа, непланскпм
експлпатацијпм щљунка и ницаоем дивљих щљункара на и пкп кприта ријеке Бпсне дп те
мјере да ћемп дпбити у будућнпсти „меандре“ укпликп се нещтп не предузме.
Земљищте је пснпвни прирпднп пгранишени и непбнпвљиви ресурс, кпји заједнп са
впдпм, ваздухпм, биљним и живптиоским свијетпм сашиоава екп систем Дпбпја. Збпг
недпстатка институција и маока кадрпва у пбласти упптребе хемијских средстава у
ппљппривреди упптреба пестицида и других средстава за защтиту биља није кприщтена
на пдгпварајући и кпнтрплисан нашин па је и тп један пд нашина лпщег управљаоа
земљищтем, у тпм слушају тп земљищте није мпгуће кпристити кап примарну функцију.
Лпщ нашин управљаоа земљищтем такпђе кап једна пд ппјава на ппдрушју ппщтине,
ппсебнп града и предграђа је некпнтрплисана градоа и нестанак зелених ппврщина у
неким дјелпвима града нпр. „Стари град“, „Успра“. Дпбар дип ппврщине у граду и
приградским насељима је запущтен, јер су власници земљищта станпвници других
земаља или градпва на ппдрушју БиХ, тп земљищте је расадник амбрпзије кпја у задое
вријеме ствара тещкпће пп здравље људи.
Ппјава некпнтрплисаних щумских крађа у щумама шији власници не живе на ппдрушју
ппщтине Дпбпј је један пд узрпка девастације щуме, кап и дип щумскпг ппдрушја
наслпоен уз ентитетску границу кпји је загађен минама па му није мпгућ прилаз,
загађеое атмпсфере и ппјаве бплести щума (киселе кище) кап и велики брпј дивљих
деппнија у щумама дпвпде щуме и щумскп земљищте у кпнтекст лпщег управљаоа
щумама а тиме защтиту и кприщтеое щума и щумскпг земљищта упитним.
Ефикасан систем управљаоа птпадпм пбухвата низ мјера за унапређеое плакщаоа и
спрјешаваое настанка птпада у оегпвпј бази настанка, рециклажу и примјеренп екплпщки
пдрживп птклаоаое птпада. Највећи прпблем су дивље неевидентиране деппније крутпг
кућнпг птпада и недпстатак едукације п свијести пшуваоа пкплине. Наведенп ни
приближнп не задпвпљава пптребе станпвнищтва ппщтине збпг тпга је пптребнп пзбиљнп
приступити дефинисаоу прпстпра за израду Регипналне деппније и имплементацији
прпјеката зацртаних ЛЕАП-пм.
За прпписнп праћеое стаоа ваздуха у граду не ппстпји ситемски и плански нашин
испитиваоа загађенпсти ваздуха. Катастар загађиваша дефинище лпкалитете узимајући у
пбзир расппред и врсту загађиваоа, специфишнпст терена, утицај на здравље људи на
најпсјетљивијим мјестима у граду: бплница, вртићи, щкпле и сл. па би крпз праћеое
загађенпсти ваздуха смаоили ризик бплести кпје изазива загађен ваздух. Акутан прпблем
су дптрајали филтери на градскпј тпплани, превелик брпј старих аутпмпбила, неппстпјаое
прешисташа у димоацима на пбјектима у приватнпм власнищтву, спаљиваое смећа у
близини града без кпнтрпле.
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Садащое стаое уређене живптне средине на селу и у граду није на задпвпљавајућем
нивпу и има утицај на развпј туризма ппщтине Дпбпј. Укпликп лпкална заједница ппкаже
вище впље за пву пбласт пдређени прпблеми уређене и екплпщки прихватљиве живптне
средине мпгли би се дјелимишнп ријещити заустављаоем неурбане и екплпщки щтетне
градое, прпгласити ппдрушја пд ппщтег интереса защтићенима, регулисати ппдзакпнске
акте у пбласти екплпгије, ангажпвати устанпву специјализпвану за тп и испитати
кпнтаминиранпст ппдрушја ппщтине Дпбпј.
Анализа бучета
У тпку 2005. гпдине бучет ппщтине Дпбпј
пстварип је прихпде у изнпсу пд
20.543.168 КМ. Пкп 2/3 прихпда дплази из
ппрескиг прихпда дпк 1/3 дплази из
неппреских прихпда щтп гпвпри п
ппдацима из тренда пд 2005. дп 2009.
гпдину. У тпку 2009. гпдине бучет
ппщтине Дпбпј пстварип је прихпде у
изнпсу пд 24.011.539 КМ щтп шини 94% плана за ту гпдину.
КРЕТАЊЕ ПРИХОДА
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ИЗДАЦИ

У тпку 2005. гпдине расхпди ппщтине
Дпбпј изнпсе 20.521.406 КМ. Међу
најзнашајнијим издацима истишу се
капитални издаци, текући грантпви те
административни трпщкпви (плате и
накнаде и материјални издаци). Ситуација
је била слишна и у 2009. гпдини, с тим да
је пстварени нивп издатака изнпсип
23.969.099 КМ.

И ппред пада прихпда у 2009. гпдини,
расхпди су пстали на слишнпм нивпу кап и у 2008. гпдини.

Вищегпдищнје планираое представља велики изазпв са станпвищта капацитета и
мпгућнпсти планираоа. Међутим, пслаоаое на државне и ентитетске прпјекције у вези
са фискалним пквирпм представљају нужнпст за унапређеоем планираоа на нивпу
ппщтине.
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Стратешкп фпкусираое

SWОТ анализа ппщтине Дпбпј

СНАГЕ

-

-

Гепстратещки пплпжај (трансппртна
и стратещка лпкација),
Мултимпдална трансппртна
инфраструктура,
Кљушнп жељезнишкп швприщте у БиХ,
сједищте ЖРС,
Впдени пптенцијал (град на 3
ријеке),
Традиција и капацитети регипналнпг
центра,
Знашајни универзитетски капацитети,
Респектабилна велишина лпкалнпг
тржищта важна за привлашеое
инвеститпра,
Пстварене знашајне сппљне
инвестиције (ЕФТ – Рудник и
термпелектрана Станари, Рудник
крешоака ЦАРНЕУСЕ,
Минихидрпелектране на Бпсни, ТКС
– Руданка),
Земљищни и щумски пптенцијал,
Прирпдни лпкалитети –
пптенцијалне туристишке
дестинације,
Распплпживи људски ресурси,
Функципнище разнпврстан спектар
НВП,
Развијени капацитети јавнпг сектпра,
Квалитет услуга ппщтинске управе и
задпвпљствп кприсника и
заппслених ппдигнут на вищи нивп.

-

-

-

СЛАБПСТИ
Недпстајућа физишка
инфраструктура за развпј МСП
(индустријске зпне, инкубатпри),
Недпстатак изграђених капацитета
за кприщтеое еврппских фпндпва,
Дестимулативнп лпкалнп ппслпвнп
пкружеое,
Негативни ефекти приватизације
(ппадаое заппсленпсти у кљушним
сектприма – индустрија,
грађевинарствп, услуге...),
Неискприщтенпст ппстпјеће
индустријске инфраструктуре ,
Некпмплетна и застарјела
урбанистишкп-планска
дпкументација,
Стихијски прпстпрни развпј,
Неријещени импвинскп – правни
пднпси,
Рурална ппдрушја развпјнп
заппстављена,
Депппулација сепскпг ппдрушја,
Неадекватнп збриоаваое щтетнпг
птпада,
Неусклађенпст ппнуде и тражое
радне снаге,
Недпстатак адекватних туристишких
смјещтајних капацитета,
Недпстатак адекватнпг прпстпра за
ппщтинску управу (дијелпви
администрације смјещтени на вище
лпкација у граду),
Недпстатак адекватнпг прпстпра за
пдржаваое традиципналних
сппртских манифестација,
Недпвпљна кпнкурентнпст
лпкалних привредних капацитета за
ушещће на реализацији страних
инвестиципних прпјеката.
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ПРИЛИКЕ
Изградоа нпвих сапбраћајница кпридпр 5 Ц, аутппут Баоа Лука –
Дпбпј,
Изградоа пптенцијалних
индустријских зпна уз аутппутеве,
Развпј транзитнпг туризма,
Мпдернизација ЖРС,
Развпј кластера Дпбпј (сапбраћај –
кпмуникације – туризам),
Развпј прехрамбене индустрије и
прерађивашких капацитета,
Кприщтеое мпдела кпнцесија и
партнерства јавнпг и приватнпг
сектпра за рјещаваое капиталних
развпјних прпблема,
Енергија кап развпјни пптенцијал и
извпзни прпизвпд,
Развпј сппртскпг туризма,
Изградоа регипналне деппније.

-

Broj 2

ПРИЈЕТОЕ
Негативни ефекти транзиције,
Ппсљедице свјетске екпнпмске
кризе,
Пплитишка нестабилнпст,
Неппвпљни банкарски услпви на
нивпу БиХ,
Евентуалнп ппгпрщаое екплпщких
услпва,
Низак нивп функципналне и
фискалне аутпнпмије лпкалне
сампуправе у БиХ,
Немпгућнпст ангажпваоа
квалификпване лпкалне радне
снаге на великим инвестиципним
прпјектима усљед евентуалнпг
ангажмана јефтине радне снаге из
инпстранства.

SWOT анализа представља мпст између садащоег стаоа, кпје је утврђенп анализпм, и
жељенпг будућег стаоа кпје се дефинище стратещким планпм развпја. Пвај кпнцепт нам
даје систематску анализу пријетои и прилика кап и оихпвп усаглащаваое са јаким и
слабим странама ппщтине. SWOT анализа пбезбјеђује инфпрмације кприсне за
усклађиваое ппщтинских капацитета и сппспбнпсти са пкружеоем у кпјем ппщтина
дјелује.
Најважније снаге кпје ппщтини Дпбпј пружају кпнкурентне преднпсти, шинећи пвп
ппдрушје атрактивним мјестпм за живпт и ппслпваое, су гепстратещки пплпжај ппщтине,
дпбра сапбраћајна инфраструктура, велишина тржищта, прирпдни ресурси (руде,
земљищни и щумски пптенцијали), универзитетски капацитети кап и људски ресурси са
кпјима ппщтина распплаже. Пве снаге би требалп максималнп искпристити за развпј
ппщтине у правцу изградое Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникаципнпг и дистрибутивнпг
центра и ппвећаоа нивпа инвестиција у пва ппдрушја, ппзиципнираоу Дпбпја кап
регипналнпг центра, а у истп вријеме неппхпднп је впдити рашуна п пшуваоу живптне
средине у развпјним прпцесима, шиме би се ппдигап живптни стандард станпвнищтва.
С друге стране, најважније слабпсти, препреке или пгранишеоа за привредни развпј
ппщтине Дпбпј, су дестимулативнп лпкалнп ппслпвнп пкружеое са неизграђенпм
инфраструктурпм за развпј МСП, заппстављенпст и депппулација руралних ппдрушја,
неуклађенпст ппнуде и тражое радне снаге, неразвијена туристишка и сппртскп
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рекреативна инфраструктура и неразвијена развпјна инфраструктура. Пве слабпсти би
требалп би требалп минимизпвати или, акп је мпгуће, пптпунп елиминисати, какп би се
кпнкурентске преднпсти искпристиле на најбпљи мпгући нашин.
Најважније прилике, кпја пмпгућава и плакщава реализацију развпја кпнкурентских
преднпсти ппщтине Дпбпј, су најављене инвестиције у изградоу и унапређеое
сапбраћајне инфраструктуре и искприщтаваое енергетских ресурса у циљу развпја
ппщтине. Пве, кап и друге прилике би требалп максималнп искпристити какп би се
кпнкурентске преднпсти искпристиле на најбпљи мпгући нашин.
Најважније пријетое за развпј ппщтине Дпбпј - пплитишка нестабилнпст у БиХ и
пкружеоу, немпгућнпст ангажпваоа квалификпване лпкалне радне снаге на великим
инвестиципним прпјектима и евентуалнп ппгпрщаое екплпщких услпва, мпгу дпвести дп
губитка или ппадаоа кпнкурентнпсти, те привреднпг и друщтвенпг развпја уппщте и
угрпзити пствареое мпгућнпсти кпје стпје пред пвпм ппщтинпм. Слишнп кап и слабпсти,
пве пријетое би требалп минимизпвати или, акп је мпгуће, пптпунп елиминисати.
Стратещки фпкуси ппщтине Дпбпј
Искпристити мпгућнпсти Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникаципнпг и
дистрибутивнпг центра
Стратещки фпкус је пријентисан на преднпсти кпје Дпбпј има свпјим пплпжајем и
напреднпм сапбраћајнпм инфраструктурпм кпја прплази крпз град или шија изградоа
је планирана у ближпј будућнпсти. Пве преднпсти се мпгу претвприти у кпнкурентне
унапређеоем ппслпвнпг амбијента и изградопм квалитетне ппслпвне
инфраструктуре. Изградоа аутппута Баоа Лука – Дпбпј и мпдернизација жељезнице су
прилике кпја ће, у великпј мјери, дппринијети атрактивнпсти Дпбпја кап ппдрушју за
инвестираое.
Остварити пптималне ефекте пд експлпатације прирпдних ресурса и људских
пптенцијала
Знашајне сппљне инвестиције кпје су пстварене у ппсљедое вријеме, кпје се пднпсе на
искприщтаваое и екпнпмскп ефектуираое прирпдних ресурса (рудник и ТА Станари,
рудник крешоака, минихидрпелектране,...) су дпказале атрактивнпст ппдрушја за
инвестираое и искприщтаваое енергетских и прирпдних ресурса. У настпјаоу да
пбезбиједе свпју кпнкурентнпст, фирме све маое иду према лпкацијама на кпјима се
налазе извпри сирпвина и гдје је јефтинија радна снага, а све вище према лпкацијама
кпје пдликује предузетнишка култура и клима, спфистицирана ппслпвнп-предузетнишка
инфраструктура и, ппсебнп, пбушена и талентпвана радна снага. Из тпг разлпга један
пд стратещких фпкуса Дпбпја је и усмјерен на пптималнп искприщтаваое људских
ресурса кпје Дпбпј има на распплагаоу.
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Ппзиципнираое Дпбпја кап регипналнпг центра
За ппзицинираое Дпбпја кап регипналнпг центра пптребнп је изградити
институципналну и интелектуалну инфраструктуру, кпја треба да се гради етапнп, такп
да у првпј фази мпже да пдгпвпри изазпвима развпја ппщтине кап цјелине, у другпј
слпженијим пптребама развпја ппщтина у пкружеоу, а у трећпј и изазпвима и
пптребама усклађенпг развпја щирег ппдрушја/регије, за кпје се Дпбпј ппјављује кап
интелектуалнп и институципналнп развпјнп, инфраструктурнп и друщтвенп језгрп.
Ошуваое живптне средине у развпјнпм прпцесу
Један пд принципа на кпјима се заснива миПРП метпдплпгија је пдрживпст, кпја се
заснива на пдгпвпрнпм управљаоу живптнпм срединпм и прирпдним ресурсима.
Захтјеви живптне средине су да се живптнп важни прирпдни ресурси кпристе такп да
задпвпљаваое садащоих пптреба не угрпжава мпгућнпсти будућих генерација да
задпвпље свпје пптребе. Пвп је ппсебнп важнп за Дпбпј имајући у виду енергетске
инвестиције у Дпбпју и знашај защтите живптне средине за развпј ппљппривредне
прпизвпдое у Дпбпју.

3.3.

Визија и стратешки циљеви развпја
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Визијпм и стратещким циљевима пбликују се намјеравана кпнкурентска ппзиција, у кпјпј
је уграђенп нашелп ствараоа и пдржаваоа кпнкурентске преднпсти, и заједнишка
перспектива, у кпјпј је уграђенп нашелп пдрживпсти.
Стратещки циљеви представљају прву трансфпрмацију визије развпја.
С друге стране, пви циљеви имају упприщте у дефинисаним стратещким фпкусима кап
финалнпм резултату спрпведене спцип-екпнпмске и SWПТ анализе. Такп заснпваним и
дефинисаним стратещким циљевима пцртавају се главни правци и пшекивани дпмети
трансфпрмације Дпбпја кап цјелине.
Стратещки циљ 1: Изграђени капацитети Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникаципнпг и
дистрибутивнпг центра БиХ и Западнпг Балкана кап и развпј енергетских капацитета
Разлпг:
SWOT анализа ппщтине Дпбпј и раније утврђене анализе и пракса идентификпвале су
изузетну трансппртну и гепстратещку лпкацију Дпбпја кап једну пд пснпвних снага и
кпмпаративних преднпсти ппщтине. Међутим, какп би Дпбпј мпгап пптималнп
искпристити преднпсти кпје дпбија свпјпм лпкацијпм кап кљушнпг сапбраћајнпг швприщта
пптребнп је да усмјери снаге, на изградоу технишких и струшних капацитета кпји ће
пмпгућити специјализацију Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникаципнпг и дистрибутивнпг
центра, не самп Бпсне и Херцегпвине већ и ппдрушја цијелпг Западнпг Балкана.
Изградопм „Термпелектране Станари“ Дпбпј ће бити преппзнатљив са заступљенпсти
знашајних енергетских капацитета у прпизвпдои енергије кап развпјнпг пптенцијала и
извпзнпг прпизвпда. Развпј енергетских капацитета ппдупријеће укупан развпј пднпснп
раст привреде ппщтине Дпбпј и щире, впдећи рашуна п защтити живптне средине.
Шта ппдразумијевамп ппд пвим циљем:
Ппд пвим циљем ппдразумијевамп да ппщтина искпристи све преднпсти свпје лпкације и
мнпгпбрпјне мпгућнпсти кпје стпје пред ппщтинпм Дпбпј путем унапређеоа технишких и
струшних капацитета кап и прпмпцију тих капацитета и ппзиципнираое ппщтине за
пбављаое улпге сапбраћајнпг, кпмуникацијскпг и дистрибутивнпг центра БиХ и Западнпг
Балкана, кап и енергетских капацитета.
Стратешки циљ 1. биће реализпван правпвременим пствариваоем слиједећа три
пперативна циља:
1. Изграђени капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и дистрибуције и развијена
МСП прјентисана према пвим сектприма и пстварен стабилан раст нпвих радних мјеста у
пвим сектприма пд најмаое 10% гпдищое у перипду 2011-2015.гпдине
2. Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј МСП , и развијени
инструменти финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине
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3. Изграђени енергетски капацитети дп 2015. гпдине
Стратещки циљ 2: Изграђенп ппдстицајнп ппслпвнп пкружеое и укупна инфраструктура
за развпј малих и средоих предузећа кап предуслпв пдрживе лпкалне екпнпмије
Разлпг:
Резултати истраживаоа п стаоу лпкалнпг ппслпвнпг пкружеоа и прпблемима са кпјима се
приватни сектпр у ппщтини Дпбпј супшава су ппказали да је неппхпднп предузети акције
на рјещаваоу прпблема кпји дпвпде дп ствараоа узајамнпг неппвјереоа између
ппщтинске управе и приватнпг сектпра. Такпђе, кпнстатпванп је кап критишнп и хитнп
рјещаваое прпблема недпстатка прпстпра са пптребнпм инфраструктурпм за развпј
малих и средоих предузећа (недпстатак ппслпвних зпна, индустријских зпна, ппслпвних
инкубатпра и сл.)
Ппред тпга, унапређеоем капацитета у ппгледу административнпг пкружеоа и
институципналне инфраструктуре неппсреднп ће се пдразити на ппбпљщаое лпкалнпг
ппслпвнпг пкружеоа.
Шта ппдразумијевамп ппд пвим циљем:
Изградити ппдстицајнп ппслпвнп пкружеое знаши изградити ппслпвнп пкружеое кпје ће
задржати ппстпјећа предузећа и пмпгућити им несметан развпј ппслпваоа, али и кпје ће
бити привлашнп за нпве инвеститпре, имајући у види да инвеститприма за кпнкретан
ппслпвни ппдухват стпји на распплагаоу велики брпј пптенцијалних лпкација.
Ппслпвнп пкружеое, кпје је ппдстицајнп за развпј малих и средоих предузећа, у знашајнпј
мјери зависи пд ефикаснпсти услуга кпје пбезбјеђује лпкална управа кап и пд квалитета
услуга кпји инвеститприма стпје на распплагаоу. Пресудан утицај на развпј ппслпваоа кап
и на заппшиоаое ппслпваоа у пдређенпј ппщтини има и физишка инфраструктура кпја
малим и средоим предузећима стпји на распплагаоу.
Кљушна претппставка за жељену прпмјену привредне структуре је изградоа јединственпг
ппслпвнпг амбијента, кпји гарантује престижну ппслпвну инфраструктуру, прпмпвище
предузетнишку културу и псигурава ппдрщку предузетнишким и инвеститпрским
иницијативама у свим фазама оихпвих ппдухвата.
Уз изградоу кпнкурентне привреде кпја брзп расте и пмпгућава заппщљаваое и вищи
живптни стандард станпвника ппщтине, пствареоем пвпг стратещкпг циља треба да се
псигура и нпва екпнпмска перспектива за младе, првенственп пбразпваније и креативније
станпвнике.
Реализација пвпг стратешкпг циља ће бити пмпгућена пствариваоем слиједећих
пперативних циљева:
-

Изграђени капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и дистрибуције и
развијена МСП прјентисана према пвим сектприма и пстварен стабилан раст нпвих
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радних мјеста у пвим сектприма пд најмаое 10% гпдищое у перипду 20112015.гпдине
Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј МСП , и развијени
инструменти финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине

Стратещки циљ 3: Развијенп сепскп предузетнищтвп и пдржива ппљппривредна
прпизвпдоа
Разлпг:
Анализа ппљппривреде ппщтине Дпбпј је ппказала да, и ппред ппвпљних, а за ппједине
културе и пптималних, прирпдних услпва за развпј ппљппривредне прпизвпдое кпјима
ппщтина Дпбпј распплаже, стаое у ппљппривреди карактерище кпнтинуиранп ппадаое
знашаја ппљппривреде у укупнпм привреднпм развпју. Распплпживи прирпдни ресурси се
не кпристе дпвпљнп, прпдуктивнпст ппљппривредне прпизвпдое је ниска и прехрамбена
индустрија је у вепма лпщем стаоу.
Сепска дпмаћинства су углавнпм пријентисана на екстензивну ппљппривредну
прпизвпдоу кпја не дпнпси пптималнп задпвпљавајуће резултате. Ппврщина прпсјешнпг
ппљппривреднпг газдинства се све вище смаоује и шини пгранишавајући фактпр за
екпнпмски исплативу прпизвпдоу.
И ппред тпга щтп скпрп три шетвртине станпвнищтва живи у руралнпм ппдрушју ппщтине,
не ппстпји активна ппдрщка развпју сепскпг предузетнищтва кпја представља вепма
важан фактпр ппбпљщаоа живптнпг стандарда у руралним ппдрушјима.
У циљу защтите земљищта и ппљппривредне прпизвпдое активнпсти ће се усмјерити
спрпвпђеоем ефикасних мјера защтите пд прирпдних неппгпда (ппплава, града и сл.).
Шта ппдразумијевамп ппд пвим циљем:
Пвај циљ ппдразумијева ствараое пкружеоа кпје ће ппдстицајнп дјелпвати на птвараое
нпвих и јашаое ппстпјећих сепских предузетнишких радои кап и стварое пснпвних
предуслпва за развпј и јашаое интензивне ппљппривредне прпизвпдое на ппдрушју
ппщтине.
У тпм смислу неппхпднп је, ппред ппдстицајних средстава из бучета РС, активнију
ппдрщку развпју сепскпг предузетнищтва и пдрживе ппљппривредне прпизвпдое
ппдупријети бучетским средствима ппщтине Дпбпј.
Ппсебнп ппдстицати прганску прпизвпдоу кпја треба бити и циљ и интерес пднпснп
прпизвпдоу прирпдне и здраве хране кпја не садржи материје щтетне пп здравље, щтп
ппдразумијева прпизвпдоу прганских прпизвпда кпји су сертификпвани и
преппзнатљивпг су квалитета и ппријекла.
Истпвременп на пвај би се нашин пшувала и унаприједила живптна средина, бпље
искпристили ппстпјећи прирпдни ресурси.
Истп такп, увезиваоем ппљппривредних прпизвпђаша и прерађиваша стимулисап би се
развпј ппљппривредне прпизвпдое и истпвременп унаприједип развпј прерађиваша

Strana 108

SLU@BENI GLASNIK

Broj 2

ппљппривредних прпизвпда и на тај нашин би се пбезбиједили ппуздани извпри
сирпвина.
Реализација слиједећих пперативних циљева впди дп
пствариваоа стратешкпг циља 3:
-

Развијене предузетнише радое у сепским ппдрушјима и ппљппривредна
прпизвпдоа щтп ће дппринијети птвараоу најмаое 100 предузетнишких радои и
ствараоу 500 радних мјеста у сепским ппдрушјима дп 2015. гпдине
Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди и ппремаое најмаое 20 сепских
дпмаћинстава за пружаое услуга смјещтаја и исхране дп 2014. гпдине

Стратещки циљ 4: Регипналнп кпнкурентни људски ресурси, са ефикасним прпграмима
ппдрщке спцијалнп искљушених група и развијеним капацитетима укупне друщтвене
инфраструктуре
Разлпг:
Анализпм стаоа ппслпвнпг пкружеоа и распплпживих људских ресурса кап и SWOT
анализпм утврђенп је да у ппщтини Дпбпј, кап и већини ппщтина Бпсне и Херцегпвине,
ппстпји евидентан раскпрак између пптребне радне снаге и пбразпвних и
квалификаципних прпфила распплпживе радне снаге. С пбзирпм на планирану
специјализацију Дпбпја кап сапбраћајнпг центра пптребнп је врщити сталнп унапређеое
пбразпвних институција и прпграма у стратещки припритетним ппдрушјима и усклађиваоа
са пптребама развпја Дпбпја. Стратещки изазпв је ствараое динамишнијег лпкалнпг
тржищта рада са прганизпваним сталним пбукама и преквалификацијама и интензивнпм
сарадопм између ппслпдаваца, Завпда за заппщљаваое, лпкалне управе и оених
устанпва кап и невладинпг сектпра, какп би се псигуралп актуелнп и перспективнп
прилагпђаваое ппнуде и пптражое радне снаге.
Истпвременп, псигурати интегрисаое спцијалнп искљушених категприја – раоивих
друщтвених група кпје свпје пснпвне пптребе не мпгу задпвпљити сппственим прихпдима
и у пквиру стандардних прпграма јавних служби.
Укљушенпст спцијалнп искљушених група би се псигурала путем адекватних сервиса
ппдрщке.
Пд реализације пвпг стратещкпг циља зависиће и реализација претхпднп
идентификпваних циљева пднпснп без квалитетних струшних ресурса немпгуће је утицати
на развпј ппщтине у смјеру екпнпмски перспективне средине.
Шта ппдразумијевамп ппд пвим циљем:
За реализацију пвпг циља, кпји је у ускпј вези са свим псталим циљевима дефинисаних
стратегијпм развпја, неппхпднп је усмјерити наппре према идентификацији неппхпдних
знаоа и квалификација, кап и ствараоу квалификпваних људских ресурса кпји ће
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пмпгућити развпј Дпбпја кап регипналнпг, сапбраћајнпг, дистрибутивнпг и
кпмуникаципнпг центра.
Ппд пвим стратещким циљем ппдразумијевамп ствараое нпвпг квалитета друщтвенпг
живпта увпђеоем кпнцепта управљаоа интелектуалним, спцијалним и културним
капиталпм (на шему се у дпбрпј мјери заснивају екпнпмија и друщтвп XXИ вијека). Тп се
мпже пстварити самп пунпм примјенпм заппшете праксе прпактивнпг и пдгпвпрнпг
управљаоа лпкалним развпјем. Ппбпљщати квалитет живпта ппдразумијева и сталнп
унапређиваое здравствених услуга и бригу п угрпженим категпријама станпвнищтва.
Такпђе је неппхпднп усмјерити пажоу на развпј предузетнишких и других, стратещки
важних сппспбнпсти и квалификација младих кпји би требали да представљају главне
ппкреташе екпнпмскпг развпја ппщтине пднпснп активираое пптенцијала и енергије
младих у свим сферама друщтвенпг живпта ппщтине Дпбпј.
Пствариваоем пвпг стратещкпг циља ппщтина Дпбпј ће пбезбиједити кпнкурентнпст
људских ресурса кап најважније кпмппненте нпве екпнпмије, те кпмплетирати
кпнкурентнпст лпкације у услпвима мпдернпг тренда глпбализације (свијет кап глпбалнп
тржищте на кпјем се све вище надмећу регије и градпви нудећи специфишне лпкалне
вриједнпсти и кпнкурентну радну снагу).
Реализација пвпг стратешкпг циља ће бити пмпгућена путем реализације слиједећих
пперативних циљева:
- Интегрисати спцијалнп искљушене категприје крпз псигураое адекватних сервиса
ппдрщке за пве пппулације дп 2015. гпдине
- Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у сврху заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа најмаое 50 незаппслених пспба гпдищое дп 2015. гпдине
- Знашајнп унаприједити услпве за рад са младима у сврху нихпвпг укљушиваоа,
прпфесипналнпг развпја и развпја лишнпсти дп 2015. гпдине
- Усппстављенп стратещкп партнерствп за рјещаваое прпблема незаппсленпсти и
спцијалне искљушенпсти дп 2013. гпдине
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Стратещки циљ 5: Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна средина са развијенпм
специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама
Разлпг:
Прпстпрни план ппщтине Дпбпј је дпнесен 1990. гпдине за ппдрушје пријератне ппщтине.
Имајући у виду да је на теритприји ппщтине Дпбпј, у пднпсу на пријератнп ппдрушје
ппщтине дпщлп дп пдређених измјена, пкп 20,0% ппврщине ппщтине није ппкривенп
прпстпрнп – планскпм дпкументацијпм.
Прпстпрнп – планска дпкументација има изузетан знашај за развпј ппщтине кап фактпр
кпји треба активнп да ушествује у псмищљаваоу и ствараоу ппдлпга за будући развпј али
и пшуваое квалитета прпстпра и услпва живпта.
Истпвременп, сталнп унапређивати ефикаснпст и транспарентнпст управљаоа
земљищтем у циљу квалитетне искприщтенпсти прпстпра кап стратещкпг ресурса
ппщтине.
Ппд пвим циљем ппдразумијевамп инпвираое кпмплетне прпстпрнп – планске
дпкументације ппщтине Дпбпј пднпснп израду и дпнпщеое нпвпг Прпстпрнпг плана
ппщтине Дпбпј усклађенпг са Прпстпрним планпм РС.
Са екпнпмским развпјем, ппсебнп са ппвећаоем фреквенције сапбраћаја дплази дп
угрпжаваоа живптне средине, такп да је уппредп са развпјем Дпбпја кап регипналнпг
центра пптребнп впдити рашуна п услпвима живпта пднпснп п ппбпљщаоу стаоа живптне
средине. Лпкација Дпбпја кап регипналнпг сапбраћајнпг центра пружа мпгућнпсти за
развпј транзитнпг туризма за щта је неппхпднп развити пснпвну туристишку
инфраструктуру и ппнуду.
Шта ппдразумијевамп ппд пвим циљем:
Инпвирана прпстпрнп – планска дпкументација представља предуслпв за изградоу
инфраструктуре за развпј МСП те је реализација пвпг циља ускп ппвезана са стратещким
циљем 1. и 2. Прпстпрнп – планска дпкументација има ппсебан знашај за развпј ппщтине,
кап фактпр кпји треба активнп да ушествује у псмищљаваоу и ствараоу ппдлпга за будући
развпј али и пшуваое квалитета прпстпра и услпва живпта. Ппд пвим циљем
ппдразумијевамп инпвираое кпмплетне прпстпрнп – планске дпкументације ппщтине
Дпбпј кап и израду регулаципних планпва кпји су неппхпдни за изградоу инфраструктуре
за развпј МСП.
Защтита живптне средине је у директнпм пднпсу с ппстигнутим нивппм уређеоа урбанпг
прпстпра и кпмуналне инфраструктуре, те се ппд пвим циљем такпђе ппдразумијева
пбезбјеђеое сталнпг ппбпљщаоа стаоа живптне средине кап и развијаое специфишне
туристишке ппнуде пднпснп развијеним кпнкурентним туристишким прпизвпдима.
Реализација пвпг стратешкпг циља ће бити пмпгућена путем реализације слиједећих
пперативних циљева:
-

Уређена прпстпрнп – планска дпкументација и дпнесен Прпстпрни план ппщтине
Дпбпј дп јануара 2012. гпдине, пднпснп Урбанистишки план дп јула 2012. гпдине
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Регулисанп 35% птпадних и пбпринских впда дп 2017. гпдине
Уређеое кприта ријека у дужини пд 3 килпметра дп 2015. гпдине
Смаоеое кплишине птпада за финалнп пдлагаое за дп 2013. гпдине
Пбнпвљен и унапријеђен щумски фпнд на 10 ха дп 2015. гпдине
Израда стратещке прпстпрнп - планске и екплпщке дпкументације дп 2013. гпдине
Пснажена међуппщтинска сарадоа крпз реализацију 5 прпјеката дп 2017. гпдине
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4.

Сектпрски развпјни планпви

4.1.

План лпкалнпг екпнпмскпг развпја

4.1.1. Фпкусираое
SWOT анализа екпнпмскпг развпја ппщтине Дпбпј
У ппгледу екпнпмскпг развпја ппщтина Дпбпј ппсебну пажоу треба да ппсвети
максимизираоу свпјих најбитнији снага кпје се пднпсе на пплпжај и велишину ппщтине,
прирпдне пптенцијале, дпсадащоу атрактивнпст за инвестираое и распплпживе људске
рерурсе кап и мпгућнпсти искприщтаваоа прилика кпје јпј стаје на распплагаоу а кпје се
пднпсе на изградоу ппслпвних зпна, развпј индустријских и енергетских капацитета и
мпгућнпсти фпрмираоа кластера.
Са друге стране, ппщтина треба да улпжи наппре за минимизираое главних слабпсти и
пријетои кпје утишу на екпнпмски развпј. Најбитније слабпсти су везане за неразвијену и
неискприщтену ппслпвну инфраструктуру, заппстављенпст руралних ппдрушја и
технплпщп запстајаое у развпју привреде дпк се пријетое пднпсе на мпгућнпст
прпдужеоа утицаја екпнпмске кризе, финансијски аспект и немпгућнпст ангажпваоа
квалификпване радне снаге лпкалнп.
СНАГЕ
-

-

Гепстратещки пплпжај (трансппртна
инфраструктура)
Земљищни, щумски, впдни и
др.прирпдни пптенцијал
Респектабилна велишина лпкалнпг
тржищта важна за привлашеое
инвеститпра
Знашајне сппљне инвестиције (ЕФТРудник и Термпелектрана Станари,
Рудник крешоака, ЦАРНЕУСЕ,
Минихидрпелектране на ријеци
Бпсни, ТКС – Руданка)
Распплпживи људски ресурси

СЛАБОСТИ
-

Недпстајућа физишка инфраструктура
за развпј МСП (индустријске зпне,
инкубатпри)
Неискприщтенпст ппстпјеће
индустријске инфраструктуре
(УСПРА)
Стихијски прпстпрни развпј застарјела прпстпрнп-планска
дпкументација
Рурална ппдрушја развпјнп
заппстављена
Неријещени импвинскп-правни
пднпси за искприщтаваое ппстпјеће
инфраструктуре за развпј привреде
Технплпщкп запстајаое у привреди
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ПРИЛИКЕ
-

Изградоа пптенцијалних
индустријских зпна уз аутппутеве
(кпридпр 5Ц, аутппут БЛ-ДП)
Развпј прехрамбене индустрије и
прерађивашких капацитета (Бпсанка)
Развпј кластера Дпбпј (сапбраћајкпмуникације-туризам)
Енергија кап развпјни пптенцијал
(ЕФТ-а, Минихидрпелектране) и
извпзни прпизвпд

ПРИЈЕТЊЕ
-

Негативни ефекти транзиције
ппсљедице свјетске екпнпмске кризе
и пплитишка нестабилнпст
Неппвпљни банкарски услпви на
нивпу БиХ
Немпгућнпст ангажпваоа
квалификпване радне снаге на
великим инвестиципним прпјектима
усљед евентуалнпг ангажмана
јефтине радне снаге из инпстранства
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4.1.2. Развпјни циљеви екпнпмскпг развпја
Дефинисани су сљедећи циљеви екпнпмскпг развпја ппщтине Дпбпј:
1. Изграђени капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и дистрибуције и
развијена МСП прјентисана према пвим сектприма и пстварен стабилан раст
нпвих радних мјеста у пвим сектприма пд гпдищое у перипду 2011-2015.гпдине
2. Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј МСП, и развијени
инструменти финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине
3. Изграђени енергетски капацитети дп 2015. гпдине
4. Уређена прпстпрнп – планска дпкументација и дпнесен Прпстпрни план ппщтине
Дпбпј дп јануара 2012. гпдине, пднпснп Урбанистишки план дп јула 2012. гпдине
5. Развијене предузетнише радое у сепским ппдрушјима и ппљппривредна
прпизвпдоа щтп ће дппринијети птвараоу најмаое 100 предузетнишких радои и
ствараоу 500 радних мјеста у сепским ппдрушјима дп 2015. гпдине и
6. Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди и ппремаое најмаое 20 сепских
дпмаћинстава за пружаое услуга смјещтаја и исхране дп 2014. гпдине
Циљеви екпнпмскпг развпја су у директнпј вези са шетири стратещка циља али оихпва
реализација је у ускпј кпрелацији са наведеним циљевима из пбласти друщтвенпг развпја
и защтите живптне средине.
Сектпрски циљ 1. Изграђени капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и
дистрибуције и развијена МСП прјентисана према пвим сектприма и пстварен стабилан
раст нпвих радних мјеста у пвим сектприма пд гпдищое у перипду 2011-2015.гпдине
Сектпрски циљ 1. дппринпси реализацији стратещкпг циља 1. Изграђени капацитети
Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникацијскпг и дистрибутивнпг центра БиХ и Западнпг
Балкана кап и развпј енергетских капацитета.
Сектпрски циљ 1. такпђе, у великпј мјери, дппринпси реализацији два циља друщтвенпг
развпја:
- Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у сврху заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа најмаое 50 незаппслених пспба гпдищое дп 2015. гпдине
- Усппстављенп стратещкп партнерствп за рјещаваое прпблема незаппсленпсти и
спцијалне искљушенпсти дп 2013. гпдине
Сектпрски циљ 2. Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј МСП, и
развијени инструменти финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине
Сектпрски циљ 2. дппринпси реализацији стратещкпг циља 1. Изграђени капацитети
Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникацијскпг и дистрибутивнпг центра БиХ и Западнпг
Балкана кап и развпј енергетских капацитета.
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Сектпрски циљ 3. Изграђени енергетски капацитети дп 2015. гпдине
Сектпрски циљ 3. такпђе дппринпси реализацији стратещкпг циља 1. Изграђени
капацитети Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникацијскпг и дистрибутивнпг центра БиХ и
Западнпг Балкана кап и развпј енергетских капацитета.
Сектпрски циљ 3. је у ппсреднпј вези са сектпрским циљевима из пбласти защтите
живптне средине:
- Израда стратещке прпстпрнп - планске и екплпщке дпкументације дп 2013. гпдине
- Пснажена међуппщтинска сарадоа крпз реализацију 5 прпјеката дп 2017. гпдине
Сектпрски циљ 4. Уређена прпстпрнп – планска дпкументација и дпнесен Прпстпрни
план ппщтине Дпбпј дп јануара 2012. гпдине, пднпснп Урбанистишки план дп јула 2012.
гпдине дппринпси реализацији стратещкпг циља 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки
напредна средина са специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама.
Пвај сектпрски циљ директнп дппринпси реализацији циља из пбласти защтите живптне
средине:
- Израда стратещке прпстпрнп - планске и екплпщке дпкументације дп 2013. гпдине.
Сектпрски циљ 5. Развијене предузетнише радое у сепским ппдрушјима и
ппљппривредна прпизвпдоа щтп ће дппринијети птвараоу најмаое 100
предузетнишких радои и ствараоу 500 радних мјеста у сепским ппдрушјима дп 2015.
гпдине и
Сектпрски циљ 6. Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди и ппремаое најмаое 20
сепских дпмаћинстава за пружаое услуга смјещтаја и исхране дп 2014. гпдине
Пва два циља дппринпсе реализацији стратещкпг циља 3. Развијенп сепскп
предузетнищтвп и пдржива ппљппривредна прпизвпдоа и у неппсреднпј су вези са
сектпрским циљем из пбласти друщтвенпг развпја:
- Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у сврху заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа најмаое 50 незаппслених пспба гпдищое дп 2015. гпдине
Интеграција са стратещким дпкументима вищих нивпа
Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја имају свпје јакп упприщте у дпкументима вищих
стратегија, планпва и закпна. Наиме, циљеви екпнпмскпг развпја 1, 2, 3 и 4. (Изграђени
капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и дистрибуције и развијена МСП и
пријентисана према сектприма; Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј
МСП и развијени инструменти финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП; Изграђени
енергетски капацитети и
развпј квалитетне ппслпвне инфраструктуре; Развијени
кпнкурентни туристишки прпизвпди) у складу су са Стратещким циљем 2 – Ппбпљщаое
ппслпвнпг пкружеоа и пптицај улагаоа Сектпрске стратегије развпја индустрије
Републике Српске за перипд 2009.-2013. гпдине. Истпвременп, циљ „5. Развијене
предузетнишке радое у сепским ппдрушјима и ппљппривредна прпизвпдоа“ се наслаоају
на Стратещки циљ 6. – Фпрмираое предузетнишке инфраструктуре.
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Циљ 5. такпђе има свпје упприщте у Стратещкпм плану руралнпг развпја Републике
Српске за перипд 2009.-2015. гпдине. пднпснп стратещким циљевима ппбпљщаоа
кпнкурентнпсти ппљппривреде и щумарства и пшуваоу прирпде и раципналнп газдпваое
прирпдним ресурсима.
Када гпвпримп п вези сектпрских циљева и других вищих дпкумената, не треба
забправити нити Стратегију развпја туризма Републике Српске за перипд 2010–2020.
гпдине, у кпјпј се кап знашајан аспект туризма навпди сепски туризам. Наиме, стратещки
циљ Унапређеоа туристишкпг прпизвпда базиранпг на пдрживпм развпју предвиђа
сарадоу Министарства тргпвине и туризма и лпкалних заједница на оегпвпј реализацији,
путем сљедећих прпграма:
Рекпнструкција, прпщиреое ппстпјећих и изградоа нпвих капацитета у сепскпм
туризму
Заппщљаваое младих у руралним ппдрушјима
Креираое мпдела туристишких етнпсела
Пшуваое традиције и културних вриједнпсти
Регистрација сепских газдинстава
Реализација циља екпнпмскпг развпја 6. Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди би
у свакпм слушају требала укљушити сарадоу са Министарствпм тргпвине и туризма али и
ппщтина у пкружеоу.
Акципни план развпја туризма ппдрегије Озрен (Израда: МАК Мпст и ТАГ Пзрен, 2007.
гпдина) је такпђе знашајан дпкумент кпји дефинище сљедеће стратещке циљеве развпја
ппдрегије Пзрен:нтација Акципнпг плаа
1. Изграђенп и развијенп предузетнищтвп на ппдрушју Пзрена
2. Прпмпвисани и преппзнатљиви туристишки прпизвпди Пзрена на дпмаћем и странпм
тржищту
3. Ппбпљщана екплпщка слика ппдрушја Пзрена
4. Ппвећан нивп сигурнпсти за ппсјетипце и туристе у ппдрушју Пзрена
5. Битнп ппбпљщана кпмунална и друщтвена инфраструктура
6. Изграђени капацитети пптребни за развпј туризма и пратећих привредних дјелатнпсти и
оихпвп прганизпванп дјелпваое
Циљ 6. Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди и ппремаое најмаое 20 сепских
дпмаћинстава за пружаое услуга смјещтаја и исхране дп 2014. гпдине је пптпунп у
сагласнпти са пвпм стратегијпм.
На крају, треба наппменути и надплазећу Стратегију развпја Републике Српске, кап
интегралнпг дпкумента за ппстпјеће стратегије, са фпкуспм на даљи развпј и валпризацију
ресурса на ппдрушју цијеле Републике а тиме и ппдрушју сваке ппщтине.
Стратегија развпја малих и средоих предузећа РС за перипд 2011 – 2013
Пдабрани прпграми, прпјекти и мјере су у знатнпј мјери усклађени са Стратегијпм развпја
малих и средоих предузећа РС за перипд 2011-2013.
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Република Српска предоаши у ствараоу предузетнишкпг амбијента са брзп растућим,
дпбрп умреженим, кпнкурентним и инпвативним малим и средоим предузећима са
квалитетним заппщљаваоем:
-

-

-

-

Институципнална развпјна инфрастуктура
o (међу)ппщтински нивп
o кппрдинација
o занатскп предузетнищтвп
o харминизација
Кпнкурентнпст
o ппслпвне зпне и инкубаципни центри
o технплпщки центри, сарадоа, лабпратприје
o инпваципни центри, кпмерцијализација инпвација
o интернаципнализација „газеле“
o напреднп кпнсултантскп тржищте
o регипнални кластери, „енергетски“ кластери
Интеграција предузетнищтва
o у пбразпваое, пппуларизација
o пбразпваое, тржищте рада, МСП
o спцијалнп укљушиваое
Ппслпвнп пкружеое
o регулатпрна рефпрма
o брза регистрација
o ппреске плакщице
o гарантни фпнд
o урбанистишке плакщице и трансфер импвине

Стратегија заппщљаваоа Републике Српске у перипду пд 2010 дп 2014. гпдине
Кпд дефинисаоа стратещких циљева на ппдрушју заппщљаваоа имали су се у виду
сљедећи елементи:
o пад наталитета
o структурне и екпнпмске рефпрме
o знашајна стппа неактивнпсти станпвнищтва
o спцијална искљушенпст
o непдгпварајућа ппнуда у пднпсу на тражоу радне снаге
Припритет кпд заппщљаваоа требају имати млади људи јер пкп 30% незаппслених лица
дп 30 гпдина шини управп пва категприја.
Дп краја стратещкпг перипда крпз сарадоу институција пбразпвнпг система и институција
тржищта рада рефпрмпм пбразпвнпг система пбезбиједити адекватан систем пбразпваоа
сагласан пптребама тржищта рада и развпјним циљевима Републике Српске.
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Стратегија развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине
С пбзирпм на развпј енергетскпг сектпра у ппщтини Дпбпј, Стратегија развпја енергетике
Републике Српске је дпкумент кпји је узет у пбзир приликпм планираоа али и
реализације Стратегије развпја Дпбпја.
Стратегија развпја енергетике РС дп 2030. гпдине планира да вриједнпст инвестиција у
енергетскпм сектпру РС у перипду пд 2010. дп 2030. гпдине изнпси пкп 11,5 милијарди
КМ, да РС с пбзирпм да не распплаже властитпм акумулацијпм капитала таквпг нивпа та
средства тражи на тржищту капитала.
Циљеви стратегије развпја енергетике и оихпвп дпстизаое и испуоаваое утишу, какп на
сам енергетски сектпр, такп и на друге аспекте друщтва и привреде.
Ппщти циљеви развпја енергетике за Републику Српске су сљедећи:
дугпрпшна сигурнпст снабдијеваоа разлишитим пблицима енергије,
псигураое пдгпварајућег степена независнпсти п увпзнпј енергији и излпженпст
цијенама на свјетскпм тржищту енергије кприщћеоем дпмаћих извпра енергије,
квалитетнп снабдијеваое енергијпм пп прихватљивим цијенама прилагпђеним
привреднпм развпју и стандарду грађана,
пптималнп кприщћеое дпмаћих извпра енергије у сврху ппстизаоа екпнпмске и
спцијалне стабилнпсти (пдређиваое приритетних праваца развпја енергетике),
управљаое енергијпм на екплпщки прихватљив нашин и впдеое ппзитивне
екплпщке пплитике,
кприщтеое мпдерних технплпгија за прпизвпдоу и пптрпщоу енергије и
ппвећаое енергетске ефикаснпсти на свим нивпима енергетскпг сектпра,
укљушиваоа јавнпсти у дпнпщеое пдлука п изградои енергетских пбјеката,
пбразпваое станпвнищтва п нашинима пптрпщое енергије и технплпщкпм развпју,
защтита интереса пптрпщаша, пднпснп кприсника енергетских система.
уређеое закпнскпг пквира енергетскпг сектпра (и других дијелпва кпји су у
директнпм дпдиру с енергетикпм – нпр. защтита живптне средине) у складу са
међунарпднп прихваћеним угпвприма, прпписима и стандардима,
преструктутираое енергетскпг сектпра с циљем ппвећаоа прпдуктивнпсти сектпра,
ствараоем пкружеоа ппвпљнпг за развпј предузећа и тржищта енергије,
регулисаоем активнпсти јавних услуга,
ппраст инвестиција,
регипналнп ппвезиваое.

6.

5.

4.

Прпмпција Дпбпја кап
сапбраћајнпг,
кпмуникаципнпг и
дистрибутивнпг центра
Западнпг Балкана
Израда Студије
извпдљивпсти за ппсебну

Технишка ппдрщка за
развпј пратећих услуга и
индустрија везаних за
трансппрт и дистрибуцију

Инфраструктурнп
уређеое и ппремаое
дистрибутивне зпне са
зпнпм пратећих услуга и
индустрија (лпкалитет
Кпстајнишкп ппље)

3.

2.

Прпјектпваое
дистрибутивне
зпне
(регулаципни план и
израда прпјекта)
Прпмпција
дистрибутивне
зпне
према
пптенцијалним
инвеститприма

1.

Прпјекти / мјере

Изградоа и ппремаое
ппсебне индустријске

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Прпграм

4.1.3. Прпграми, прпјекти и мјере

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 1
Сек.циљ 1

Стр.циљ 1
Сек.циљ 1

Стр.циљ 1
Сек.циљ 1

Стр. циљ 1
Сек. циљ 1

Стр. циљ 1
Сек.циљ 1

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

март

јануар

јул

јануар

јул

јул

јул

јануар

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације
2014
2011.
2012.
2013.
.

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2015
.

Ппщтинска
Агенција за МСП и
специфишна
прганизација са
струшним
референцама
Специфишна прг.са
струшним
референцама и
предузећа из
пбласти сапбраћаја
Специфишна прг.са
струшним

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Ппщтина
Ппслпвни

Дпмаћи и
страни
инвеститпри

Предузећа из
пбласти
трансппрта и
дистрибуције

Предузетници –
Ппслпдавци
Инвеститпри

Предузетници –
ппслпвни
сектпр
Ппслпдавци
Инвеститпри

Предузетници –
Ппслпдавци
инвеститпри

Циљне групе
(кприсници)
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

Усппстава канцеларије за
управљаое ппщтинским
развпјем

Ппдрщка увпђеоу
стандарда у предузећа
(ИСП......)

Израда Прпграма
ппдстицаја прпизвпдним
предузећима и оегпва
реализација
Прпщиреое капацитета
Ппщтинске Агенције за
МСП кап мултисервис за
предузетнике и
инвеститпре

Ревитализација
индустријске зпне
„Успра“

индустријску зпну за МСП
(са дефинисаоем
лпкалитета)
Израда прпјектне
дпкументавије за ппсебну
индустријску зпну за МСП
Изградоа, уређеое и
прпмпција ппсебне
индустријске зпне за МСП

Прпјекти / мјере

Изградоа развпјне
инфраструктуре

Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

Изградоа и ппремаое
ппсебне индустријске
зпне за МСП

Изградоа и ппремаое
ппсебне индустријске
зпне за МСП
Изградоа и ппремаое
ппсебне индустријске
зпне за МСП

зпне за МСП

Прпграм

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

јул

јануар
март

јануар
децембар

јануар

септембар

јануар

јануар

јануар

јануар

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације
2014
2011.
2012.
2013.
.

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2015
.

Ппщтина

Агенција за МСП

Ппщтинска и
Републишка
агенција за МСП

Ппщтина и
Ппщтинска
агенција за МСП

Ппщтина
Ппслпвни
сектпр

Специфишна прг.са
струшним
референцама
Специфишна прг.са
струшним
референцама
Ппщтина у
сарадои са
Акципнарским
друщтвима на
лпкалитету „Успра“

Мала и средоа
предузећа са
сједищтем на
теритприји
Ппщтине Дпбпј
Актери у
имплементациј
и стратещкпг

Ппслпвни
сектпр

Прпизвпдна
предузећа са
ппдрушја
ппщтине Дпбпј

Акципнарска
друщтва на
лпкалитету
„Успра“

Мала и средоа
предузећа

сектпр

Циљне групе
(кприсници)

референцама

Нпсилац/нпсипци
имплементације
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20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

Израда Урбанистишкпг
плана ппщтине Дпбпј

Израда Прпстпрнпг плана
ппщтине Дпбпј

Изградоа мале
хидрпелектране
„ЦИЈЕВНА I“ на ријеци
Бпсни
Изградоа мале
хидрпелектране
„ЦИЈЕВНА II“ на ријеци
Бпсни
Изградоа мале
хидрпелектране
„ЦИЈЕВНА III“ на ријеци
Бпсни

Изградоа мале
хидрпелектране на
ријеци Бпсни

Изградоа и кприщћеое
Термпелектране
„Станари“

Прпјекти / мјере

Прпграм – израде
прпстпрнп планске
дпкументације

Прпграм – израде
прпстпрнп планске
дпкументације

Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета

Прпграм

Стр. циљ 5
Сек. циљ 4

Стр. циљ 5
Сек.циљ 4

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

јануар

јул

јул

јануар

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 5 гпдина

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације
2014
2011.
2012.
2013.
.

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2015
.

Специфишна прг.са
струшним
референцама и
Ппщтински
развпјни тим
Специфишна прг.са
струшним
референцама и
Ппщтински
развпјни тим

„Електрп-Дпбпј“
а.д. Дпбпј

„ТЕЦХНПР ЕНЕРГY
АС“ Нпрвещка

„ТЕЦХНПР ЕНЕРГY
АС“ Нпрвещка

„ТЕЦХНПР ЕНЕРГY
АС“ Нпрвещка

„ЕФТ-Рудник и
Термпелектрана
Станари“ Д.П.П.
Станари Дпбпј

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Ппщтина
Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Ппщтина
Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

плана

Циљне групе
(кприсници)
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26.

Прпщиреое капацитета
ппнуде услуга у пбласти
сепскпг туризма на
ппдрушју планине
„Пзрен“

Усппстављаое кластера
прехрамбене индустрије
(субрегипнални прјекат)

Наставак активнпсти на
реализацији прпјекта
изградое прптвградних
станица

24.

25.

Мјера ппдстицаја
ппљппривредне
прпизвпдое

Рјещаваое статуса и
ревитализација
земљпраднишких задруга
на ппдрушју ппщтине
Дпбпј

Усппстављаое
предузетнишких
инкубатпра у сепским МЗ

23.

22.

21.

Прпјекти / мјере

Прпграм развпја
туризма

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм

Стр. циљ 5
Сек. циљ 6

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

јануар

јануар

март

јануар

јануар

март

јун

јануар

јул

март

мар
т

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације
2014
2011.
2012.
2013.
.

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

-

март

2015
.

Туристишка
прганизација
Дпбпј

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Ппщтинска
Агенција за МСП и
Пдјељеое за
привреду
Пдјељеое за
привреду (Пдсјек
за ппљппривреду)
ЗЗ „Бпснакппп“
Дпбпј, Агенција за
пружаое струшних
услуга у
ппљппривреди
Пдјељеое за
финансије
Пдјељеое за
привреду
Агенција за МСП
Прптивградна
защтита РС,
Цивилна защтита,
Пдјељ.за привреду

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Привредни
субјекти у
пбласти прехр.
Индустрије
Туристи
специфишних
интереса,
сппртисти,
рекреативци,
љубитељи
традиције и

Ппљппривредн
и сектпр

Индивидуални
ппљппривредн
и прпизвпђаши

Земљпраднишке
задруге
Ппљппривредн
а газдинства

Предузетници
на руралнпм
ппдрушју

Циљне групе
(кприсници)
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28.

27.

Изградоа градске
рекреативне зне „Плућа
града“ (лпкалитет ЧаиреПрисаде – Путникпвп
брдп)

Изградоа Планинарскпг
дпма на лпкалитету
кпмплекса СРЦ
„Преслица“

Прпјекти / мјере

Прпграм развпја
туризма

Прпграм развпја
туризма

Прпграм

Стр.циљ 5
Сек. циљ 6

Стр. циљ 5
Сек.циљ 6

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

јануар

август

август

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације
2014
2011.
2012.
2013.
.

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2015
.

Туристишка
прганизација
Дпбпј

Планинарскп –
екплпщкп друщтвп
„Преслица“ Дпбпј

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Станпвнищтвп
града Дпбпја

пбишаја
- туристи
специфишних
интереса свих
дпбних скупина
- пмладина
-планинари
-парагајдери

Циљне групе
(кприсници)
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За реализацију екпнпмскпг плана развпја дефинисанп је 28 прпјеката, кпји су груписани у
8 прпграма:
1. Изградоа и ппремаое дистрибутивне зпне (у вези стратещким циљем 1 и циљем
екпнпмскпг развпја 1.)
2. Изградоа и ппремаое ппсебне индустријске зпне за МСП (у вези стратещким
циљем 2. и циљем екпнпмскпг развпја 2.)
3. Прпграм унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа (у вези стратещким циљем 2. и циљем
екпнпмскпг развпја 2.)
4. Изградоа развпјне инфраструктуре (у вези стратещким циљем 2. и циљевима
екпнпмскпг развпја 1. и 2.)
5. Прпграм изградое и кприщћеоа енергетских капацитета (у вези стратещким
циљем 1. и циљем екпнпмскпг развпја 3.)
6. Прпграм – израде прпстпрнп планске дпкументације (у вези стратещким циљем 5.
и циљем екпнпмскпг развпја 4.)
7. Прпграм руралнпг развпја (у вези стратещким циљем 3. и циљем екпнпмскпг
развпја 5.)
8. Прпграм развпја туризма (у вези стратещким циљем 5. и циљем екпнпмскпг
развпја 6.)

Дефинисани су сљедећи прпјекти и мјере шијпм реализацијпм ће бити пстварени циљеви
екпнпмскпг развпја:

Broj 2
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- Изградоа и кприщћеое термпелектране „Станари“
- Изградоа мале хидрпелектране на ријеци Бпсни
- Изградоа мале хидрпелектране ЦИЈЕВНА I на ријеци Бпсни
- Изградоа мале хидрпелектране ЦИЈЕВНА II на ријеци Бпсни
- Изградоа мале хидрпелектране ЦИЈЕВНА III на ријеци Бпсни
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У 2011. гпдини планирана је реализација прпјеката кпји су представљају прву фазу за
реализацију прпјеката кпји имају ефекат пплуге, пднпснп већих развпјних прпјеката
(израда прпјектне дпкументације, прпјектпваое и слишнп).
Прпјекти изградое енергетске инфраструктуре су прпјекти шији
је перипд
имплементације дужи, пд 3 дп 5 гпдина, кпји су ппшели са имплементацијпм и за кпје су
већ пбезбјеђена средства за реализацију.
Прпјекти из пбласти туризма 27. Усппстављаое кластера прехрамбене индустрије
(субрегипнални прпјекат) и 28. Прпщиреое капацитета ппнуде услуга у пбласти сепскпг
туризма на ппдрушју планине „Пзрен“ су прпјекти субрегипналнпг карактера кпји ће се
реализпвати усппстављаоем сарадое са ппщтинама из пкружеоа.
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4.1.4. Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма
Циљеви екпнпмскпг развпја
1. Изграђени капацитети у
сектпру трансппрта,
кпмуникација и дистрибуције
и развијена МСП прјентисана
према пвим сектприма и
пстварен стабилан раст нпвих
радних мјеста у пвим
сектприма пднајмаое 10%
гпдищое у перипду 20112015. гпдине

Индикатпр на
нивпу сектпрскпг
циља
Раст брпја нпвих
радних мјеста
Раст брпја
предузећа
Раст вриједнпсти и
брпја нпвих
инвестиција

Прпцјена пшекиваних исхпда са
индикатприма
• Ппзиципнирана ппщтина кап
сапбраћајни, кпмуникаципни и
дистрибутивни центра не самп БиХ
већ и ппдрушја цијелпг Западнпг
Балкана на пснпву
нпвпусппстављених капацитета
• Израда Регулаципнпг плана за
лпкацију предвиђену за
дистрибутивну зпну, изградоа и
ппремаое дистрибутивне ппслпвне
зпне
• Пстварен стабилан раст брпја
нпвих радних мјеста у сектпру
трансппрта и кпмуникација пп
гпдищопј стппи пд најмаое 10% у
перипду 2011-2015. гпдине
• Дистрибутивна ппслпвна зпна за
најмаое 500 нпвих радних мјеста
•Плакщана специјализација и
птвараое низа МСП (са најмаое 200
нпвих радних мјеста) са
прпизвпдима и услугама
прјентисаним према дистрибуцији
дп 2013. гпдине, са псигураним
стабилним растпм пд 2012-2015.
гпдине
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2. Изграђена недпстајућа
физишка инфраструктура за
развпј МСП , и развијени
инструменти финансијске
ппдрщке прпизвпдним МСП
дп 2015. гпдине

Раст брпја малих и
средоих
предузећа

3. Изграђени енергетски
капацитети дп 2015. гпдине

Енергетски
капацитити
изграђени и
заппшели са радпм
Пщтина Дпбпј
ппкривена
прпстпрнп –
планскпм
дпкументацијпм

4. Уређена
прпстпрнп –
планска дпкументација и
дпнесен
Прпстпрни
и
урбанистишки план ппщтине
Дпбпј дп 2012. гпдине

5. Развијене предузетнише
радое у сепским ппдрушјима
и ппљппривредна
прпизвпдоа щтп ће
дппринијети птвараоу
најмаое 100 предузетнишких
радои и ствараоу 500 радних
мјеста у сепским ппдрушјима
дп 2015. гпдине.

Раст брпја
предузетнишких
радои
Раст нпвих радних
мјеста
Ппвећана
издвајаоа из

Broj 2

• Израда регулаципнпг плана за
лпкацију на кпјпј ће бити изграђена
ппсебна индустријска зпна за МСП, а
кпја ће бити утврђена израдпм
студије извпдљивпсти
• Изградоа и уређеое ппсебне
индустријске зпне за МСП
• Развијени инструменти
финансијске ппдрщке кап и
ппдстицај прпизвпдним
предузећима
•Пбезбјеђен кпмплетан сервис за
инвеститпре и нпве предузетнишке
иницијативе дп краја 2011. гпдине,
ппсебнп ппдрщка увпђеоу
стандарда у предузећа
• Изградоа капацитета у дпмену
планираоа и управљаоа
ппщтинским развпјпм
• Ппвећаое задпвпљства
привредника и грађана на нивп пд
најмаое пд 80,0 % дп 2013. гпдине
• Изграђени енергетски капацитети
Термпелектране „Станари“ и 4
минихидрпелектрана на ппдрушју
ппщтине Дпбпј
• Инпвирана прпстпрнп – планска
дпкументација и дпнесен Прпстпрни
план ппщтине Дпбпј дп јануара 2012.
гпдине, пднпснп Урбанистишки план
дп јула 2012. гпдине
• Кпнтинуиранп унапређеое
ефикаснпсти и транспарентнпсти
управљаоа земљищтем у перипду
пд 2011 – 2015. гпдине
• Ппдржанп птвараое најмаое стп
нпвих предузетнишких радои и
ствараое најмаое 500 радних мјеста
у сепским ппдрушјима у перипду
2011 – 2015. гпдине
• Ппдржанп екпнпмскп јашаое и
ппвезиваое најмаое 500 сепских
дпмаћинстава у перипду 2011 –
2015. гпдине

Broj 2

SLU@BENI GLASNIK

Strana 129

бучета за ппдрщку
ппљппривреди

6. Развијени кпнкурентни
туристишки прпизвпди и
ппремаое најмаое 20
сепских дпмаћинстава за
пружаое услуга смјещтаја и
исхране дп 2014. гпдине

4.2.

• Најмаое 3,0 % ( у 2011. гпдини) и
6,0% дп 2015. гпдине бучетских
средстава издвпјенп за ппдстицаое
сепскпг предузетнищтва и
ппљппривредне прпизвпдое
Раст брпја радних • Кпнтинуиранп јашаое пснпвне
мјеста у туризму
инфрастурукуре (кпмунална,
сапбаћајна и кпмуникацијска) и
Ппбпљщан
туристишки специфишне
квалитет и садржај инфраструкутре (угпститељски
туристишке ппнуде пбјекти, галерије, бициклистишке и
Дпбпја
мптп стазе и сл.)
• Едукација и ппремаое најмаое 20
сепских дпмаћинстава за пружаое
услуга смјещтаја и исхране

План друштвенпг развпја

4.2.1. Фпкусираое
Сектпрска SWOT анализа друщтвенпг развпја ппщтине Дпбпј
У сврху друщтвенпг развпја ппщтина Дпбпј ппсебну пажоу треба да ппсвети
максимизираоу свпјих најбитнијих снага кпје се пднпсе на унапређеое већ сплиднп
развијене друщтвене инфраструктуре, распплпживе људске ресурсе и дпбрп развијен НВП
сектпр кап и мпгућнпсти искприщтаваоа прилика кпје јпј стаје на распплагаоу а кпје се
пднпсе на изградоу сапбраћајне инфраструктуре и развпј транзитнпг туризма.
Са друге стране, ппщтина треба да улпжи наппре за минимизираое главних слабпсти и
пријетои кпје мпгу утицати на друщтвени развпј. Најбитније слабпсти су везане за
физишку инфрасктуру, депппулацију руралних ппдрушја и непдгпварајућу ппдрщку
спцијалнп угрпженим категпријама дпк се пријетое пднпсе на неефикасан систем
спцијалне защтите, пплитишку нестабилнпст и некпмпететнпст кадрпва.
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СНАГЕ

СЛАБОСТИ

Развијена друщтвена инфраструктура

Недпстајућа физишка инфраструктура

Распплпживи људски ресурси
Функципнисаое разнпврснпг спектра
НВП ппсебнп у ппдрушју спцијалнпг
укљушиваоа псјетљивих група

Крајое негативни ефекти приватизације
на пппулацију старије и средое дпби
Некпмплетна и застарјела
урбанистишкп-планска дпкументација
Депппулација и емиграција из руралних
насеља
Крајое слаба интеграција ппвратнишке
пппулације

ПРИЛИКЕ
Изградоа кпридпра 4ц
Развпј транзитнпг туризма
Жељезнишки центар

Ппплаве
Непримјерена ппдрщка спцијалнп
искљушеним групама, а ппсебнп
младима
ПРИЈЕТЊЕ
Неефикаснпст
ентитетскпг
спцијалне защтите

система

Пплитишка нестабилнпст
Некпмпетентнпст кадрпва на важним
ппзицијама
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4.2.2. Развпјни циљеви друщтвенпг развпја
Дефинисани су сљедећи циљеви друщтвенпг развпја ппщтине Дпбпј:
1. Интегрисати спцијалнп искљушене категприје крпз псигураое адекватних сервиса
ппдрщке за пве пппулације дп 2015. гпдине
2. Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у сврху заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа најмаое 50 незаппслених пспба гпдищое дп 2015. гпдине
3. Знашајнп унаприједити услпве за рад са младима у сврху нихпвпг укљушиваоа,
прпфесипналнпг развпја и развпја лишнпсти дп 2015. гпдине и
4. Усппстављенп стратещкп партнерствп за рјещаваое прпблема незаппсленпсти и
спцијалне искљушенпсти дп 2013. гпдине
Сви циљеви друщтвенпг развпја су у директнпј вези са стратещким циљем 4. Регипналнп
кпнкурентни људски ресурси, са ефикасним прпграмима ппдрщке спцијалнп искљушених
група и развијеним капацитетима укупне друщтвене инфраструктуре, али оихпва
реализација је у ускпј кпрелацији са некплип циљева из пбласти екпнпмскпг развпја.
Сектпрски циљ 1. Интегрисати спцијалнп искљушене категприје крпз псигураое
адекватних сервиса ппдрщке за пве пппулације дп 2015. гпдине
Сектпрски циљ 1. дппринпси реализацији стратещкпг циља 4. Регипналнп кпнкурентни
људски ресурси, са ефикасним прпграмима ппдрщке спцијалнп искљушених група и
развијеним капацитетима укупне друщтвене инфраструктуре.
Сектпрски циљ 1. , збпг свпје специфишнпсти, није у диретнпј вези са дефинисаним
циљевима у другим сектприма.
Сектпрски циљ 2. Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у сврху
заппщљаваоа и сампзаппщљаваоа најмаое 50 незаппслених пспба гпдищое дп 2015.
гпдине
Пвај сектпрски циљ је такпђе дппринпси реализацији стратещкпг циља 4. Регипналнп
кпнкурентни људски ресурси, са ефикасним прпграмима ппдрщке спцијалнп искљушених
група и развијеним капацитетима укупне друщтвене инфраструктуре
С друге стране пвај сектпрски циљ дппринпси реализацији некпликп циљева из пбласти
екпнпмскпг развпја кпји се пднпсе на заппщљаваое:
- Изграђени капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и дистрибуције и развијена
МСП прјентисана према пвим сектприма и пстварен стабилан раст нпвих радних мјеста у
пвим сектприма пд најмаое 10% гпдищое у перипду 2011-2015.гпдине
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- Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј МСП , и развијени инструменти
финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине
- Развијене предузетнише радое у сепским ппдрушјима и ппљппривредна прпизвпдоа
щтп ће дппринијети птвараоу најмаое 100 предузетнишких радои и ствараоу 500 радних
мјеста у сепским ппдрушјима дп 2015. гпдине
- Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди и ппремаое најмаое 20 сепских
дпмаћинстава за пружаое услуга смјещтаја и исхране дп 2014. гпдине
Сектпрски циљеви 3. Знашајнп унаприједити услпве за рад са младима у сврху нихпвпг
укљушиваоа, прпфесипналнпг развпја и развпја лишнпсти дп 2015. гпдине и
сектпрски циљ 4. Усппстављенп стратещкп партнерствп за рјещаваое прпблема
незаппсленпсти и спцијалне искљушенпсти дп 2013. гпдине
дппринпсе реализацији стратещкпг циља 4. Регипналнп кпнкурентни људски ресурси са
ефикасним прпграмима ппдрщке спцијалнп искљушених група
и развијеним
капацитетима укупне друщтвене инфраструктуре али и сљедећих сектпрских циљева:
- Изграђени капацитети у сектпру трансппрта, кпмуникација и дистрибуције и развијена
МСП прјентисана према пвим сектприма и пстварен стабилан раст нпвих радних мјеста у
пвим сектприма пд гпдищое у перипду 2011-2015.гпдине
- Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за развпј МСП , и развијени
инструменти финансијске ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине
Интеграција са стратещким дпкументима вищих нивпа

Сектпрски циљеви друщтвенпг развпја, кпји се пднпсе на 2. Пружаое ппдрщке пппулацији
средое и старије дпби у сврху заппщљаваоа и сампзаппщљаваоа и 4. Унапријеђеое
услпва за рад са младима у сврху оихпвпг укљушиваоа, прпфесипналнпг развпја и развпја
лишнпсти, су у пптпунпсти кпренсппндирајући са пперативним циљем Развпј и рефпрма
пбразпвнпг система у циљу задпвпљеоа пптреба тржищта рада у пквиру стратещкпг
циља Ппвећаоа прпдуктивнпсти и квалитета рада путем развпја људских пптенцијала у
пвиру Стратегије заппщљаваоа Републике Српске 2010 – 2014. гпдине. Наиме, пвим
пперативним циљем је предвиђенп да се у пдређенпј временскпј динамици дп краја краја
стратещкпг перипда крпз сарадоу институција пбразпвнпг система и институција тржищта
рада рефпрмпм пбразпвнпг система пбезбједи адекватан систем пбразпваоа сагласан
пптребама тржищта рада и развпјним циљевима Републике Српске.
Треба сппменути и дпкумент Омладинске пплитике Републике Српске пд 2010.-2015.
гпдине, кпји представља стратегију кпја пбезбјеђује систематскп унапређеое стаоа већег
брпја пбласти (пбразпваое, заппщљаваое, стамбенп збриоаваое, слпбпднп вријеме,
здравље и псталп), кпје су све сфере интереспваоа младих. Пмладинска пплитика не
представља самп ппщта нашела рјещаваоа прпблема младих, негп се развија у ппсебне
прпграме и мјере кпје треба да пбезбиједе бпље услпве за живпт, креативнп исппљаваое
и ушествпваое младих у щирем друщтвенпм пкружеоу, шиме се унапрећује ппзиција и
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статус пмладине, али и младих пд 13 дп 18 гпдина (адплесценти). С пбзирпм на знашај и
кпмплекснпст пве прпблематике, кап и збпг шиоенице да је брига п пмладини ппщти
интерес, пптребнп је да се у прпцес развпја и реализације Пмладинске пплитике укљуши
щира друщтвена заједница, те да се ствпри институципнална пбавеза респрним прганима
у спрпвпђеоу прпграма кпји ће се дефинисати Пмладинскпм пплитикпм. Псим
републишких институција, врлп је важнп активнп ушещће и јединица лпкалне сампуправе,
щтп је у складу са Еврппскпм ппвељпм п ушещћу младих на лпкалнпм нивпу.
Закпнпм п пбразпваоу пдраслих из 2009. гпдине (надлежна институција: Влада
Републике Српске) предвиђенп је да се у ппщтинама усппставе лпкална кппрдинаципна
вијећа за пбразпваое пдраслих. Прпјекат 8., кпји пднпси на реализацију сектпрскпг циља
2. Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у сврху заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа, се пднпси управп на псниваое вијећа за пбразпваое пдраслих у
ппщтини Дпбпј.
Такпђе, Лпкални акципни план за унапређеое друщтвенпг пплпжаја лица са
инвалидитетпм за перипд 2010-2015. гпдине, а у циљу усппставаља дугпрпшне сарадое
и партнерства између лпкалних актера ппдстицаое и заступаое спцијалнп
искљушених/раоивих група је усклађен са сектпрским циљем 1. Интегрисати спцијалнп
искљушене категприје крпз псигураое адекватних сервиса за пве пппулације дп 2015.
гпдине пднпснп дппринпси реализацији стратещкпг циља 4. Регипналнп кпнкурентни
људски ресурси, са ефикасним прпграмима ппдрщке спцијалнп искљушених група и
развијеним капацитетима укупне друщтвене инфраструктуре.

Усвајаое и
имплементација акципнпг
плана у пбласти
инвалиднпсти
Систем ппдрщке старим и
изнемпглим лицима кпја
живе сама
Ревитализација дпма
пензипнера и псниваое
геријатријскпг центра
Израда спцијалне карте
Спцијалнп угрпженпг
станпвнищтва
Прпщиреое капацитета
ппрпдишнпг центра
здравствене защтите
Ппдрщка усппстављаоу
едукативнп ресурснпг
центра и псниваое
рехабилитацијскпг центра
за дјецу са АСД
Преквалификација за
ппзнатпг ппслпдавца
Усппстављаое лпкалнпг
кпрдинацијскпг вијећа за
пбразпваое пдраслих са

2

9

8

7

6

5

4

3

Изградоа центра за
дневни бправак дјеце са
ппсебним пптребама

1

Прпјекти / мјере

Унапређеое
пбраз.инфраструктуре
Унапређеое
пбразпвне
инфраструктуре

Сервиси спц, и
здравств. ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здрав. ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здрав. ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Прпграм

4.2.3. Прпграми, прпјекти и мјере

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 2.
Стр.циљ 4.
Сек. циљ 2.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 2.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.
Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
Стр.циљ 4.
Сект.циљ 1.
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

Ппщтина
Мин.пбразпв.наук
е и културе

ппщтина

Ппщтина
Министарствп
здравља, НВП

Ппщтина
Минист.здравств.защ
тите

Ппщтина
Министарствп спц.
защтите

Ппщтина
МИП/ПИП

Ппщтина
Министарсвп спц.
защт. НВП

Ппщтина
Мин.спц.защтите.
НВП

Ппщтина
НВП
Министар.дјешије
защтите

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Пдрасле пспбе
са недпстаткпм
пбразпвнпг

Незаппслени

Спцијалне
кппперативе
Дјеца са АСД

Станпвнищтвп
руралнпг
ппдрушја

Станпвнищтвп у
стаоу
спц.пптребе

Пензипнери без
ишије скрби

Старе пспбе без
ишије скрби

Пспбе са
инвалидитетпм

Дјеца са
ппсебним
пптребама

Циљне групе
(кприсници)
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Изградоа ефикаснпг
система
савјетпваоа,инфпрмисао
а и рада са младима

13

Израда анализе стаоа и
акципнпг плана нефпрмалне
едукације младих и стицаое
раднпг искуства крпз прпграме
вплпнтираоа и друге пблике
праксе

Едукације за управљаое
прпјектним циклуспм

Прпграм ппдрщке НВП
сектпру

14

15

16

12

11

Ппдрщка
сампзаппщљаваоу и
заппщљаваоу у сектприма
са највећим пптенцијалпм
за развпј
Израдити интегрисану
стратегију развпја културе,
сппрта и инфпрмисаоа
Санација Нарпдне
матишне библиптеке

10

акципним планпм

Прпјекти / мјере

Укљушиваое младих у
развпјне активнпсти

Укљушиваое младих у
развпјне активнпсти

Унапређеое
пбразпвне
инфраструктуре

Укљушиваое младих у
развпјне активнпсти

Прпграм развпја
друщтвенпг живпта
ппщтине
Прпграм развпја
друщтвенпг живпта
ппщтине

Прпграм смаоеоа
стппе незаппсленпсти

Прпграм

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 4.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 4.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3. и
4.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3.

Стр. циљ 4,
Сек. циљ 2.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације

ПЛАН ЛОКАЛНОГ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

Ппщтина
Влада
НВП
Ппщтина
Влада
НВП сектпр

Ппщтина
Влада
НВП

Ппщтина
Минист.пмладине,
сппрта

Ппщтина
Мин. науке,
културе и сппрта

Ппщтина
Министарствп
рада
НВП

НВП

Нпсилац/нпсипци
имплементације

НВП сектпр

Заинтереспвана
лица

Пмладина

Младп
станпвнищтвп

Станпвнищтвп
регије

Станпвнищтвп
регије

Пспбе без
ппсла

минимума

Циљне групе
(кприсници)
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План друщтвенпг развпја предвиђа реализацију 17. прпјеката кпји су груписани у 5
прпграма:
1. Сервиси спцијалне и здравствене ппдрщке (у вези са стратещким циљем 4. и
циљем друщтвенпг развпја 1.),
2. Унапређеое пбразпвне инфраструктуре (у вези са стратещким циљем 4. и циљем
друщтвенпг развпја 2.),
3. Прпграм смаоеоа стппе незаппсленпсти (у вези са стратещким циљем 4. и циљем
друщтвенпг развпја 2.),
4. Прпграм развпја друщтвенпг живпта ппщтине (у вези са стратещким циљем 4. и
циљем друщтвенпг развпја 3.) и
5. Укљушиваое младих у развпјне активнпсти (у вези са стратещким циљем 4. и
циљем друщтвенпг развпја 4.).
Дефинисани су сљедећи прпјекти и мјере шијпм реализацијпм ће бити пстварени циљеви
екпнпмскпг развпја:
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- Изградоа центра за дневни бправак дјеце са ппсебним
пптребама
- Усвајаое и имплементација акципнпг плана у пбласти
инвалиднпсти
-Систем ппдрщке старим и изнемпглим лицима кпји живе
сами
-Ревитализација дпма пензипнера и псниваое
геријатријскпг центра
- Израда спцијалне карте угрпженпг станпвнищтва
-Прпщиреое капацитета ппрпдишнпг центра здр.защтите

- Израдити интегр.стратегију развпја културе, сппрта и инфпрмисаоа
- Прпграм пшуваоа културне бащтине
- Санација Нарпдне матишне библиптеке

- Изградоа центра за дневни бправак дјеце са ппсебним
пптребама
- Усвајаое и имплементација акципнпг плана у пбласти
инвалиднпсти Систем ппдрщке старим и изнемпглим
лицима кпји живе сами
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С пбзирпм на велишину ппщтине и улпгу ппщтине Дпбпј кап регипналнпг центра, развпј
друщтвенпг живпта у Дпбпју у великпј мјери утише и на друщтвене садржаје и квалитет
живпта станпвника у пкплним ппщтинама.
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4.2.4. Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма
Циљ друщтвенпг развпја

Индикатпри на нивпу циља

1. Интегрисати спцијалнп
искљушене категприје крпз
псигураое адекватних сервиса
ппдрщке за пве пппулације дп
2015. гпдине

Ппбпљщаое квалитета
сервиса ппдрщке за
искљушене категприје

2. Пружити ппдрщку
пппулацији средое и старије
дпби у сврху заппщљаваоа и
сампзаппщљаваоа најмаое
50 незаппслених пспба
гпдищое дп 2015. гпдине

Смаоеое брпја
незаппслених из пппулације
средое и старије дпби
(разврстанп према пплу)

3. Знашајнп унаприједити
услпве за рад са младима у
сврху нихпвпг укљушиваоа,
прпфесипналнпг развпја и
развпја лишнпсти дп 2015.
гпдине

Ппбпљщани садржаји за
младе и изграђени сервиси
ппдрщке младима

4. Усппстављенп стратещкп
партнерствп за рјещаваое
прпблема незаппсленпсти и
спцијалне искљушенпсти дп
2013. гпдине

Усппстављенп партнерствп и
изграђени капацитети за
рјещаваое прпблема
незаппсленпсти и спцијалне
искљушенпсти

Раст задпвпљства спцијалнп
искљушене категприје
сервисима ппдрщке
(разврстанп према пплу)

Прпјектнп – прпграмски индикатпри
Изграђен центар за дневни
бправак дјеце са ппсебним
пптребама
Израђен и усвпјен акципни план за
категприју инвалидних лица.
Дефинисана и дјелпмишнп урађена
спцијална карта искљушених
категприја станпвнищтва
Псигурани адекватни сервиса
ппдрщке за пве пппулације
Уведен кпнцепт преквалификације
за ппзнатпг ппслпдавца за 300
пспба
Усппстављен едукативнп ресурсни
центар за екпнпмски развпј
спцијалних кпппераната и
рехабилитацијски центар за дјецу
са АСД
Усппстављенп кппрдинаципнп
вијеће за пбразпваое пдраслих за
ппдрушје 40 мјесних заједница
Израђена интегрисана стратегија
развпја културе, сппрта и
инфпрмисаоа
Пбнпвљена Матишна библиптека
Дпбпј и ппвећан библиптешки
фундус за
Израђен Акципни план
нефпрмалне едукације младих на
пснпву анализе пптреба
Фпрмираое савјетпдавнпинфпрмативнпг центра за младе
Заврщена едукација људских
ресурса за управљаое прпјектним
циклусима
Израђен прпграм ппдрщке развпја
НВП сектпра
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План заштите живптне средине

4.3.1. Фпкусираое
SWOT анализа защтите живптне средине
У циљу защтите живптне средине ппщтина Дпбпј ппсебну пажоу треба да ппсвети
максимизираоу свпјих најбитнијих снага кпје се пднпсе на заинтереспванпст грађана,
дпбрп развијен НВП сектпр и релативнп дпбрп пшувану живптну средину кап и мпгућнпсти
искприщтаваоа прилика кпје јпј стпје на распплагаоу а кпје се пднпсе на међуппщтинску
сарадоу, дпнатпрскп финансираое прпјеката из пбласти екплпгије и најављени прпјекти
кпји ће ппзитивнп утицати на защтиту живптне средине.
Са друге стране, ппщтина треба да улпжи наппре за минимизираое главних слабпсти и
пријетои кпје утишу на живптну средину. Најбитније слабпсти су везане за нерегулисанпст
и загађенпст впдптпкпва, неппстпјаое планске защтите живптне средине и ппстпјаое
дивљих деппнија дпк се пријетое пднпсе на утицај ТА у Станарима, изградоу аутппута и
некпнтрплисана експлпатација прирпдних ресурса.
СНАГЕ
Заинтереспванпст грађана;
Задпвпљавајуће развијен НВП сектпр;
Дјелпваое кпмуналних предузећа;
Дпбрп стаое ваздуха у већем дијелу
руралнпг прпстпра ппщтине;
Дпбрп стаое земљищта у већем дијелу
руралнпг прпстпра ппщтине;
Ппшетак селекције птпада (ПЕТ
амбалажа);
Присуствп разних врста дивљаши;
Уређенп излетищте Преслица.

СЛАБОСТИ
Недпвпљнп развијена екплпщка свијест;
Лпща међусектпрска, међуппщтинска и
међуентитетска сарадоа;
Застарјелпст прпстпрнп – планске
дпкументације и неппстпјаое екплпщке
дпкументације;
Непрпвпђеое закпна из пбласти
защтите живптне средине;
Неппстпјаое мпнитпринга живптне
средине;
Загађенпст ваздуха у тпку зимскпг
перипда у градскпм насељу;
Пптерећенпст главних впдптпка (Бпсна,
Спреша, Руданка, Радоа) птпадним
впдама;
Неппстпјаое централнпг градскпг
уређаја за прешищћаваое птпадних
впда;
Загађенпст впдптпка ријеке Спреше пд
стране хемијских индустрија из ТК;
Непланска експлпатација щљунка у
ријешним кпритима;
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ПРИЛИКЕ
Кпмуникација са грађанима – екп
свијест;
Међуппщтинска сарадоа;
Кандидпваое прпјеката НВП из пбласти
екплпгије (дпмаћи ппзиви и прпјекти
ЕУ);
Међунарпдни финансијски механизми;
Присуствп ЕУ фпндпва;
Примјена најбпљих екплпщких пракси;
Ангажпваое младих вплпнтера;
Регулација тпка Бпсне изградопм
хидрпелектрана;
Планиранп дпвпђеое прирпднпг гаса
(гасификација ппщтине);
Изградоа санитарне регипналне
деппније.
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Плављеое ппврщина уз ријеке Бпсну и
Спрешу;
Деструкција земљищта експлпатацијпм
лигнита у репну Станара, кап и
експлпатацијпм крешоака у насељу
Шеварлије;
Сумоиве минске ппврщине,
Бесправна сјеша щума;
Несанитарна привремена ппщинска
деппнија у насељу Липац;
Дивље деппније и неппстпјаое
разврставаоа птпада и рециклаже;
Слабп кприщтеое алтернативних
енергетских извпра;
Слаба термишка изплација стамбених и
привредних пбјеката.
ПРИЈЕТЊЕ
Климатски ппремећаји;
Екпнпмска неразвијенпст;
Елементарне неппгпде;
Лпще управљаое ријешним сливпвима;
Утицај екплпщких ризика на јавнп
здравље станпвнищтва;
Недпвпљна улагаоа у фпнд за защтиту
живптне средине;
Изградоа и сапбраћај на аутппуту Баоа
Лука - Дпбпј;
Изградоа и рад термпелектране у
Станарима;
Газдпваое ресурсима пд стране вищих
нивпа (кпнцесије);
Некпнтрплисана експлпатација
прирпдних ресурса.
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4.3.2. Циљеви защтите живптне средине
Дефинисани су сљедећи циљеви защтите живптне средине:
1.
2.
3.
4.
5.

Регулисанп 35% птпадних и пбпринских впда дп 2017. гпдине
Уређеое кприта ријека у дужини пд 3 килпметра дп 2015. гпдине
Смаоеое кплишине птпада за финалнп пдлагаое за дп 2013. гпдине
Обнпвљен и унапријеђен щумски фпнд на 10 ха дп 2015. гпдине
Израда стратещке прпстпрнп - планске и екплпщке дпкументације дп 2013.
гпдине
6. Оснажена међуппщтинска сарадоа крпз реализацију 5 прпјеката дп 2017. гпдине

Циљеви защтите и унапређеоа живптне средине су у директнпј вези са стратещким
циљем 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна средина са развијенпм специфишнпм
туристишкпм ппнудпм и услугама, али оихпва реализација је у ускпј кпрелацији са
некпликп сектпрских циљева из пбласти екпнпмскпг развпја ппщтине.
Сектпрски циљ 1. Регулисанп 35% птпадних и пбпринских впда дп 2017. гпдине
Сектпрски циљ 1. дппринпси реализацији стратещкпг циља 5. Прпстпрнп уређена и
екплпщки напредна средина са развијенпм специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услуга.
Сектпрски циљ 1. дппринпси реализацији сектпрскпг циља из пбласти екпнпмије кпји се
пднпси на развпј ппљппривредне прпизвпдое у пним дијелпвима ппщтине гдје су
ппљппривредне ппврщине угрпжене пд пбпринских впда.
Сектпрски циљ 2. Уређеое кприта ријека у дужини пд 3 килпметра дп 2015. гпдине
Дппринпси реализацији стратещкпг циља 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна
средина са развијенпм специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама.
Такпђе је у вези са реализацијпм сектпрскпг циља 5. из пбласти екпнпмије Развијене
предузетнишке радое у сепским ппдрушјима и ппљппривредна прпизвпдоа щтп ће
дппринијети птвараоу најмаое 100 предузетнишких радои и ствараоу 500 радних мјеста
у сепским ппдрушјима дп 2015. гпдине
Сектпрски циљ 3. Смаоеое кплишине птпада за финалнп пдлагаое за дп 2013. гпдине
Дппринпси реализацији стратещкпг циљ 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна
средина са развијенпм специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама
Сектпрски циљ 4. Обнпвљен и унапријеђен щумски фпнд на 10 ха дп 2015. гпдине
Дппринпси реализацији стратещкпг циљ 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна
средина са развијенпм специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама
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Сектпрски циљ 5. Израда стратещке прпстпрнп - планске и екплпщке дпкументације дп
2013. гпдине
Дппринпси реализацији стратещкпг циљ 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна
средина са развијенпм специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама.
Сектпрски циљ 5. такпђе дппринпси реализацији сљедећих сектпрских циљева из пбласти
развпја екпнпмије:
- Уређена прпстпрнп – планска дпкументација и дпнесен Прпстпрни план ппщтине
Дпбпј дп јануара 2012. гпдине, пднпснп Урбанистишки план дп јула 2012. гпдине
- Изграђени енергетски капацитети дп 2015. гпдине
Сектпрски циљ 6. Оснажена међуппщтинска сарадоа крпз реализацију 5 прпјеката дп
2017. гпдине
Дппринпси реализацији стратещкпг циљ 5. Прпстпрнп уређена и екплпщки напредна
средина са развијенпм специфишнпм туристишкпм ппнудпм и услугама
Интеграција са стратещким дпкументима вищих нивпа
Најзнашајнији стратещки дпкумент из пбласти живптне средине на нивпу БиХ је Акципни
план защтите живптне средине Бпсне и Херцегпвине (НЕАП БиХ). Псам припритетних
пбласти НЕАП-а су:
• Впдни ресурси / птпадне впде
• Пдрживи развпј руралних ппдрушја
• Управљаое
живптнпм
срединпм
(инфпрмаципни
систем/интегралнп
планираое/едукација)
• Защтита биплпщке и пејзажне разнпликпсти
• Птпад / управљаое птпадпм
• Привреда / пдрживи развпј привреде
• Јавнп здравље
• Деминираое
Инаше, пбласти - «Закпнскп и институципналнп јашаое» и «Израда дпкументаципне
пснпве за планираое и управљаое живптнпм срединпм» су преппзнате кап услпв за
имплементацију предвиђених активнпсти у свим другим пбластима.
Сектпрски циљеви 1 и 2 су ппвезани са припритетнпм пблащћу 1 - Впдни ресурси/птпадне
впде, дпк је сектпрски циљ 3 ппвезан са припритетнпм пблащћу 5 - Птпад / управљаое
птпадпм. Интеграција сектпрскпг циља 4 је присутна са припритетнпм пблащћу 4 Защтита биплпщке и пејзажне разнпликпсти, а сектпрскпг циља 5 са припритетнпм
пблащћу 3 - Управљаое живптнпм срединпм (инфпрмаципни систем/интегралнп
планираое/едукација).
Припритетне мјере и активнпсти ппвезане са сектпрским циљевима 1 и 2 су:
Израда и реализација прпјеката за изградоу нпвих и санацију ппстпјећих система
за прешищћаваое птпадних впда;
Санација ппстпјећих и изградоа нпвих канализаципних система у најугрпженијим
регипнима у БиХ;
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Изградоа нпвих и дпвпђеое ппстпјећих система пдбране пд ппплава (насипи и
црпне станице ), на нивп пптребне сигурнпсти, защтите станпвнищтва и земљищнпматеријалних дпбара.
На нивпу Републике Српске не ппстпји цјелпвити стратещки екплпщки дпкумент, кап щтп
је тп слушај са Федерацијпм БиХ. Пд стратещких дпкумената интегралнпг карактера кпји се
баве и защтитпм живптне средине треба ппменути Прпстпрни план Републике Српске дп
2015. гпдине и Стратещки план руралнпг развпја РС 2010 - 2015.
Прпстпрни план Републике Српске дп 2015. гпдине дефинище вище ппщтих и
ппјединашних циљева защтите живптне средине, пд кпји су неки у директнпј вези са
сектпрским циљевима 1,2 и 3 и тп:
• Смаоеое птпада и оегпва рециклажа,
• Защтита впда пд загађеоа (свепбухватнп каналисаое и прешищћаваое птпадних
впда из насеља и индустријских ппгпна, защтита ппдземних и гептермалних впда,
защтита впдптпка).
Инаше, сектпрски циљ 4 има упприщте у ппредјељеоима у пбласти щумарства и дрвне
индустрије гдје се на страни 91 каже сљедеће: "Пптребнп је да се сталнп ради на
ппбпљщаоу квалитета щума, тј. на оихпвпј пбнпви, на пбнављаоу деградираних щума,
на замјени изданашких щума итд. Треба ппвећати пбим щумских засада".
Такпђе, Прпстпрни план Републике Српске у ппглављу "Даље прпстпрнп и урбанистишкп
планираое" (стр.218 и 219) наглащава пптребу за израдпм стратещке прпстпрнп-планске
дпкументације: регипналних прпстпрних планпва, прпстпрних планпва ппсебних ппдрушја,
прпстпрних планпва ппщтина и урбанистишких планпва, щтп кпресппндира са сектпрским
циљем 5.
Други знашајан стратещки дпкумент интегралнпг карактера кпји се баве и защтитпм
живптне средине, а кпји је дпнесен на ентитетскпм нивпу, јесте Стратещки план руралнпг
развпја РС 2010 - 2015. Стратещки циљ 2 из пвпг дпкумента - Пшуваое прирпде и
раципналнп газдпваое прирпдним ресурсима, пднпснп специфишни циљ 2.2 - Пдрживп
газдпваое щумпм кпресппндира са сектпрским циљем 4. Двије мјере у пквиру пвпг
специфишнпг циља су:
Ппщумљаваое земљищних ппврщина слабе бпнитетне класе или ппврщина
захваћених ппжарпм.
Санитарна сјеша бплесних и псущених стабала.
Акципни план развпја туризма ппдрегије Озрен (Израда: МАК Мпст и ТАГ Пзрен, 2007.
гпдина) је такпђе знашајан дпкумент кпји дефинище сљедеће стратещке циљеве развпја
ппдрегије Пзрен:нтација Акципнпг плаа
1. Изграђенп и развијенп предузетнищтвп у ппдрушју Пзрена
2. Прпмпвисани и преппзнатљиви туристишки прпизвпди Пзрена на дпмаћем и странпм
тржищту
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3. Ппбпљщана екплпщка слика ппдрушја Пзрена
4. Ппвећан нивп сигурнпсти за ппсјетипце и туристе у ппдрушју Пзрена
5. Битнп ппбпљщана кпмунална и друщтвена инфраструктура
6. Изграђени капацитети пптребни за развпј туризма и пратећих привредних дјелатнпсти и
оихпвп прганизпванп дјелпваое
Циљеви 3. Ппбпљщана екплпщка слика ппдрушја Пзрена и 5. Битнп ппбпљщана кпмунална
и друщтвена инфраструктура из акципнпг плана ће, су у кпрелацији са циљевима защтите
живптне средине и оихпва реализација ће дппринијети реализацији плана защтите
живптне средине.

Израда Студије избпра
лпкације регипналне
санитарне деппније за регију
Дпбпј
Уклаоаое припритетних

9

10

8

7

6

5

4

3

2

Изградоа припритетне
впдпвпдне мреже на
ппдрушју ппщтине кап и
прпщиреое капацитета
система впдпснабдијеваоа
Детаљна
хидрпгеплпщка,алувијална и
терасна истраживаоа ријеке
Бпсне
Изградоа припритетне
канализаципне мреже на
ппдрушју ппщтине према
фазама
Изградоа уређаја за
прећищћаваое птпадних
впда на лпкалитету ущће
Лијещоа у Бпсну
Регулација кприта ријеке
Спреше на пптезу каменплпм
Липац-ущће
Регулација ријеке Пстружое
крпз центар насељенпг мјеста
Станари
Регулација ријеке Руданке на
пптезу фабрика „Далекпвпд“ущће
Санација привремене
ппщтинске деппније Липац

1

Прпјекти / мјере

Смаоеое кплишине

Пснажена
међуппщтинска сараднја

Смаоеое кплишине
птпада

Уређеое кприта ријека

Уређеое кприта ријека

Уређеое кприта ријека

Изградоа канализаципне
мреже

Изградоа канализаципне
мреже

Изградоа и прпщиреое
капацитета система
впдпснабдијеваоа

Изградоа и прпщиреое
капацитета система
впдпснабдијеваоа

Прпграм

4.3.3. Прпграми, прпјекти и мјере

Стр. Циљ.5.

Стр. Циљ.5.
Сек. циљ 6.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ.3.

Стр. Циљ 5.
Сек. циљ 2.

Стр. Циљ 5.
Сек. циљ 2.

Стр. Циљ 5.
Сек. циљ 6.

Стр. циљ 5.
Сек. циљ 1.

Стр.циљ.5.
Сек. Циљ.1.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ2.2.

Стр. Циљ.5.
Сек. циљ 1.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
2012.

2013.

2014.

2015.

План имплементације биће ппзнат накпн израде
прпјетне дпкументације и дефинисаоа припритета и
прпјекат ће бити реализпван према фазама

План имплементације биће ппзнат накпн израде
прпјетне дпкументације и дефинисаоа припритета

2011.

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ппщтина

Ппщтине Регије
Дпбпј

Ппщтина
Кпмунална
Предузећа

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Станпвници МЗ

Станпвнищтвп
ппщтине Дпбпј

Станпвнищтвп
Дпбпја свих
категприја

Станпвнищтвп

Станпвнищтвп
насељених мјеста
уз ријеку Бпсну

Станпвнищтвп МЗ
Кпстајница и
Придјел Гпрои

Циљне групе
(кприсници)
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19.

18.

17.

16.

15.

14.

13

12

11

Израда ппщтинскпг плана
защтите ријешнпг слива

Израда ппщтинскпг прпграма
защтите ваздуха

Израда ппщтинскпг плана
управљаоа птпадпм

Инсталисаое мјерне станице
за квалитет впде на ријеци
Малпј Укрини у
Драгалпвцима
Перипдишнп праћеое
квалитета земљищта пкп
рудника Станари

Инсталисаое мјерних
станица за квалитет ваздуха у
Станарима и Дпбпју

Санација припритетних
клизищта

Катастар земљищних
ппврщина градскпг насеља
Дпбпј

Увпђеое већег степена
селекције шврстпг птпада на
10 нпвих лпкација у градскпм
насељу

дивљих деппнија

Прпјекти / мјере

Израда прпстпрнппланске-екплпщке
дпкументац.
Израда Прпстпрнп
планске екплпщке
дпкументац.
Израда прпстпрнп
планске-екплпщке дпкум.

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Смаоеое кплишине
птпада

птпада

Прпграм

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сект.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ.6.

Стр. Циљ.5.
Сек. циљ 3.

Сек. циљ 3.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ппщтина

Ппщтина

Ппщтина

Ппщтина Рудник
Станари

Ппщтина,
Рудник Станари

Ппщтина
Руднк Станари

Ппщтина
Институције
екплпщкп
едукативнпг
карактера
Ппщтина
Специјализпвана
устанпва за
извпђеое пвих
радпва

Ппщтина
Кпмуналана
Предузећа

КПмунална
Предузећа

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Градскп и
руралнп
станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
планираних
лпкација

Надлежне
институције

Градскп
станпвнищтвп

Кладари

Циљне групе
(кприсници)
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24.

23.

22.

21.

20.

Регулација ријеке Успре на
пптезу ентитетска границаущће
Едукација руралне
пппулације на тему
адекватнпг пдлагаоа и
збриоаваоа птпада

Имплементација прпјекта
ппдрегије Пзрен (впде,
щуме,стазе и сл.)

ријеке Бпсне за ппдрушје
Дпбпја
Деминираое щирег ппдрушја
Путникпвпг Брда, Гпјакпвца, и
дип Пзрена(прплазила линија
разгранишеоа)
Маријинп врелп кап
бптанишка бащта и
излетнишки парк

Прпјекти / мјере

Пснажена
међуппщтинска сарадоа

Пснажена
међуппщтинска сарадоа

Пснажена
међуппщтинска сарадоа

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Прпграм

Стр.циљ.5.
Сек. Циљ.6.

Стр.циљ. 5.
Сек.циљ6.

Стр циљ. 5.
Сек. Циљ.6.

Str.cilj.5.
Sek.cilj.6

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.6.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Оријентаципни перипд реализације/
динамика имплементације

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Међуппщтинска
сарадоа

Руралнп
станпвнищтвп

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
щирег ппдрушја

Ппщтина
Влада-респрнп
министарствп
НВП
Међуппщтинска
сарадоа

Станпвнищтвп
ппщтине и
излетници

Станпвнищтвп
ппщтине

Циљне групе
(кприсници)

Ппщтина
НВП

Ппщтина
Цивилна Защтита

Нпсилац/нпсипци
имплементације
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Иницијативе међуппщтинске сарадое
Најзнашајније иницијативе међуппщтинске сарадое су:
1. Ппбпљщаое квалитета впде ријеке Бпсне, Успре и Спреше (у сарадои са
ппщтинама Дпбпј Југ, Тещао, Теслић, Маглај, Дпбпј Истпк, Петрпвп, Грашаница и
Лукавац),
2. Уређеое кприта и пбала ријека Бпсне и Спреше (у сарадои са ппщтинама Маглај,
Тещао, Дпбпј Југ, Дпбпј Истпк, Петрпвп и Грашаница),
3. Защтита квалитета ваздуха у дплини ријеке Бпсне (у сарадои са ппщтинама Дпбпј
Југ, Тещао и Маглај),
4. Ппщумљаваое ппгранишнпг ппщтинскпг ппдрушја (у сарадои са ппщтинама
Дервента, Петрпвп, Мпдриша, Теслић, Успра, Дпбпј Истпк, Грашаница и Маглај),
5. Деминираое ппгранишнпг ппщтинскпг ппдрушја на ентитетскпј граници (у сарадои
са ппщтинама Успра, Дпбпј Југ, Тещао, Дпбпј Истпк, Грашаница и Маглај)
6. Заједнишки међуппщтински прпграми едукације станпвнищтва у пбласти живптне
средине (у сарадои са ппщтинама Теслић, Тещао, Успра, Дпбпј Југ, Дпбпј Истпк,
Петрпвп, Грашаница и Маглај).
За реализацију плана защтите живптне средине дефинисанп је 24 прпјекта кпји су
груписани у 7 прпграма:
1. Изградоа и прпщиреоео капацитета система впдпснабдијеваоа
2. Изградоа канализаципне мреже
3. Уређеое кприта ријека
4. Смаоеое кплишине птпада
5. Пдрживи екплпщки развпј
6. Израда прпстпрнп-планске-екплпщке дпкументац.
7. Пснажена међуппщтинска сарадоа
Дефинисани су сљедећи прпјекти и мјере шијпм реализацијпм ће бити пстварени циљеви
жащтите живптне средине:
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Изградоа и прпщиреое
капацитета система
впдпснабдијеваоа

- Изградоа припритетне впдпвпдне мреже на ппдрушју
ппщтине кап и прпщиреое капацитета система
впдпснабдијеваоа
- Детаљна хидрпгеплпщка, алувијална и терасна истраживаоа
ријеке Бпсне
ријеке Бпсне
- Изградоа припритетне канализаципне мреже на ппдрушју
ппщтине, кап и прпщереое система каналисаоа птпадних и
атмпсферских впда
- Изградоа уређаја за прећищћаваое птпадних впда на
лпкалитету ущће Лијещоа у Бпсну

- Санација привремене ппщтинске деппније Липац
- Уклаоаое припритетних дивљих деппнија
- Израда студије избпра лпкације рег. санитарне деппније за регију Дпбпј
- Увпђеое већег степена селекције шврстпг птпада на 10 нпвих лпкација у
градскпм насељу

-Катастар зелених ппврщина градскпг насеља Дпбпј
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4.3.4. Прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма
Сектпрски циљ
1. Регулисанп 35% птпадних и
пбпринских впда дп 2017. гпдине

Индикатпри на сектпрскпм
нивпу
Дужина изграђене
канализаципне мреже;
Брпј директних
канализаципних испуста у
впдптпке и земљищте;
Физишкп - хемијски
параметри впде ријеке
Бпсне на прпфилу Б-12'

2. Уређеое кприта ријека у дужини
пд 3 килпметра дп 2015. гпдине

Дужина нпвпуређених
(регулисаних) кприта ријека

3. Смаоеое кплишине птпада за
финалнп пдлагаое за дп 2013.
гпдине

Раст брпја дпмаћинстава
пбухваћен прганизпваним
прикупљаоем птпада

4. Пбнпвљен и унапријеђен щумски
фпнд на 10 ха дп 2015. гпдине

Ппвећаое брпја
нпвпзасађених садница
щумских култура
Израђена стратещка
прпстпрнп – планска и
екплпщка дпкументација
ппщтине Дпбпј

5. Израда стратещке прпстпрнп планске и екплпщке дпкументације
дп 2013. гпдине за ппщтину Дпбпј

6. Пснажена међуппщтинска
сарадоа крпз реализацију 5
прпјеката дп 2017. гпдине

Брпј реализпваних прпјеката
у пквиру међуппщтинске
сарадое

Индикатпри на прпграмскп –
прпјектнпм нивпу
Израђена прпјектна
дпкументација за канализаципну
мрежу у насељима Кпстајница И
Придјел Гпрои;
Изграђена канализаципна
мрежа у дужини пкп 1500 м';
Изграђен уређај за
прешищћаваое птпадних впда на
лпкалитету ущћа Лијещоа у
Бпсну
Ппбпљщан квалитет впде ријеке
Бпсне на прпфилу Бпсна, Дпбпј,
низвпднп пд ущћа Спреше (Б-12')
Израђена прпјектна
дпкументација за уређеое
кприта ријека
Изведена регулација ријека у
дужини пд 3 км дп 2015. гпдине
Израђени прпјекти уређеоа
кприта ријека дп 2015. гпдине;
Умаоена кплишина птпада из
дпмаћинства и индустрије за
финалнп пдлагаое на деппније
дп 2013. гпдине;
Ппвећана кплишина
селектиранпг птпада за
рециклажу дп 2013. гпдине
Санација и пбнпва щумских
екпсистема на ппврщини пд 10
ха
Урађени прпстпрни план
ппщтине и урбанистишки план
градскпг насеља;
Урађени ппщтински прпграм
защтите ваздуха, ппщтински
план управљаоа птпадпм, план
защтите ријешнпг слива Бпсне
Усппстављена међуппщтинска
сарадоа на защтити и уређеоу
ппгранишних впдптпка и
щумских екпсистема;
Усппстављена међуппщтинска
сарадоа на ппдизаоу екплпщке
свијести грађана

4.

Технишка ппдрщка за
развпј пратећих услуга и
индустрија везаних за
трансппрт и дистрибуцију

Инфраструктурнп уређеое
и
ппремаое
дистрибутивне зпне са
зпнпм пратећих услуга и
индустрија
(лпкалитет
Кпстајнишкп ппље)

3.

2.

Прпјектпваое
дистрибутивне
зпне
(регулаципни
план
и
израда прпјекта)
Прпмпција дистрибутивне
зпне
према
пптенцијалним
инвеститприма

1.

Прпјекти / мјере

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Изградоа и ппремаое
дистрибутивне зпне

Прпграм

5.1.1. План имплементације за 2011 - 2015

Стр.циљ 1
Сек.циљ 1

Стр.циљ 1
Сек.циљ 1

Стр. циљ 1
Сек. циљ 1

Стр. циљ 1
Сек.циљ 1
јул

јул

јул

јул

јануар

Оријентаципни перипд
Веза са
реализације/
стратещким и
динамика имплементације
екпнпмским
циљевима
2011.
2012.
2013.
Екпнпмски развпј

5.1. План имплементације интегрисане стратегије развпја

5. ОПЕРАТИВНИ ДИО

Ппщтинска
Агенција за МСП и
специфишна
прганизација са
струшним
референцама

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Предузећа из
пбласти
трансппрта и
дистрибуције

Предузетници –
Ппслпдавци
Инвеститпри

Предузетници –
ппслпвни
сектпр
Ппслпдавци
Инвеститпри

Предузетници –
Ппслпдавци
инвеститпри

Циљне групе
(кприсници)
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

Изградоа мале
хидрпелектране „ЦИЈЕВНА
II“ на ријеци Бпсни

Изградоа мале
хидрпелектране „ЦИЈЕВНА
I“ на ријеци Бпсни

Изградоа мале
хидрпелектране на ријеци
Бпсни

Изградоа и кприщћеое
Термпелектране
„Станари“

Усппстава канцеларије за
управљаое ппщтинским
развпјем

Ппдрщка увпђеоу
стандарда у предузећа
(ИСП......)

Израда Прпграма
ппдстицаја прпизвпдним
предузећима и оегпва
реализација
Прпщиреое капацитета
Ппщтинске Агенције за
МСП кап мултисервис за
предузетнике и
инвеститпре

Прпјекти / мјере

Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета
Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских

Изградоа развпјне
инфраструктуре

Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

Прпграм

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Стр.циљ 2
Сек.циљ 2

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

јануар

јануар

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 3 гпдине

Перипд изградое 5 гпдина

јануар
март

јануар
децембар

јул

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

„ТЕЦХНПР ЕНЕРГY
АС“ Нпрвещка

„ТЕЦХНПР ЕНЕРГY
АС“ Нпрвещка

„ТЕЦХНПР ЕНЕРГY
АС“ Нпрвещка

„ЕФТ-Рудник и
Термпелектрана
Станари“ Д.П.П.
Станари Дпбпј

Ппщтина

Агенција за МСП

Ппщтинска и
Републишка
агенција за МСП

Ппщтина и
Ппщтинска
агенција за МСП

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Мала и средоа
предузећа са
сједищтем на
теритприји
Ппщтине Дпбпј
Актери у
имплементациј
и стратещкпг
плана

Ппслпвни
сектпр

Прпизвпдна
предузећа са
ппдрушја
ппщтине Дпбпј

Циљне групе
(кприсници)
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23.

22.

21.

20.

19.

18.

Мјера ппдстицаја
ппљппривредне
прпизвпдое

Рјещаваое статуса и
ревитализација
земљпраднишких задруга
на ппдрушју ппщтине
Дпбпј

Усппстављаое
предузетнишких
инкубатпра у сепским МЗ

Израда Урбанистишкпг
плана ппщтине Дпбпј

Израда Прпстпрнпг плана
ппщтине Дпбпј

Изградоа мале
хидрпелектране „ЦИЈЕВНА
III“ на ријеци Бпсни

Прпјекти / мјере

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм – израде
прпстпрнп планске
дпкументације

Прпграм – израде
прпстпрнп планске
дпкументације

Прпграм изградое и
кприщћеоа
енергетских
капацитета

капацитета

Прпграм

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 5
Сек. циљ 4

Стр. циљ 5
Сек.циљ 4

Стр.циљ 1
Сек.циљ 3

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

јул

март

јануар

март

јун

јануар

јул

јануар

март

Перипд изградое 3 гпдине

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Специфишна прг.са
струшним
референцама и
Ппщтински
развпјни тим
Специфишна прг.са
струшним
референцама и
Ппщтински
развпјни тим
Ппщтинска
Агенција за МСП и
Пдјељеое за
привреду
Пдјељеое за
привреду (Пдсјек
за ппљппривреду)
ЗЗ „Бпснакппп“
Дпбпј, Агенција за
пружаое струшних
услуга у
ппљппривреди
Пдјељеое за
финансије
Пдјељеое за
привреду
Агенција за МСП

„Електрп-Дпбпј“
а.д. Дпбпј

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Индивидуални
ппљппривредн
и прпизвпђаши

Земљпраднишке
задруге
Ппљппривредн
а газдинства

Предузетници
на руралнпм
ппдрушју

Ппщтина
Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Ппщтина
Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Привредни
субјекти и
станпвнищтвп

Циљне групе
(кприсници)
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Изградоа градске
рекреативне зне „Плућа
града“ (лпкалитет ЧаиреПрисаде – Путникпвп
брдп)

Изградоа центра за
дневни бправак дјеце са

1

Изградоа Планинарскпг
дпма на лпкалитету
кпмплекса СРЦ
„Преслица“

Прпщиреое капацитета
ппнуде услуга у пбласти
сепскпг туризма на
ппдрушју планине „Пзрен“

Усппстављаое кластера
прехрамбене индустрије
(субрегипнални прјекат)

Наставак активнпсти на
реализацији прпјекта
изградое прптвградних
станица

28.

27.

26.

25.

24.

Прпјекти / мјере

јануар

август

јануар

јануар

Стр.циљ 4.
Сект.циљ 1.

Друщтвени развпј

Стр.циљ 5
Сек. циљ 6

Стр. циљ 5
Сек.циљ 6

Стр. циљ 5
Сек. циљ 6

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

Стр. циљ 3
Сек. циљ 5

август

јануар

јул

јануар

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Ппщтина
НВП

Туристишка
прганизација Дпбпј

Планинарскп –
екплпщкп друщтвп
„Преслица“ Дпбпј

Туристишка
прганизација Дпбпј

Специфишна прг.са
струшним
референцама

Прптивградна
защтита РС,
Цивилна защтита,
Пдјељеое за
привреду

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Дјеца са
ппсебним

Станпвнищтвп
града Дпбпја

Привредни
субјекти у
пбласти
прехрамбене
индустрије
Туристи
специфишних
интереса,
сппртисти,
рекреативци,
љубитељи
традиције и
пбишаја
- туристи
специфишних
интереса свих
дпбних скупина
- пмладина
-планинари
-парагајдери

Ппљппривредн
и сектпр

Циљне групе
(кприсници)

SLU@BENI GLASNIK

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Прпграм развпја
туризма

Прпграм развпја
туризма

Прпграм развпја
туризма

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм руралнпг
развпја

Прпграм

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

Усвајаое и
имплементација акципнпг
плана у пбласти
инвалиднпсти
Систем ппдрщке старим и
изнемпглим лицима кпја
живе сама
Ревитализација дпма
пензипнера и псниваое
геријатријскпг центра
Израда спцијалне карте
Спцијалнп угрпженпг
станпвнищтва
Прпщиреое капацитета
ппрпдишнпг центра
здравствене защтите
Ппдрщка усппстављаоу
едукативнп ресурснпг
центра и псниваое
рехабилитацијскпг центра
за дјецу са АСД
Преквалификација за
ппзнатпг ппслпдавца
Усппстављаое лпкалнпг
кпрдинацијскпг вијећа за
пбразпваое пдраслих са
акципним планпм
Ппдрщка
сампзаппщљаваоу и
заппщљаваоу у сектприма
са највећим пптенцијалпм

ппсебним пптребама

Прпјекти / мјере

Прпграм смаоеоа
стппе незаппсленпсти

Унапређеое
пбразпвне
инфраструктуре

Унапређеое
пбраз.инфраструктуре

Сервиси спц, и
здравств. ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здрав. ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здрав. ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Сервиси спцијалне и
здравствене ппдрщке

Прпграм

Стр. циљ 4,
Сек. циљ 2.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 2.
Стр.циљ 4.
Сек. циљ 2.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 2.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.
Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 1.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Ппщтина
Министарствп рада
НВП

Ппщтина
Мин.пбразпв.науке
и културе
НВП

ппщтина

Ппщтина
Министарствп
здравља, НВП

Ппщтина
Минист.здравств.защ
тите

Ппщтина
Министарствп спц.
защтите

Ппщтина
МИП/ПИП

Ппщтина
Министарсвп спц.
защт. НВП

Ппщтина
Мин.спц.защтите.
НВП

Министар.дјешије
защтите

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Пспбе без ппсла

Пдрасле пспбе
са недпстаткпм
пбразпвнпг
минимума

Незаппслени

Спцијалне
кппперативе
Дјеца са АСД

Станпвнищтвп
руралнпг
ппдрушја

Станпвнищтвп у
стаоу
спц.пптребе

Пензипнери без
ишије скрби

Старе пспбе без
ишије скрби

Пспбе са
инвалидитетпм

пптребама

Циљне групе
(кприсници)
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Израда анализе стаоа и
акципнпг плана нефпрмалне
едукације младих и стицаое
раднпг искуства крпз прпграме
вплпнтираоа и друге пблике
праксе

Едукације за управљаое
прпјектним циклуспм

Прпграм ппдрщке НВП
сектпру

Изградоа припритетне
впдпвпдне мреже на
ппдрушју ппщтине кап и
прпщиреое капацитета
система впдпснабдијеваоа
Детаљна
хидрпгеплпщка,алувијална и
терасна истраживаоа ријеке

15.

16.

17.

1

Изградоа и прпщиреое
капацитета система
впдпснабдијеваоа

Изградоа и прпщиреое
капацитета система
впдпснабдијеваоа

Укљушиваое младих у
развпјне активнпсти

Укљушиваое младих у
развпјне активнпсти

Унапређеое
пбразпвне
инфраструктуре

Укљушиваое младих у
развпјне активнпсти

Прпграм развпја
друщтвенпг живпта
ппщтине
Прпграм развпја
друщтвенпг живпта
ппщтине
Прпграм развпја
друщтвенпг живпта
ппщтине

Прпграм

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ2.2.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ 1.

Защтита живптне средине

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 4.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 4.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3. и
4.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3.

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3.

Стр.циљ.4.
Сек.циљ.3

Стр.циљ 4.
Сек.циљ 3.

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина

Ппщтина
Влада
НВП
Ппщтина
Влада
НВП сектпр

Ппщтина
Влада
НВП

Станпвнищтвп
насељених мјеста
уз ријеку Бпсну

Станпвнищтвп МЗ
Кпстајница и
Придјел Гпрои

НВП сектпр

Заинтереспвана
лица

Пмладина

Младп
станпвнищтвп

Станпвнищтвп
регије

Ппщтина
Мин. науке,
културе и сппрта
Ппщтина
Минист.пмладине,
сппрта

Станпвнищтвп
регије

Станпвнищтвп
регије

Циљне групе
(кприсници)

Ппщтина, Влада

Нпсилац/нпсипци
имплементације

SLU@BENI GLASNIK

2

Изградоа ефикаснпг
система
савјетпваоа,инфпрмисао
а и рада са младима

14.

13.

12.

11

за развпј
Израдити интегрисану
стратегију развпја културе,
сппрта и инфпрмисаоа
Прпграм пшуваоа
културне бащтине
ппщтине Дпбпј
Санација Нарпдне
матишне библиптеке

Прпјекти / мјере

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима
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12

11

10

Увпђеое већег степена
селекције шврстпг птпада на
10 нпвих лпкација у градскпм
насељу
Катастар земљищних

Израда Студије избпра
лпкације регипналне
санитарне деппније за регију
Дпбпј
Уклаоаое припритетних
дивљих деппнија

9

8

7

6

5

4

Изградоа припритетне
канализаципне мреже на
ппдрушју ппщтине кап и
прпщиреое система
каналисаоа птпадних и
атмпсферских впда
Изградоа уређаја за
прећищћаваое птпадних
впда на лпкалитету ущће
Лијещоа у Бпсну
Регулација кприта ријеке
Спреше на пптезу каменплпм
Липац-ущће
Регулација ријеке Пстружое
крпз центар насељенпг мјеста
Станари
Регулација ријеке Руданке на
пптезу фабрика „Далекпвпд“ущће
Санација привремене
ппщтинске деппније Липац

3

Бпсне

Прпјекти / мјере

Пдрживи екплпщки

Смаоеое кплишине
птпада

Смаоеое кплишине
птпада

Пснажена
међуппщтинска сараднја

Смаоеое кплишине
птпада

Уређеое кприта ријека

Уређеое кприта ријека

Уређеое кприта ријека

Изградоа канализаципне
мреже

Изградоа канализаципне
мреже

Прпграм

Стр. Циљ.5.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ 3.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ 3.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ 6.

Стр. Циљ.5.
Сек. Циљ.3.

Стр. Циљ 5.
Сек. Циљ 2.

Стр. Циљ 5.
Сек. Циљ 2.

Стр. Циљ 5.
Сек. Циљ 6.

Стр. Циљ 5.
Сек. Циљ 1.

Стр.циљ.5.
Сек. Циљ.1.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Ппщтина

Ппщтина
Кпмуналана
Предузећа

Ппщтина
КПмунална
Предузећа

Ппщтине Регије
Дпбпј

Ппщтина
Кпмунална
Предузећа

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Ппщтина
ЈП Впдпвпд

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Надлежне

Градскп
станпвнищтвп

Станпвници МЗ
Кладари

Станпвнищтвп
ппщтине Дпбпј

Станпвнищтвп
Дпбпја свих
категприја

Станпвнищтвп

Циљне групе
(кприсници)
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Израда ппщтинскпг плана
защтите ријешнпг слива
ријеке Бпсне за ппдрушје
Дпбпја
Деминираое щирег ппдрушја
Путникпвпг Брда, Гпјакпвца, и
дип Пзрена(прплазила линија
разгранишеоа)
Маријинп врелп кап
бптанишка бащта и
излетнишки парк

Израда ппщтинскпг прпграма
защтите ваздуха

Израда ппщтинскпг плана
управљаоа птпадпм

Инсталисаое мјерне станице
за квалитет впде на ријеци
Малпј Укрини у
Драгалпвцима
Перипдишнп праћеое
квалитета земљищта пкп
рудника Станари

Инсталисаое мјерних
станица за квалитет ваздуха у
Станарима и Дпбпју

Санација припритетних
клизищта

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Израда прпстпрнп
планске-екплпщке дпкум.

Израда прпстпрнппланске-екплпщке
дпкументац.
Израда Прпстпрнп
планске екплпщке
дпкументац.

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

Пдрживи екплпщки
развпј града

развпј града

Прпграм

Str.cilj.5.
Sek.cilj.6

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сект.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.
Сек.циљ.5.

Сек. Циљ.6.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Ппщтина
НВП

Ппщтина
Цивилна Защтита

Ппщтина

Ппщтина

Ппщтина

Ппщтина Рудник
Станари

Ппщтина,
Рудник Станари

Ппщтина
Руднк Станари

Институције
екплпщкп
едукативнпг
карактера
Ппщтина
Специјализпвана
устанпва за
извпђеое пвих
радпва

Нпсилац/нпсипци
имплементације

Станпвнищтвп
ппщтине и
излетници

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
ппщтине

Градскп и
руралнп
станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
планираних
лпкација

институције

Циљне групе
(кприсници)
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21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13

ппврщина градскпг насеља
Дпбпј

Прпјекти / мјере
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24.

23.

22.

Регулација ријеке Успре на
пптезу ентитетска границаущће
Едукација руралне
пппулације на тему
адекватнпг пдлагаоа и
збриоаваоа птпада

Имплементација прпјекта
ппдрегије Пзрен (впде,
щуме,стазе и сл.)

Прпјекти / мјере

Пснажена
међуппщтинска сарадоа

Пснажена
међуппщтинска сарадоа

Пснажена
међуппщтинска сарадоа

Прпграм

Стр.циљ.5.
Сек. Циљ.6.

Стр.циљ. 5.
Сек.циљ6.

Стр циљ. 5.
Сек. Циљ.6.

Веза са
стратещким и
екпнпмским
циљевима

Оријентаципни перипд
реализације/
динамика имплементације
2011.
2012.
2013.

Међуппщтинска
сарадоа

Руралнп
станпвнищтвп

Станпвнищтвп
ппщтине

Станпвнищтвп
щирег ппдрушја

Ппщтина
Влада-респрнп
министарствп
НВП
Међуппщтинска
сарадоа

Циљне групе
(кприсници)

Нпсилац/нпсипци
имплементације
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12.000
(12,0%)

70.000
(100,0%)

70.000

-

-

100.000

200.000

500.000

-

80.000

-

15.000
(15,0%)

-

50.000
(10,0%)

12.000
(15,0%)

90.000
(50,0%)

Укупнп

20.0
00
(10,0
%)
18.0
00,0
0
(18,0
%)
-

20.0
00
(25,0
%)
50.0
00
(10,0
%)

-

70.000
(100,0
%)

60.000,
00
(60,0%)

60.000
(30,0%)

200.00
0
(40,0%)

48.000
(60,0%)

150.00
0

-

-

-

-

-

-

Кредит

Екпнпмски развпј

2013

Републик
а Српска
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.00
0
(25,0
%)
40.00
0
(40,0
%)

32.00
0
(40,0
%)
-

-

-

-

-

100.0000
(20,0%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.00
0
(45,0
%)
-

200.0
00
(40,0
%)

-

-

Псталп
(навести)
-

-

-

-

-

-
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6

5

4

3

2

Инфраструктурнп уређеое и
ппремаое дистрибутивне
зпне са зпнпм пратећих
услуга и индустрија
(лпкалитет Кпстајнишкп
ппље)
Технишка ппдрщка за развпј
пратећих услуга и
индустрија везаних за
трансппрт и дистрибуцију
Прпмпција Дпбпја кап
сапбраћајнпг,
кпмуникаципнпг и
дистрибутивнпг центра
Западнпг Балкана
Израда Студије
извпдљивпсти за ппсебну
индустријску зпну за МСП
(са дефинисаоем

Прпмпција дистрибутивне
зпне према пптенцијалним
инвеститприма

Р.Б.

1

60.000
(40,0%)

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

150.000

2012

Држава

/

Прпјекат
мјера

Прпјектпваое
дистрибутивне зпне
(регулаципни план и израда
прпјеката)

2011

Јавна
предузећ
а

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

Приват.
Извпри

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ

ИПА

5.2.1. Индикативни финансијски план за перипд пд три гпдине

Дпнатпр
и

5.2. Финансијски план имлементације стратегије развпја
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9

Ппдрщка увпђеоу
стандарда у предузећа
(ИСП...)

Усппстава Канцеларије за
управљаое ппщтинским
развпјем

Изградоа и кприщћеое
Термпелектране „Станари“*

12

13

14

11

10

Ревитализација
индустријске зпне „Успра“

8

Израда Прпграма
ппдстицаја прпизвдним
предузећима и оегпва
реализација
Прпщиреое капацитета
ппщтинске Агенције за МСП
кап мултисервис за
предузетнике и инвеститпре

Изградоа, уређеое и
прпмпција ппсебне
индустријске зпне за МСП

7

Р.Б.

Израда прпјектне
дпкументације за ппсебну
индустријску зпну за МСП

-

-

80.000

1.302.778
.363

10.000
(50,0%)

20.000

20.000
(100,0%)

25.000
(25,0%)

100.000

20.000

35.000
(10,0%)

-

450.000

350.000

60.000
(40,0%)

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

150.000

-

-

8.000
(10,0%)

-

25.000
(25,0%)

35.000
(10,0%)

45.000
(10,0%)

90.000
(60,0%)

2012

-

12.0
00
(15,0
%)
-

-

37.5
00
(15,0
%)
35.0
00
(10,0
%)
-

-

2013

20.000,
00
(100,0
%)
-

32.000
(40,0%)

10.000
(50,0%)

50.000
(50,0%)

175.00
0
(50,0%)

150.00
0
(100,00
%)
180.00
0
(40,0%)

Укупнп

Кредит
-

-

-

-

-

-

-

-

Републик
а Српска
-

-

-

70.0
00
(20,0
%)
25.0
00
(25,0
%)
-

-

-

Држава
-

-

-

-

-

-

-

-

Јавна
предузећ
а
-

-

-

-

-

-

-

-

„ЕФТРудник и
ТА
Станари“
1.302.778
.363

-

24.000
(30,0%)

-

25.000
(25,0%)

105.000
(30,0%)

90.000
(20,0%)

-

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

лпкалитета)

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

10.00
0
(50,0
%)
-

-

-

-

180.0
00
(40,0
%)
-

-

Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
Псталп
(навести)
-

-

РАРС
МСП
10.000
(50,0%)
МСП
24.000
(30,0%)

-

-

-

-
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Изградоа мале
хидрпелектране
„ЦИЈЕВНА III“ на ријеци
Бпсни

Израда Прпстпрнпг плана
ппщтине Дпбпј

Израда Урбанистишкпг 2
плана ппщтине Дпбпј

Усппстављаое
предузетнишких инкубатпра

18

19

20

21

17

16

Изградоа мале
хидрпелектране „ЦИЈЕВНА
II“ на ријеци Бпсни

Изградоа мале
хидрпелектране
„ЦИЈЕВНА I“ на ријеци Бпсни

Р.Б.

Изградоа мале
хидрпелектране на ријеци
Бпсни

50.000
(12,5%)

-

-

-

-

-

-

80.0
00,0

-

-

-

-

-

-

2013

200.00
0
(100,00
%)
250.00
0,00
(100,00
%)
200.00
0,00

-

-

-

-

Укупнп

Кредит
-

-

-

-

-

-

-

Републик
а Српска
-

-

-

-

-

-

-

Држава
-

-

-

-

-

-

Јавна
предузећ
а
-

-

„Елек
трпДпбпј
“ АД
Дпбпј
100.
000.
000
-

-

-

-

-

-

„ТЕЦХНП
Р ЕНЕРГY
АС“
Нпрвещк
а
85.000.00
0
„ТЕЦХНП
Р ЕНЕРГY
АС“
100.000.0
00
„ТЕЦХНП
Р ЕНЕРГY
АС“
100.000.0
00
-

-

-

-

-

-

-

-

200.0
00

-

-

-

-

-

-

Псталп
(навести)
-

-

-

-

-

-

-
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-

250.000
(100,00
%)

250.000

400.000

200.000
(100,00
%)

-

-

-

200.000

100.000.0
00

100.000.0
00

100.000.0
00

-

2012

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

15

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

85.000.00
0

2011
ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ
Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
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Р.Б.

28

27

26

25

24

23

22

Наставак активнпсти на
реализацији прпјекта
изградое прптивградних
станица
Усппстављаое кластера
прехрамбене индустрије
(суб-регипнални прпјекат)
Прпщиреое капацитета
ппнуде услуга у пбласти
сепскпг туризма на ппдрушју
планине „Пзрен“
Изградоа Планинарскпг
дпма на лпкалитету
кпмплекса СРЦ“Преслица“
Изградоа градске
рекреативне зпне „Плућа
града“ (лпкалитет ЧаиреПрисаде-Путникпвп брдп)
Укупнп за сектпр
екпнпмскпг развпја

Рјещаваое статуса и
ревитализација
земљпраднишких задруга на
ппдрушју ппщтине Дпбпј
Прпграм ппдстицаја
ппљппривредне
прпизвпдое

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере
20.000

1.422.
500

1.696.
548.363

37.500

18.000

-

75.000
(25,00%)

500.000
(20,00%)

30.000
(10,0%)

1.000.000

250.000

300.000

1.000.000

300.000

2.500.000

300.000

1.237.
500

20.000

62.500,
00

30.000

100.000
(10,0%)

500.00
0
(20,00
%)
75.000
(25,00
%)

30.000
(10,0%)

2012

973.
500

20.0
00

-

36.0
00

100.00
0
(10,0%

0
(20,0
%)
45.0
00
(15,0
%)
500.
000
(20,0
0%)
-

2013

5.145.0
00

100.00
0

100.00
0

90.000

200.000
(20,0%)

2.500.0
00
(100,00
%)
150.00
0,00
(50,00
%)

150.00
0
(50,0%)

(50,0%)

Укупнп

Кредит
-

-

-

-

-

-

-

-

Републик
а Српска
880.
000

400.
000

50.0
00

45.0
00

200.00
0

-

90.0
00
(30,0
%)
-

Држава
-

-

-

-

-

-

-

-

Јавна
предузећ
а
100.
392.
000

-

75.00
0

45.00
0

-

150.0
00
(50,00
%)

-

-

1.489.
232.
363

150.000

-

-

-

-

-

60.000,00
(20,0%)

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

у сепским МЗ

2011

250.000

250.000

-

-

-

-

-

-

ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

1.470.
000

100.0
00

-

90.00
0

600.000
(60,0%

-

-

-

(50,0
%)

Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
Псталп
(навести)
89.000

-

25.000

30.000

-

-

-

-
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Р.Б.

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

100.000

30000

150.000

700.000

200.000

100.000

1.000.000

300.000

300.000

150.000

40.000

30000

0

50000

68.000

40.000

12.000

12.000

12.000

30.000

0

50000

36.000

30.000

80.000

9.000

9.000

18.000

Укупнп

Кредит

30.00

0

5000
0

36.00
0

30.00
0

120.0
00

9.000

9.000

100.00

30000

0

150000

140.00
0

100.00
0

200.00
0

30.000

30.000

30.000

Друщтвени развпј

2013

Републик
а Српска
75.00
0

200.0
00

90.00
0

90.00
0

30.00
0

Јавна
предузећ
а
15.000
(5%)

15.000

75.000

210000

60.000

300.000

45.000

Приват.
Извпри

Држава

/

Прпјекат
мјера

Изградоа центра за дневни
бправак дјеце са ппсебним
пптребама
Усвајаое и имплементација
акципнпг плана у пбласти
инвалиднпсти
Систем ппдрщке старим и
изнемпглим лицима кпје
живе сами
Ревитализација дпма
пензипнера са
геријатријским центрпм
Израда спцијалне карте за
станпвнищтвп у стаоу
спцијалне пптребе
Прпщиреое капацитета
ппрпдишнпг центра
здравствене защтите
Ппдрщка усппстављаоу
едукативнп-ресурснпг
центра и усппстава
рехабилитаципнпг центра за
дјецу са АСД
Преквалификација за
ппзнатпг ппслпдавца
Усппстављаое лпкалнпг
кпрдинацијскпг вијећа за
пбразпваое пдраслих са
акципним планпм
Ппдрщка сампзаппщљаваоу

2012

40500
0

165.00
0
55%
100.00
0

165.00
0

Псталп
(навести)
70000
НВП

200.00
0

45.000
НВП
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2011
ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ
Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
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Р.Б.

1

16
.
17
.

15
.

14
.

12
.
13
.

11

382.000

14.400

120.000

Изградоа припритетне
впдпвпдне мреже на
ппдрушју ппщтине кап и

48.000

300.000

3.930.000

8.000

12.000

20.000

30.000

10000

0%

300.000

30.000

40.000

200.000

Укупнп за сектпр
друщтвенпг развпја

Изградоа ефикаснпг
система савјетпваоа,
инфпрмисаоа и рада са
младима
Израда анализе стаоа и
акципнпг плана нефпрмалне
едукације младих и стицаое
раднпг искуства крпз
прпграме вплпнтираоа и
друге пблике праксе
Едукације за управљаое
прпјектним циклуспм
Прпграм ппдрщке НВП
сектпру

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

20.000

10.800

375.0
00

36.00
0

6.000

9.000

1000
0

30.00
0
0%

0

2013

1.130.0
00

120.00
0

20.000

30.000

30000

100.00
0
0%

20.000

0

Укупнп

-

-

-

-

-

-

-

Кредит

10.80
0

36.000

Защтита живптне средине

373.000

36.000

6.000

9.000

10000

0%

30.000

20.000

2012

Републик
а Српска
24.00
0

725.0
00

90.00
0

-

30.00
0
120.0
00

-

-

Држава
-

-

-

-

-

-

-

-

Јавна
предузећ
а
24.000

30.00
0

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000

760.000

-

-

-

70.000

-

-

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

и заппщљаваоу у сектприма
са највећим пптенцијалпм
за развпј
Израдити интегрисану
стратегију развпја културе,
сппрта и инфпрмисаоа
Прпграм пшуваоа културне
бащтине
Санација Нарпдне матишне
библиптеке

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

12.000

1.105.
000

90.000

-

180.00
0

-

-

-

Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ

-

-

-

-

-

12.000

315.00
0

-

Псталп
(навести)
-
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Р.Б.

Регулација ријеке Пстружое
крпз центар насељенпг
мјеста Станари

Регулација ријеке Руданке
на пптезу фабрика
„Далекпвпд“- ущће

Санација привремене
ппщтинске деппније Липац

Израда Студије избпра
лпкације регипналне
санитарне деппније за

6

7

8

9

5

4

3

2

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

60.000

150.000

200.000

200.000

200.000

500.000

1500000

80.000

12.000

16.000

16.000

16.000

20.000

80.000

6.400

60000

9.000

12.000

12.000

12.000

15.000

60.000

4.800

2012

9.000

12.00
0

12.00
0

12.00
0

15.00
0

60.00
0

4.800

2013

60.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

200.000

16.000

Укупнп

-

-

-

-

-

-

Кредит
-

Републик
а Српска
-

40.00
0

60.00
0

60.00
0

150.0
00

100.0
00

-

Држава
-

-

-

-

100.
000

-

-

Јавна
предузећ
а
30.000

-

40.000

40.000

50.000

250.00
0

24.000

60.000

60.000

40.000

40.000

50.000

200.000

40.000

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

прпщирое капацитета
система впдпснабдијеваоа
Детаљна
хидрпгеплпщка,алувијална
и терасна истраживаоа
ријеке Бпсне
Изградоа припритетне
канализаципне мреже на
ппдрушју ппщтине кап и
прпщиреое система
каналисаоа птпадних и
атмпсферских впда
Изградоа уређаја за
прећищћаваое птпадних
впда на лпкалитету ущће
Лијещоа у Бпсну
Регулација кприта ријеке
Спреше на пптезу
каменплпм Липац-ущће

2011

-

-

-

-

-

700000

-

ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

-

-

-

-

100.00
0

-

-

Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
Псталп
(навести)
30.000

60.000
РХ

20.000

20.000

-

50.000
МЗ

-
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19

18

17

16

15

14

13

12

Израда ппщтинскпг плана

Израда ппщтинскпг
прпграма защтите ваздуха

Израда ппщтинскпг плана
управљаоа птпадпм

Перипдишнп праћеое
квалитета земљищта пкп
рудника Станари

Инсталисаое мјерне
станице за квалитет впде на
ријеци Малпј Укрини у
Драгалпвцима

Инсталисаое мјерних
станица за квалитет ваздуха
у Станарима и Дпбпју

Санација припритетних
клизищта

Увпђеое већег степена
селекције шврстпг птпада на
10 нпвих лпкација у
градскпм насељу
Катастар земљищних
ппврщина градскпг насеља
Дпбпј

11

Р.Б.

Уклаоаое припритетних
дивљих деппнија

регију Дпбпј

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

350.000

22.000

35.000

70 000

50.000

250.000

150.000

30.000

60.000

70.000

28.000

35000

24.000

4.000

4.800

11.200

21.000

22000

18.000
3%

3.000

3.600

8.400

2012

21.00

18.00
0

3.000

3.6.00

8.400

2013

70.000

22.000

35.000

60.000

10.000

12.000

28.000

Укупнп

-

-

-

Кредит
-

-

-

-

Републик
а Српска
140.0

-

-

30.00
0

-

-

-

Држава
70.0

-

-

-

-

-

-

Јавна
предузећ
а
-

-

-

45.000

20.000

12.000

14.000

-

-

-

-

70.000 ТА
Станари

50.000 ТА
Станари

250.000 ТА
Станари

-

24.000

14.000

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

10

2011

-

-

-

-

-

-

-

ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

-

-

-

-

-

-

-

Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
Псталп
(навести)
70.000

-

-

15.000

-

12.000

14.000
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24

23

22

21

20

Укупнп за сектпр
живптне средине

защтите

Регулација ријеке Успре на
пптезу ентитетска границаущће
Едукација руралне
пппулације на тему
адекватнпг пдлагаоа и
збриоаваоа птпада

Имплементација прпјекта
ппдрегије Пзрен (впде,
щуме,стазе и сл.)

Маријинп врелп кап
бптанишка бащта и
излетнишки парк

Прпцјеоена
вриједнпст
прпјекта/мјере

4.327.000

50.000

50 000

100.000

150.000

325.800

10.000

8.000

8.000

12.000

300.100

7.500

6.000

6.000

9.000

2012

251.1
80

7.500

6.000

6.000

9.000

0

2013

824.000

25.000

20 000

20.000

30.000

Укупнп

-

-

-

Републик
а Српска
664.0
00

-

25
000

30.00
0

30.00
0

00

Држава
170.
000

-

-

00

Јавна
предузећ
а
569.00
0

-

-

20.000

820.000

10.000

-

20.000

Приват.
Извпри

/

Прпјекат
мјера

защтите ријешнпг слива
ријеке Бпсне за ппдрушје
Дпбпја
Деминираое щирег
ппдрушја Путникпвпг Брда,
Гпјакпвца, и дип
Пзрена(прплазила линија
разгранишеоа)

2011

700.000

-

-

ИПА

Прпцјеоенп финансираоа из псталих извпра, у КМ

202.00
0

-

-

90.000

Дпнатпр
и

Прпцјена финансираоа из
ппщтинскпг бучета, у КМ
Псталп
(навести)
328.000

15.000

5 000

10.000
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У укупнпј вриједнпсти свих прпјеката у сектпру екпнпмскпг развпја (1.687.778.363,00 КМ)
на прпјекте изградое енергетских капацитета („Термпелектрана Станари“ и
4
минихидрпелектрана) се пднпси 1.696.548.363,00 КМ или 99% вриједнпсти стратегије. За
прпјекте изградое енергетске инфраструктуре су пбезбјеђена средства пд стране
инвеститпра.
За пстале прпјекте у трпгпдищоем перипду имплементације стратегије развпја за
екпнпмски сектпр пптребнп је издвпјити средства у изнпсу пд 8,77 милипна КМ. Прпцјена
је да ће у петпгпдищоем перипду имплементације стратегије бити непхппднп из
ппщтинскпг бучета издвпјити пкп 5 милипна КМ (3,6 за трпгпдищои перипд). У 2011.
гпдини пвај изнпс је највећи и изнпси пкп 1,4 милипна КМ, и у друге двије се смаоује такп
да у 2012. гпдини изнпси пкп 1,2 милипна КМ а у 2013. гпдини пкп 1 милипн КМ.
Успјещнпст реализације стратегије развпја зависи пд вищегпдищоег планираоа бучета
ппщтине и издвајаоа средстава у бучету за реализацију стратегије развпја. Из псталих
извпра за реализацију стратегије у трпгпдищоем перипду пптребнп је издвпјити 3
милипна 625 хиљада КМ (нису укљушени енергетски прпјекти за шију реализацију су
пбезбјеђена средства). Највећи дип, у изнпсу пд 1 милипн и 720 хиљада КМ, се пшекује из
дпнатпрских средстава (билп да је у питаоу ИПА или неки други дпнатпри) и
пбезбјеђиваое пвих средстава зависи пд развпјних капацитета ппщтине или прганизације
лпкалне управе за управљаое развпјем кап и капацитета ппщтине за припрему и
имплементацију развпјних прпјеката.
За прпјекте друщтвенпг развпја, у трпгпдищоем перипду имплементације стратегије
развпја, пптребнп је издвпјити средства у изнпсу пд 3.930.000 КМ. Прпцјена је да ће у
трпгпдищоем перипду имплементације стратегије бити непхппднп из ппщтинскпг бучета
издвпјити 1.030.000 КМ. Успјещнпст реализације стратегије развпја зависи пд
вищегпдищоег планираоа бучета ппщтине
и издвајаоа средстава у бучету за
реализацију стратегије развпја. Из псталих извпра за реализацију стратегије у
трпгпдищоем перипду пптребнп је издвпјити 2.700.000 КМ. Пбезбјеђиваое пвих
средстава зависи пд развпјних капацитета ппщтине или прганизације лпкалне управе за
управљаое развпјем, кап и капацитета ппщтине припрему и имплементацију развпјних
прпјеката.
За прпјекте защтите живптне средине, у трпгпдищоем перипду имплементације
стратегије развпја, пптребнп је издвпјити средства у изнпсу пд 4.327.000 КМ. Прпцјена је
да ће у трпгпдищоем перипду имплементације стратегије бити непхппднп из ппщтинскпг
бучета издвпјити 864.000 КМ. Успјещнпст реализације стратегије развпја зависи пд
вищегпдищоег планираоа бучета ппщтине
и издвајаоа средстава у бучету за
реализацију стратегије развпја. Из псталих извпра за реализацију стратегије у
трпгпдищоем перипду пптребнп је издвпјити 3.683.000 КМ , пд тпг изнпса планиранп је
да се у трпгпдищнјем перипду пбезбједи пд ИПА фпндпва 700.000 КМ. Пбезбјеђиваое
пвих средстава зависи пд развпјних капацитета ппщтине или прганизације лпкалне управе
за управљаое развпјем, кап и капацитета ппщтине припрему и имплементацију развпјних
прпјеката. На распплагаоу ће, уз ппщтински бучет те фпндпве на нивпу РС и БиХ, стајати
све вище извпра финансираоа развпјних прпјеката, пд предприступних фпндпва ЕУ,
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других међунарпдних фпндпва и извпра (кап щтп је Светска банка или Еврппска банка за
пбнпву и развпј), билатерални дпнатпри и извпри финансираоа, приватни сектпр крпз
прпјекте јавнп-приватнпг партнерства, итд. Кљушни услпв за дпбијаое средстава за
финансираое развпјних прпјеката биће оихпва пправданпст (не самп екпнпмска, већ и
друщтвена и екплпщка), припремљенпст у складу са кпмплексним захтјевима и виспким
стандардима ЕУ, те транспарентнпст и ефикаснпст у оихпвпј реализацији.

Бпсни и Херцегпвини је тренутнп на распплагаоу ИПА I фпнд (за прекпгранишну сарадоу), а кад
БиХ дпбије статус кандидата биће и ИПА III (за изградоу кпнкурентнпсти, сапбраћај и екплпгију),
ИПА IV (за развпј људских ресурса), те ИПА V (за рурални развпј).

Израда Студије
изводљивости за
посебну
индустријску зону
за МСП (са
дефинисањем
локалитета)

Изградња и опремање
посебне индустријске
зоне за МСП

Изградња и опремање
дистрибутивне зоне

Стратешки циљ 2.

Стратешки циљ 1.

Стратешки циљ 1.

Изградња и опремање
дистрибутивне зоне

Пројектовање
дистрибутивне зоне
(Регулациони план
и израда пројекта)

Промоција Добоја
као саобраћајног,
комуникационог и
дистрибутивног
центра Западног
Балкана

Веза са стратещким
циљем

Везе са прпгрампм

Прпјекти /мјере

Раст броја малих и средњих
предузећа и отварање нових
радних мјеста

Промовисање Општине не само
у БиХ већ и на подручју
Западног Балкана на основу
новоуспостављених капацитета

Најмање 500 нових радних
мјеста и раст броја предузећа

Акципни план

5.2.2. Акципни план за прпјекте кпји се имплементирају у првпј гпдини

Март 2011-јануар
2012

Од 2011 – 2015

Јул 2011 – јул 2012

70.000

100.000

Специфична
организација са
стручним
референцама и
предузећа из
области саобраћаја

Специфична
организација са
стручним
референцама

150.000

Специфична
организација са
стручним
референцама
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Успостава
Канцеларије за
управљање
општинским
развојем

1.8

Проширење
капацитета
општинске
Агенције за МСП
као мултисервис за
предузетнике и
инвеститоре

1.7

Израда програма
подстицаја
произвдним
предузећима и
његова реализација

1.6

Ревитализација
индустријске зоне
„Усора“

1.5

Израда пројектне
документације за
посебну
индустријску зону

Изградња развојне
инфраструктуре

Програм унапређења
пословног пкружења

Програм унапређења
пословног пкружења

Изградња и опремање
посебне индустријске
зоне за МСП

Изградња и опремање
посебне индустријске
зоне за МСП

Стратешки циљ 2.

Стратешки циљ 2.

Стратешки циљ 2.

Стратешки циљ 2.

Стратешки циљ 2.

Изградња капацитета у домену
планирања и управљања
општинским развојем

Обезбјеђен комплетан сервис за
инвеститоре и нове
предузетничке иницијативе

Подстицај производним
предузећима односно
производњи намијењеној
извозу

Ревитализација индустријских
капацитета и запошљавање

Израђен регулациони план и
пројектна документација

Јануар – март 2011

Јануар – децембар
2011

Јул 2011 – јануар
2012

Од 2011-2015

Септембар 2011јануар 2012

Општина

Општинска и
Републичка
Агенција за МСП

20.000

20.000

100.000

350.000

Општина у
сарадњи са
Акционарским
друштвима на
локалитету
„Усора“

Општина и
општинска
Агенција за МСП

150.000

Специфична
организација са
стручним
референцама
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Проширење
капацитета понуде
услуга у области
сеоског туризма на
подручју планине
„Озрен“

1.13

Наставак
активности на
реализацији
пројекта изградње
противградних
станица

1.12

Програм подстицаја
пољопривредне
производње

1.11

Израда
урбанистичког
плана општине
Добој

1.10

Израда просторног
плана општине
Добој

1.9

Програм развоја
туризма

Програм руралног
развоја

Програм руралног
развоја

Програм израде
просторно-планске
документације

Програм израде
просторно-планске
документације

Стратешки циљ 5.

Стратешки циљ 3.

Стратешки циљ 3.

Стратешки циљ 5.

Стратешки циљ 5.

Едукација и опремање најмање
20 сеоских домаћинстава за
пружање услуга смјештаја и
исхране

Општина Добој покривена
противградном заштитом

Повећана издвајања из буџета
за подршку пољопривреди

Општина Добој покривена
просторно-планском
документацијом

Општина Добој покривена
просторно-планском
документацијом

Од 2011 – 2015

Јануар 2011 –
децембар 2012

Од 2011 – 2015

Јул 2011-јул 2012

Јануар 2011-јануар
2012

Туристичка
организација
Добој

Одјељење за
привреду

Цивилна заштита

Противградна
заштита РС

Агенција за МСП

Одјељење за
привреду

300.000

300.000

2.500.000

250.000

Специфична
организација са
стручним
референцама и
општински
развојни тим
Одјељење за
финансије

200.000

Специфична
организација са
стручним
референцама и
општински
развојни тим
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Програм развоја
туризма

Програм развоја
туризма

Стратешки циљ 5.

Стратешки циљ 5.

Јачање специфичне туристичке
инфраструктуре

Побољшан квалитет и садржај
туристичке понуде Добој

Од 2011 – 2015

Август 2011 –
август 2012

Туристичка
организација
Добој

Планинарско
еколошко друштво
„Преслица“ Добој

5.760.000

1.000.000

250.000

Сервиси социјалне и
здравствене подршке

Сервиси социјалне и
здравствене подршке

Пројект.4.1.1.
Изградња центра
за дневни боравак
дјеце са посебним
потребама

Пројект.4.1.2.
Усвајањне и
имплементација
акционог плана у
области
инвалидности
Стр.циљ.4.

Стр.циљ 4.

Раст задовољства соц.искљ.кат.

Побољшање квалитета сервиса
подршке за искљ.категор.

Раст задовољства социјално
искључених категорија сервисима
подршке

Побољшање квалитета сервиса
подршке за искључене категорије

2011-2015

2011-2015

Мин.дј.заштите

НВО

Општина

Мин дј.заштите

НВО

Општина

Сектпрски циљ.1. Интегрисане спцијалнп искљушене категприје крпз псигураое адекватних сервиса ппдрщке за пве пппулације

300.000

150.000

Стр.циљ.4. Регипналнп кпнкурентни људски ресурси, са ефикасним прпграмима ппдрщке спцијалнп искљушених група и развијеним капацитетима укупне друщтвене
инфраструктуре

УКУПНО:

Изградња градске
рекреативне зоне
„Плућа града“
(Локалитет Чаире –
Присаде –
Путниково брдо)

1.15

Изградња
Планинарског дома
на локалитету СРЦ
„Преслица“

1.14
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Сервиси социјалне и
здравствене подршке

Сервиси здравствене и
социјалне подршке

Сервиси здравствене и
социјалне подршке

Сервиси здравствене и
социјалне подршке

Програм унапређенја
пословног окружења

Програм унапређенја за
познатог послодавца

Пројект.4.1.3.
Систем подршке
старим и
изнемоглим лицима
која живе сама.

Пројект 4.1.4.
Ревитализација
дома пензионера са
геријатријским
центром

Пројект.4.1.5.
Израда социалне
карте за
становништво у
стању социјалне
потребе

Пројект.4.1.6.
Проширење
капацитета
породичног центра
здравствене
заштите

Пројект.4.2.1.
Подршка
успостављању
едукативноресурсног центра и
успостава
рехабилитацијског
центра за дјецу са
АСД

Пројект.4.2.2.
Преквалификација
за познатог
послодавца.

Побољшан квалитет живота

Побољшан квалитет сервиса
подршке

Побољшан квалитет живота

Побољшан квалитет сервиса
подршке

Побољшан квалитет живота

Побољшање квалитета сервиса
подршке

Побољшање квалитета живота

2011-2013

2011-2013

2012-2013

2011-2015

Стр.циљ.4.

Стр.циљ.4.

Побољшан квалитет живота

Побољшан квалитет сервиса
подршке

Побољшан квалитет живота

Побољшан квалитет сервиса
подршке

2011-2013

2011-2013

Секторски циљ.2. Програм унапређења пословног окружења

Стр. Циљ.4.

Стр.цилј.4.

Стр.циљ.4.

Стр. Циљ. 4.

Побољшање квалитета сервиса
подршке за искљ. категор.

НВО

Мин. Здравља РС

Општина

НВО

Влада

Општина

Мин. Здравља РС

Општина

МИО/ПИО

Општина

МИО/ПИО

Општина

Мин. Соц.заштите

НВО

Општина

700.000

700.000

200.000

100.000

1.000.000

300.000
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Прогр. развоја друш.
живота општине

Укључивање младих у
друштвене активности

Пројекат. 4.5.1
Изградња
ефикасног система
савјетовања,инфор
мисања и рада са
младима

Програм развоја
др.живота општине

4.4.3. Програм
очувања културне
баштине општине

4.4.2. Санација
Народне матичне
библиотеке

Програм развоја
друштвеног живота
општине

Програм смањења стопе
незапослености

Пројект.4.3.1.
Подршка
самозапошљавању
и запошљавању у
секторима са
највећим
потенцијалом за
развој

4.4.1. Израдити
интегрисану
стратегију развоја
културе, спорта и
информисања

Унапређење образовне
инфраструктуре

Пројект.4.2.3.
Успостављање
локалног
координацијског
вијећа за
образовање
одраслих са
акционим планом
Смањење броја незапослености

Унапријеђена образовна структура

Смањење броја незапослености

Побољшање друштвеног живота

Побољшање друштвеног живота

Побољшање друштвеног живота

Стр. Циљ.4.

Побољшани садржаји за младе

4.5. Програм „Укључивање младух у развојне процесе“

Стр.циљ.4.

Стр.циљ.4.

Стр.циљ.4.

4.4. Програм развоја друштвеног живота

Стр.циљ.4.

Унапријеђена образовна структура

4.3. Програм смањења стопе незапослености

Стр.циљ.4.

2011-2014

2011-2012

2012

2011-2013

2011-2013

2011-2013

30.000

300.000

20.000

100.000

100.000

150.000

SLU@BENI GLASNIK

Мин.омладине и спорта

Општина

Мин.науке културе и спорта

НВО

Мин. Културе спорта и омлад.

НВО

Мин. Рада

Општина

НВО

Влада

Општина

Општина
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Укључивање младих у
развојне активности

Укључивање младих у
развојне активности

Укључивање младих у
развојне активности

Изградња и проширење
капацитета система
водоснабдијевања

Изградња и проширење
капацитета система
водоснабдијевања

Пројекат.4.5.2.
Израда анализе
стања и акционог
плана неформалне
едукације младих и
стицање радног
искуства кроз
програме
волонтирања и
друге облике
праксе

Пројекат 4.5.3.
Едукација за
управљање
пројектним
циклусом

Пројекат.4.5.4
Програм подршке
НВО сектору.

Пројекат 3.1.
Израда
приоритетне
водоводне мреже
на подручју
општине каои
проширење
капацитета система
водоснабдијевања

Пројекат 3.2.
Детаљна
хидрогеолошка
алувијална
истраживања

Сектор 3: Животна средина

Успостављено партнерство

Побољшани садржаји за младе

Побољшани садржаји за младе

Сек.циљ.1.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.1.

Стр.циљ.5.

Побољшан квалитет.воде

Побољшан квалитет воде

Изградња и проширење капацитета система водоснабдијевања

Стр.циљ.4.

Стр.циљ.4.

Стр.циљ.4.

2013

2011-2013

2011-2014

2011-2013

2011

ЈП Водовод

Општина

Општина

НВО

Влада

Општина

НВО

Влада

Општина

НВО

Влада РС

Општина

80.000

120.000

300.000

20.000

30.000
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Изградња канализационе
мреже

Изградња канализационе
мреже

Уређење корита ријека

Уређенје корита ријека

Уређење корита ријека

Пројекат 3.1.
Изградња
приоритетне
канализационе
мреже на подручју
општине као и
проширење
система
каналисања
отпадних и
атмосферских вода

Пројекат 3.2.
Изградња уређаја
за пречишћавање
отпадних вода

Пројекат.3.1.
Регулација корита
ријеке Спрече на
потезу каменоломушће.

Пројекат 3.2.
Регулација корита
ријеке Остружнје
кроз центар
Станара

Пројекат.3.3.
Регулација ријеке
Руданке на потезу
ТСК ушће
Сек.циљ.2.

Стр.циљ.5.

Сек. Циљ.2.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.2.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.1.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.1.

Стр.циљ.5.

Уређена корита ријека

Уређена корита ријека

Уређена корита ријека

Уређење корита ријека

Регулисане отпадне и оборинске
воде

Регулисане отпадне и оборинске
воде

Изградња канализационе мреже

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

ТСК Далековод

ЕФТ-а Станари

ЈП Водовод

Општина

ЈП Водовод

Општина

ЈП Водовод

Општина

200.000

200.000

200.000

500.000

1.500.000
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Смањење количине отпада

Смањење количине отпада

Смањење количине отпада

Смањење количине отпада

Одрживи еколошки развој
града

Одрживи еколошки развој
града

Одрживи еколошки развој
општине

Пројекат.3.1.
Санација
привремене
општинске
депоније Липац

Пројекат.3.2.
Уклањање
приоритетних
дивљих депонија

Пројекат 3.2.3.
Увођење већег
степена селекције
чврстог отпада на
10 нових локација у
граду

Пројекат.3.3.
Израда студије
избора локације
Регионалне
депоније

Пројекат.3.1.
Катастар зелених
површина градског
насеља

Пројекат 3.2.
Санација
приоритетних
клизишта

Пројекат.3.3.
Инсталисање
мјерних станица за
квалитет ваздуха у
Добоју и
Станарима
Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.3.

Стр.циљ.5.

Сек. Циљ.3.

Стр.циљ.5.

Сек. Циљ.3.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.3.

Стр.циљ.5.

Одржива еколошки чиста средина

Санирана приоритетна клизишта

Израђена еколошко-планска
документација

Одрживи еколошки развој

Смањена количина отпада

Смањена количина отпада

Смањена количина отпада

Смањена количина отпада

Смањење количине отпада

2011-2013

2011-2013

2012-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

ЕФТ-а Станари

Спец.установа

Општина

Институције еколошкоедукативног карактера

Општина

Комунална предузећа

Општина

Комунална предузећа

Општина

Комунална предузећа

Општина

Комунална предузећа

Општина

250.000

150.000

30.000

60.000

60.000

70.000

150.000
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Израда просторнопланске-еколошке
документације

Одрживи еколошки развој
општине

Одрживи еколошки развој
општине

Пројекат 3.6.
Деминирање ширег
подручја
Путниковог брда,
Гојаковца,и дио
Озрена

Пројекат 3.7.
Маријино врело као
ботаничка башта и
излетнички парк

Пројекат 3.8.

Израда просторнопланске-еколошке док.

Одрживи еколошки развој
општине

Пројекат 3.5.
Периодично
праћенје квалитета
земљишта око
рудника Станари

Пројекат.3.1.
Израда општинског
плана управљања
отпадом

Одрживи еколошки развој
општине

Пројекат.3.4.
Инсталисање
мјернр станице за
квалитет воде на
ријеци Малој
Укрини у
Драгаловцима

Успостављена међуопштинска
сарадња

Успостављена међуопштинска
сарадња

Одржива еколошки чиста средина

Одржива еколошки чиста средина

Одржива еколошки чиста средина

Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.

Израђена просторно планска –
еколошка документација

Израда просторно планске-еколошке документације

Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.

Сек. Циљ.5.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.

2011-2013

2011-2013

2011

2011-2013

2011-2013

Општина

Општина

Општина

Општина

ЕФТ-а Станари

ЕФТ-а Станари

35.000

150.000

100.000

150.000

70.000

50.000

Broj 2
SLU@BENI GLASNIK
Strana 181

Израда просторнопланске-еколошке
документ.

Оснажена међуопштинска
сарања

Оснажена међуопштинска
сарања

Оснажена међуопштинска
сарања

Пројекат.3.4.
Израда општинског
плана заштите
ријечног слива
ријеке Босне.

Пројекат.3.5.
Едукација руралног
становништва на
тему адекватног
збрињавања отпада

Пројекат.3.6.
Имплементација
пројекта подрегије
Озрен

Израда просторнопланске-еколошке док

Пројекат 3.3.
Регулација ријеке
усоре на потезу
ентитетска граница
ушће

Пројекат 3.2.
Израда општинског
плана заштите
ваздуха

Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.6.

Стр.циљ.5.

Сек. Циљ.5.

Стр.циљ.5.

Сек.циљ.5.

Стр.циљ.5.

Успостављена међуопштинска
сарадња

Успостављена међуопштинска
сарадња

Успостављена међуопштинска
сарадња

Израђена просторно планска –
еколошка документација

Израђена просторно планска –
еколошка документација

2011-2014

2011-2014

2011-2014

2013

2011-2013

НВО

Влада

Општина

НВО

Влада

Општина

НВО

Влада

Општина

Општине Регије

Општина

150.000

50.000

3 50.000

350.000

22..000
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Р.Б.

13

Прпјекат/
мјера

Наставак активнпсти на реализацији
прпјекта изградое прптивградних
станица
Прпщиреое капацитета ппнуде услуга
у пбласти сепскпг туризма на ппдрушју

Прпјектпваое дистрибутивне зпне
(регулаципни план и израда прпјеката)
Прпмпција Дпбпја кап сапбраћајнпг,
кпмуникаципнпг и дистрибутивнпг
центра Западнпг Балкана
Израда Студије извпдљивпсти за
ппсебну индустријску зпну за МСП (са
дефинисаоем лпкалитета)
Израда прпјектне дпкументације за
ппсебну индустријску зпну за МСП
Ревитализација индустријске зпне
„Успра“
Израда Прпграма ппдстицаја
прпизвдним предузећима и оегпва
реализација
Прпщиреое капацитета ппщтинске
Агенције за МСП кап мултисервис за
предузетнике и инвеститпре
Усппстава Канцеларије за управљаое
ппщтинским развпјем
Израда Прпстпрнпг плана ппщтине
Дпбпј
Израда Урбанистишкпг плана ппщтине
Дпбпј
Прпграм ппдстицаја ппљппривредне
прпизвпдое

Укупни
прјентаципн
и трпщкпви

300.000

300.000

2.500.0
00

250.000

200.000

20.000

20.000

100.000

350.000

150.000

70.000

100.000

150.000

Финансирае
из
ппщтинскпг
бучета

18.000

75.000

500.000

250.000

200.000

20.000

10.000

25.000

35.000

60.000

70.000

12.000

60.000

Ентитет

Кредит
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.000

-

-

-

-

-

-

25.000

70.000

-

-

-

Екпнпмски сектпр
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Јавна
предузе
ћа
45.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

Приват.
извпри
-

-

-

-

-

-

-

25.000

105.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИПА

Финансираое из псталих извпра за 2011. гпдину

Дпнатпр
и
90.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Псталп
(навести
)
30.000

-

-

-

-

РАРС
МСП
10.000
-

-

-

-

-

-

-
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Изградоа центра за дневни бправак
дјеце са ппсебним пптребама
Усвајаое и имплементација акципнпг
плана у пбласти инвалиднпсти
Систем ппдрщке старим и изнемпглим
лицима кпје живе сами
Ревитализација дпма пензипнера са
геријатријским центрпм
Израда спцијалне карте за
станпвнищтвп у стаоу спцијалне
пптребе
Прпщиреое капацитета ппрпдишнпг
центра здравствене защтите
Ппдрщка усппстављаоу едукативнпресурснпг центра и усппстава
рехабилитаципнпг центра за дјецу са
АСД
Преквалификација за ппзнатпг
ппслпдавца
Усппстављаое лпкалнпг
кпрдинацијскпг вијећа за пбразпваое
пдраслих са акципним планпм
Ппдрщка сампзаппщљаваоу и
заппщљаваоу у сектприма са
највећим пптенцијалпм за развпј
Израдити интегрисану стратегију
развпја културе, сппрта и
инфпрмисаоа
Прпграм пшуванја културне бащтине
ппщтине Дпбпј
Санација Нарпдне матишне
библиптеке
Изградоа ефикаснпг система
савјетпваоа, инфпрмисаоа и рада са
младима

планине „Пзрен“
Изградоа Планинарскпг дпма на
лпкалитету кпмплекса СРЦ“Преслица“
Изградоа градске рекреативне зпне
„Плућа града“ (лпкалитет ЧаиреПрисаде-Путникпвп брдп)
Укупнп за екпнпмски сектпр:

10000

0%

300.000
30.000

40.000

40.000

30000

0

50000

68.000

40.000

12.000

12.000

200.000

20.000

100.000

30000

150.000

700.000

200.000

1.000.0
00
100.000

300.000

300.000

12.000

1.392.500

5.760.0
00
150.000

20.000

37.500

1.000.0
00

250.000

590.00
0

400.00
0

50.000

20000

40000

30000

Друщтвени развпј

-

-

-

-

-

-

15000

310.000

-

75.000

70.000

30000

280.000

150.000

-

250.0
00

250.0
00

-

100000

40000

190.000

100.000

-

65.000

-

25.000
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300.000
3.930.0
00

Прпграм ппдрщке НВП сектпру

Укупнп за друщтвени развпј

Санација привремене ппщтинске
деппније Липац

Израда Студије избпра лпкације
регипналне санитарне деппније за
регију Дпбпј
Уклаоаое припритетних дивљих
деппнија

8

9

11

10

80.000

1500000

60.000

70.000

60.000

150.000

200.000

200.000

200.000

4.800

11.200

12.000

16.000

16.000

16.000

20.000

6.400

80.000

500.000

14.400

120.000

382.000

48.000

8.000

12.000

50000

20000

120.00
0
Защтита живптне средине

-

30000

4000

15000

80000

14000

15.000

20000

4000

30000

80000

6000

100.000

-

170.000

30000

4000

20000
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Увпђеое већег степена селекције
шврстпг птпада на 10 нпвих лпкација у
градскпм насељу

Регулација ријеке Руданке на пптезу
фабрика „Далекпвпд“- ущће

7

6

5

4

3

2

Изградоа припритетне впдпвпдне
мреже на ппдрушју ппщтине кап и
прпщиреое капацитета система
впдпснабдијеваоа
Детаљна хидрпгеплпщка,алувијална и
терасна истраживаоа ријеке Бпсне
Изградоа припритетне канализаципне
мреже на ппдрушју ппщтине кап и
прпщиреое система каналисаоа
птпадних и атмпсферских впда
Изградоа уређаја за прећищћаваое
птпадних впда на лпкалитету ущће
Лијещоа у Бпсну
Регулација кприта ријеке Спреше на
пптезу каменплпм Липац-ущће
Регулација ријеке Пстружое крпз
центар насељенпг мјеста Станари

1

20.000

17
.

16

30.000

Израда анализе стаоа и акципнпг
плана нефпрмалне едукације младих
и стицаое раднпг искуства крпз
прпграме вплпнтираоа и друге пблике
праксе
Едукације за управљаое прпјектним
циклуспм

15
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24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

4.327.0
00

живптне

Укупнп за
средине

защтиту

50.000

50 000

325.800

10.000

8.000

8.000

12.000

150.000

100.000

28.000

35000

24.000

4.000

350.000

22.000

35.000

70 000

50.000

250.000

150.000

30.000

Регулација ријеке Успре на пптезу
ентитетска граница-ущће
Едукација руралне пппулације на тему
адекватнпг пдлагаоа и збриоаваоа
птпада

Имплементација прпјекта ппдрегије
Пзрен (впде, щуме,стазе и сл.)

Маријинп врелп кап бптанишка бащта
и излетнишки парк

Инсталисаое мјерне станице за
квалитет впде на ријеци Малпј Укрини
у Драгалпвцима
Перипдишнп праћеое квалитета
земљищта пкп рудника Станари
Израда ппщтинскпг плана управљаоа
птпадпм
Израда ппщтинскпг прпграма защтите
ваздуха
Израда ппщтинскпг плана защтите
ријешнпг слива ријеке Бпсне за
ппдрушје Дпбпја
Деминираое щирег ппдрушја
Путникпвпг Брда, Гпјакпвца, и дип
Пзрена(прплазила линија
разгранишеоа)

Инсталисаое мјерних станица за
квалитет ваздуха у Станарима и Дпбпју

Санација припритетних клизищта

Катастар земљищних ппврщина
градскпг насеља Дпбпј

-

80.000

30000

20.00
0

138.000

15000

10000

140.000

-

-

24.000
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За реализацију екпнпмскпг плана развпја за 2011. гпдину биће пптребнп пбезбједити средства у изнпсу пд 6.060.000 КМ. Пд тпга из
ппщтинскпг бучета за 2011. гпдину планиранп издвајаое за екпнпмски развпј у изнпсу у 1.422.500 КМ или 23% укупне вриједнпсти
прпјеката. Пстатак финансираоа прпјеката за 2011. гпдину ће бити пбезбјеђен крпз финансираое надлежних институција Републике
Српске 11%, јавна предузећа 5%, приватни инвеститпри 6%, ИПА фпнд 4%, дпнатпри 3% и из псталих средстава 65.000 КМ.
За реализацију планираних прпјеката за сектпр друщтвенпг развпја пптребнп је пбезбиједити 3.730.000 КМ.Пд тпга из ппщтинскпг
бучета за 2011 гпдину пптребнп је пбезбиједити 330.000 КМ или 9% укупне вриједнпсти прпјеката, за пстале извпре финансираоа у
2011 гпдини планиранп је пбезбиједити пд Ентитета 120.000 КМ или 3,2% пд ЈП 15.000 КМ или 0,4%, из приватних извпра 30.000 КМ или
0,8% те из дпнатпрских средстава 170.000 КМ или 4,5% или укупнп 665.000 КМ или 17,8 % за имплементацију прпјеката сектпра
друщтвенпг развпја у 2011.гпд.
За реализацију прпјеката из сектпра защтите живптне средине планиранп је утрпщити 4.327.000 КМ, дпк је за 2011. гпд. Планиранп
издвпјити средства из ппщтинскпг бучета 325.800 КМ или 7,3%, за пстале извпре финансиранја реализације прпјеката у 2011 гпд.
Планиранп је пбезбједити пд Ентитета 80.000 КМ или 1,75%, пд БиХ 20.000 КМ или 0,43%, пд ЈП пптребнп је пбезбиједити 138.000 КМ
или 3,0%, из приватних извпра пптребнп је пбезбиједити 140.000 КМ или 3,0% и из псталих извпра финансиранја пптребнп је
пбезбиједити 24.000 КМ или 0,52%.З а имплементацију прпјеката у првпј гпдини реализације у пбласти сектпра защтите живптне
средине пптребнп је пбезбједити укупнп 735.800 КМ или 16,2% прпцјеоене вриједнпсти планираних прпјеката.
За сектпр екпнпмскпг развпја, сектпр друщтвенпг развпја и сектпр защтите живптне средине у првпј гпдини имплементације из
ппщтинскпг бучета пптребнп је издвпјити 2.086.300 КМ щтп је врлп реалан изнпс у пднпсу на планирани бучет за 2011. гпд и изнпси
8,2% , наиме пвај прпценат издвајаоа из ппщтинскпг бучета издваја се за развпјне прпграме у наведеним сектприма.
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5.3. План развпја прганизацијских капацитета и људских пптенацијала

Стратегија развпја ппщтине Дпбпј пд прпцеса израде (планираоа) дп имплементације
(спрпвпђеоа) представља највећи изазпв за јединицу лпкалне сампуправе.
Степен и квалитет реализације Стратегије јаснп ће ппказати кпликп је ппщтина Дпбпј
близу пствареоа дефинисане визије развпја. У циљу ефикасне имплементације
Стратегије, пптребнп је да се у Административнпј служби ппщтине Дпбпј пјашају
механизми управљаоа развпјем, кпји ће уз пдгпварајуће претппставке, пмпгућити да се
на ппслпвима развпја искпристе сви струшни капацитети, кап и релевантни актери из
лпкалне заједнице на најбпљи мпгући нашин.
Да би се пвај циљ пстварип неппхпдан предуслпв јесте пбезбјеђеое системскпг пднпснп
кпнтинуиранпг јашаоа знаоа и вјещтина пспбља ангажпванпг на имплементацији
Стратегије.
Кљушни пперативни капацитет за управљаое развпјем мпра имати јаснп дефинисане
надлежнпсти и пвлащтеоа са задаткпм да се свакпдневнп стара п реализацији Стратегије
кап цјелине али и свакпг прпјекта ппјединашнп, кппрдинищући све активнпсти и актере пд
припреме, прпмпције и лансираоа прпјеката, прекп праћеоа и извјещтаваоа дп
предлагаоа ажурираоа стратегије.
За управљаое развпјем пднпснп спрпвпђеое стратегије треба пбезбједити снажну
ппдрщку и кпмуникацију нашелника Ппщтине, нашелника Пдјељеоа/Служби пднпснп
синергију дјелпваоа свих актера кап јединственпг тима, са адекватним пдгпвпрнпстима
према имплементацији Стратегије и пствариваоа циљева, при тпм кпристећи и
капацитете директпра/тимпва јавних служби и предузећа, кап и свих псталих екстерних
релевантних актера лпкалнпг развпја.
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Оснпвне улпге, пдгпвпрнпсти и надлежнпсти у прпцесу
имплементације и кппрдинације стратегије
Улпге и пдгпвпрнпсти
Дефинисаое пдгпвпрнпсти у ппгледу кппрдинације
на имплементацији стратегије развпја;

Надлежнпсти

Нашелник ппщтине;

Дефинисаое надлежнпсти ппјединих
пдјељеоа/служби за припрему прпјектних
приједлпга и имплементцију прпјеката из акципнпг
плана за 2011. гпдину;

Нашелници пдјељеоа, Служба за јавне набавке,
директпри јавних предузећа и устанпва,
предсједници НВП-а;

Разрада прпјектних приједлпга и псигураое извпра
финансираоа;

Кабинет Нашелника, Канцеларија за управљаое
ппщтинским развпјем, Пдјељеое за финансије,
Пдјељеое за привреду и друщтвене дјелатднпсти,
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое, Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне ппслпве, Пдјељеое за
изградоу, пбнпву и развпј, Пдјељеое за ппщту
управу, Пдјељеое за бпрашкп-инвалидску защтиту и
Пдјељеое за инспекцијске и ппслпве кпмуналне
пплиције;

Прпвпђеое прпцедуре јавних набавки;

Служба за јавне набавке, Канцеларија за управљаое
ппщтинским развпјем;

Праћеое имплементације стратегије и редпвнп
извјещтаваое;

Кабинет нашелника, Канцеларија за управљаое
ппщтинским развпјем, Партнерска група за развпј;

Усппстављаое и редпвнп ажурираое базе ппдатака
релевантне за развпј;

Канцеларија за управљаое ппщтинским развпјем;

Разрада и усвајаое пперативних и финансијских
планпва за наредне гпдине имплементације
стратегије (гпдищое и индикативнп трпгпдищое);

Нашелник ппщтине и нашелници пдјељеоа, Служба
за јавне набавке, Скупщтина ппщтине;

Ажурираое и ревизија сектпрских планпва и
стратегије;

Кабинет нашелника, Канцеларија за управљаое
ппщтинским развпјем, Партнерска група за развпј,
Скупщтина ппщтине;

Дефинисаое кљушних пптреба за изградоу
капацитета људских ресурса укљушених у
имплементацију стратегије (припрема плана и
системска изградоа капацитета за дјелптвпрну
имплементацију стратегије развпја);

Нашелник ппщтине, Канцеларија за управљаое
ппщтинским развпјем, Партнерска група за развпј;
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Свеукупна кпмуникација у ппгледу имплементације
стратегије развпја са актерима ван ппщтинске управе
(грађани, медији, ппслпвни сектпр, невладин сектпр,
пптенцијални финансијери, вищи нивпи власти,
итд.);

Нашелник ппщтине (Службеник за пднпсе са
јавнпщћу и администратпр интернет странице),,
Канцеларија за управљаое ппщтинским развпјем,
Партнерска група за развпј;

Кпнтиунирана изградоа људских капацитета
пптребних за имплементацију стратегије у пквиру
ппщтинске администрације;

Нашелник ппщтине и Пдјељеое за ппщту управу;

5.4. Праћеое, пцјеоиваое и ажурираое стратегије развпја
5.4.1. Праћеое и пцјеоиваое стратегије

Праћеое и вреднпваое (мпнитпринг и евалуација) пствариваоа стратегије представља
систем за мјереое напретка пствариваоа ппстављених циљева, предузимаое
правпвремених мјера у циљу евентуалних кпрекција, те пцјеоиваое свеукупне
успјещнпсти реализације стратегије. Праћеое ппдразумијева систем прикупљаоа и
пбраде ппдатака у сврху уппређиваоа ппстигнутих резултата са планираним. Вреднпваое
се заснива на налазима праћеоа и даје свеукупну пцјену пствареоа ппстављених циљева.
Праћеое (мпнитпринг) пствариваоа развпјних планпва и стратегије у цјелини на пснпву
дефинисаних прпјектних и прпграмских индикатпра и плана имплементације врщи се на
гпдищоем нивпу. Впдећи индикатпри за мпнитпринг и евалуацију реализације Стратегије
развпја су:
-

брпј нпвих радних мјеста у привреди;

-

брпј незаппслних на ппдрушју ппщтине;

-

раст дпбити предузећа;

-

брпј ппслпвних субјеката на 1000 станпвника;

-

изнпс прпсјешне плате;

-

брпј кприсника кпмуналних услуга;

-

удип пбразпваних у укупнпм станпвнищтву;

-

степен задпвпљства станпвника ппщтине укупним квалитетпм живпта и

-

пснпвни индикатпри стаоа живптне средине на теритприји ппщтине.
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Тијелп кпје ће бити задуженп за праћеое имплементације стратегије, ппред наведених,
анализираће и пстале индикатпре кпји су важни за развпј, у циљу кпнтрпле пствариваоа
дефинисаних циљева а на нашин да ће прикупљати и анализирати ппдатке пптребне за
оихпвп дпказиваое у пквиру активнпсти праћеоа имплементације стратегије,
извјещтаваоа п имплементацији и ажурираоу стратегије, кап и мпнитпрингу и
евалуаципји прпјекта.
Вреднпваое (евалуација) пствариваоа сектпрских развпјних планпва врщи се кпнтрплнп
накпн три гпдине (кад се пп правилу врщи и дјелимишнп ажурираое) и финалнп накпн
планскпг перипда (тј. накпн пет гпдина). Тада се ради и кпнтрплнп вреднпваое
пствариваоа стратегије у цјелини и врщи оенп ажурираое у виду евентуалнпг ппмјераоа
стратещких фпкуса и редефинисаоа стратещких циљева.

5.4.2. Ажурираое стратегије

Стратегија је дпкумент кпји треба редпвнп ажурирати ради прилагпђаваоа прпмјенама у
пкружеоу. Преиспитиваое и ажурираое кпмппненти стратегије извпди се селективнп,
такп да се визија развпја пбишнп не мијеоа тпкпм стратещкпг перипда, пперативни
циљеви се преиспитују и пп пптреби ревидирају накпн три гпдине реализације стратегије,
дпк се пстале кпмппненте преиспитују и према пптреби ажурирају на гпдищоем нивпу.

Рпкпви за гпдищое ажурираое стратегије
Кпмппнента

Спцип-екпнпмска
анализа
(ради се у битнп
скраћенпј верзији)

Опис и ппдлпге за гпдищое
ажурираое

Перипд
ажурираоа

Наппмена

- Праћеое и публикпваое
пдабраних екпнпмских и
спцијалних индикатпра, кап
и важних трендпва
(демпграфских, тржищта
рада, екпнпмских
ппказатеља пп гранама и
врстама ппслпвних субјеката,
стаое у пбласти
ппљпприврде,...);

Ппшетак у априлу
(када су пбрађени
сви ппдаци за
претхпдну гпдину) а
заврщетак
(публикпваое) у
јуну;

За пвај ппсап врлп
је важнп разрадити
прпцедуру и
усагласити
размјену ппдатака
са извприма
ппдатака (Завпд за
заппщљаваое,
Фпнд ПИП-а,
Ппреска управа,...);

- Стаое ппслпвнпг пкружеоа
(анкета или фпкус група)
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- Вреднујемп у кпјпј мјери су
пстварени и да ли су јпщ
валидни пперативни
циљеви. Укпликп
пствареоа нису близу
пшекиваних, анализирамп
узрпке и пп пптреби,
интервенищемп у
активнпстима (прпјектима)
и/или у самим циљевима;

Јуни - Јули

- Ревизију извпдимп на
пснпву праћеоа
реализације прпграма и
прпјеката, с једне стране, и
упшених битних прпмјена у
пкплнпстима.

Дпбрп је да се за
ревизију
пперативних
циљева и прпјеката
искпристи
пптенцијал
Партнерске групе;

Врщи се на пснпву:
- Искуства стешенпг крпз
реализацију прпјеката;
Ревизија прпјеката

- Резултата и преппрука
реализпваних прпјеката;

Broj 2

Август – Септембар

- Упшених прпмјена и нпвих
пптреба;
- Ревидираних пперативних
циљева.
- Утврђујемп припритете за
наредну гпдину;
Гпдищои
пперативни план
имплементације, са
прпјектним
фпрмуларима

- Ревидирамп/кпмплетирамп
прпјектне
фпрмуларе/прпјектне
Септембар задатке за припритетне
Пктпбар
прпјекте;
- Правимп и усаглащавамп
финансијски план;
- Кпмплетирамп план
имплементације.

Ажуриран план пд
друге пплпвине
пктпбра иде на
јавну расправу,
заједнп са бучетпм.
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Извпди се на пснпву:
- Плана имплементације;

Праћеое и
вреднпваое
реализпваних и
текућих прпјеката

- Разрађених прпјектних
фпрмулара/прпјектних
задатака (пшекиваних
резултата);
- Извјещтаја п реализацији
прпјеката (прпјектне
дпкументације);
- Ппказатеља п пствареним
ефектима (нпр. ппдаци п
увпзу и извпзу, ппдаци
Завпда за заппщљаваое,...)

Прати се према
динамици
реализације
прпјекта
извјещтаваоа.

У склппу гпдищоег
извјещтаја п раду, п
резултатима
праћеоа и
Вреднујемп (дајемп вреднпваоа
пцјену стаоа и
извјещтавамп
анализирамп
Партнерску групу,
разлпге) у првпј
нашелника и
пплпвини марата.
Скупщтину
ппщтине.

Оперативни циљеви:

3. Развијенп сепскп
предузетнищтвп и пдржива
ппљппривредна прпизвпдоа

Пружити ппдрщку пппулацији средое и старије дпби у
сврху заппщљаваоа и сампзаппщљаваоа најмаое 50
незаппслених пспба гпдищое дп 2015. гпдине
Знашајнп унаприједити услпве за рад са младима у
сврху нихпвпг укљушиваоа, прпфесипналнпг развпја и

2.

3.

5. Прпстпрнп уређена и
екплпщки напредна средина
са развијенпм специфишнпм
туристишкпм ппнудпм и
услугама

Защтита живптне средине:
1. Регулисанп 35% птпадних и пбпринских впда дп
2017. гпдине
2. Уређеое кприта ријека у дужини пд 3 килпметра
дп 2015. гпдине
3. Смаоеое кплишине птпада за финалнп
пдлагаое за дп 2013. гпдине
4. Пбнпвљен и унапријеђен щумски фпнд на 10 ха
дп 2015. гпдине
5. Израда стратещке прпстпрнп - планске и
екплпщке дпкументације дп 2013. гпдине
6. Пснажена међуппщтинска сарадоа крпз
реализацију 5 прпјеката дп 2017. гпдине

4. Регипналнп кпнкурентни
људски ресурси, са
ефикасним прпграмима
ппдрщке спцијалнп
искљушених група и
развијеним капацитетима
укупне друщтвене
инфраструктуре

Друщтвени развпј:
1. Интегрисати спцијалнп искљушене категприје крпз
псигураое адекватних сервиса ппдрщке за пве
пппулације дп 2015. гпдине

2. Изграђенп ппдстицајнп
ппслпвнп пкружеое и укупна
инфраструктура за развпј
малих и средоих предузећа
кап предуслпв пдрживе
лпкалне екпнпмије

Екпнпмски развпј:
1. Изграђени капацитети у сектпру
трансппрта,
кпмуникација
и
дистрибуције
и
развијена
МСП
прјентисана према пвим сектприма и
пстварен стабилан раст нпвих радних
мјеста у пвим сектприма пд 10%
гпдищое у перипду 2011-2015.гпдине
2. Изграђена
недпстајућа
физишка
инфраструктура за развпј МСП, и
развијени инструменти финансијске
ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015.
гпдине

1. Изграђени капацитети
Дпбпја кап сапбраћајнпг,
кпмуникацијскпг и
дистрибутивнпг центра БиХ и
Западнпг Балкана кап и развпј
енергетских капацитета

Визија развпја:

Дпбпј 2020. – у првих пет градпва
Впдећи сапбраћајни, кпмуникаципни и дистрибутивни центар БиХ и регипна Западнпг Балкана,
са развијеним пратећим услугама и индустријама,
најуређенији и туристишки најатрактивнији град на ријеци Бпсни,
културни, пбразпвни и сппртскп-рекреативни центар регије,
са знатнп унапређеним квалитетпм живпта, уједнашеним у граду и на селу.
Стратещки циљеви:

Преглед главних елемената стратегије Дпбпја

5.5. Синтеза стратегије
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Изграђени енергетски капацитети дп
2015. гпдине
Уређена прпстпрнп – планска
дпкументација и дпнесен Прпстпрни
план ппщтине Дпбпј дп јануара 2012.
гпдине, пднпснп Урбанистишки план дп
јула 2012. гпдине
Развијене предузетнише радое у
сепским ппдрушјима и ппљппривредна
прпизвпдоа щтп ће дппринијети
птвараоу најмаое 100 предузетнишких
радои и ствараоу 500 радних мјеста у
сепским ппдрушјима дп 2015. гпдине и
Развијени кпнкурентни
туристишки
прпизвпди и ппремаое најмаое 20
сепских дпмаћинстава за пружаое
услуга смјещтаја и исхране дп 2014.
гпдине

7.
8.

6.

4.
5.

3.

2.

1.

Изградоа и ппремаое дистрибутивне
зпне
Изградоа
и
ппремаое
ппсебне
индустријске зпне за МСП
Прпграм
унапређеоа
ппслпвнпг
пкружеоа
Изградоа развпјне инфраструктуре
Прпграм изградое и кприщћеоа
енергетских капацитета
Прпграм – израде прпстпрнп планске
дпкументације
Прпграм руралнпг развпја
Прпграм развпја туризма

Екпнпмски развпј:

6.

5.

4.

3.

1. Изградоа и прпщиреое капацитета система
впдпснабдијеваоа
2. Изградоа канализаципне мреже
3. Уређеое кприта ријека
4. Смаоеое кплишине птпада
5. Пснажена међуппщтинска сарадоа
6. Пдрживи екплпщки развпј
7. Израда прпстпрнп-планске-екплпщке
дпкументације

1. Прпграм „Сервиси спцијалне и здравствене

активнпсти“

Прпјекти и мјере:

5. Прпграм „Укљушиваое младих у развпјне

4. Прпграм развпја друщтвенпг живпта ппщтине

3. Прпграм смаоеоа стппе незаппсленпсти

2. Прпграм унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа

ппдрщке“

Защтита живптне средине:

Прпграми:

Усппстављенп стратещкп партнерствп за рјещаваое
прпблема незаппсленпсти и спцијалне искљушенпсти
дп 2013. гпдине

Друщтвени развпј:

4.

развпја лишнпсти дп 2015. гпдине и
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•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Прпјектпваое дистрибутивне зпне (регулаципни план
и израда прпјекта)
Прпмпција дистрибутивне зпне према пптенцијалним
инвеститприма
Инфраструктурнп уређеое и ппремаое дистрибутивне
зпне са зпнпм пратећих услуга и индустрија (лпкалитет
Кпстајнишкп ппље)
Технишка ппдрщка за развпј пратећих услуга и
индустрија везаних за трансппрт и дистрибуцију
Прпмпција Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникаципнпг
и дистрибутивнпг центра Западнпг Балкана
Израда Студије извпдљивпсти за ппсебну
индустријску зпну за МСП (са дефинисаоем лпкалитета)
Израда прпјектне дпкументавије за ппсебну
индустријску зпну за МСП
Изградоа, уређеое и прпмпција ппсебне
индустријске зпне за МСП
Ревитализација индустријске зпне „Успра“
Израда Прпграма ппдстицаја прпизвпдним предузећима и
оегпва реализација
Ппдрщка увпђеоу стандарда у предузећа (ИСП......)
Прпщиреое капацитета Ппщтинске Агенције за МСП кап
мултисервис за предузетнике и инвеститпре
Усппстава канцеларије за управљаое ппщтинским развпјем
Изградоа и кприщћеое Термпелектране „Станари“
Изградоа мале хидрпелектране на ријеци Бпсни
Изградоа малих хидрпелектрана „ЦИЈЕВНА I“ , „ЦИЈЕВНА
II“, „ЦИЈЕВНА III“ на ријеци Бпсни

Екпнпмски развпј:

Изградоа ефикаснпг система савјетпваоа,
инфпрмисаоа и рада са младима

Санација Нарпдне матишне библиптеке

Прпграм пшуваоа културне бащтине

Израдити интегрисану стратегију развпја, културе,
сппрта и инфпрмисанја

Ппдрщка сампзаппщљаваоу и заппщљаваоу у
сектприма са највећим пптенцијалпм за развпј

Усппстављаое лпкалнпг кппрдинацијскпг вијећа за
пбразпваое пдраслих са акципним планпм

Преквалификација за ппзнатпг ппслпдавца

Ппдрщка усппстављаоу едукативнп-ресурснпг
центра(спц.кппперативе) и усппстава
рехабилитацијскпг центра за дјецу са АСД

Прпщиреое капацитета ппрпдишнпг центра
здравствене защтите

Израда спцијалне карте угрпженпг станпвнищтва

Ревитализација дпма пензипнера и псниваое
геријатријскпг центра

Систем ппдрщке старим и изнемпглим лицима кпји
живе сама

Усвајаое и имплементација акципнпг плана у пбласти
инвалиднпсти

Изградоа центра за дневни бправак дјеце са
ппсебним пптребама.

Друщтвени развпј:

Изградоа припритетне впдпвпдне мреже на ппдрушју
ппщтине кап и прпщиреое капацитета система
впдпснабдијеваоа
Детаљна хидрпгеплпщка, алувијална и терасна
истраживаоа ријеке Бпсне
Изградоа припритетне канализаципне мреже на
ппдрушју ппщтине кап и прпщиреое система
каналисаоа птпаднпих и атмпсферских впда
И зградоа уређаја за прешищћаваое впда на
лпкалитету ущће Лијещоа у Бпсну
Регулација кприта ријеке Спреше на пптезу каменплпм
Липац - Ущће
Регулација ријеке Пстружое крпз центар насељенпг
мјеста Станари
Регулација ријеке Руданке на пптезу Фабрике
Далекпвпд –ущће
Санација привремене ппщтинске деппније Липац
Израда студије избпра лпкације регипналне санитарне
деппније за регију Дпбпј
Уклаоаое припритетних дивљих деппнија
Увпђеое већег степена селекције шврстпг птпада на 10
нпвих лпкација у граду
Катастар зелених ппврщина градскпг насеља Дпбпј
Санација припритетних клизищта
Инсталисаое мјерних станица за квалитет ваздуха у
Станарима и Дпбпју
Инсталисаое мјерне станице за квалитет впде на
ријеци Малпј Укрини
Перипдишнп праћеое квалитета земљищта пкп
рудника Станари
Израда ппщтинскпг плана управљаоа птпадпм
Израда ппщтинскпг плана защтите ваздуха
Израда ппщтинскпг плана защтите ријешнпг слива
ријеке Бпсне за ппдрушје Дпбпја
Деминираое щирег ппдрушја Путникпвпг Брда,
Гпјакпвца и дип ппдрушја Пзрена(линија разгранишеоа
Ентитета)
Маријинп врелп кап бптанишка бащта и излетнишки
парк
Имплементација прпјекта ппдрегије Пзрен(впде,
щуме, стазе и сл.)
Регулација ријеке Успре на пптезу Ентитетска границаУщће

Защтита живптне средине:
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•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Израда Прпстпрнпг плана ппщтине Дпбпј
Израда Урбанистишкпг плана ппщтине Дпбп
Усппстављаое предузетнишких инкубатпра у сепским МЗ
Рјещаваое статуса и ревитализација земљпраднишких
задруга на ппдрушју ппщтине Дпбпј
Мјера ппдстицаја ппљппривредне прпизвпдое
Наставак активнпсти на реализацији прпјекта изградое
прптивградних станица
Усппстављаое кластера прехрамбене индустрије
(субрегипнални прпјекат)
Прпщиреое капацитета ппнуде услуга у пбласти сепскпг
туризма на ппдрушју планине «Пзрен»
Изградоа Планинскпг дпма на лпкалитету кпмплекса СРЦ
«Преслица»
Изградоа градске рекреативне зпне «Плућа града»
(лпкалитет Чаире-Присаде-Путникпвп брдп)

Прпграм ппдрщке НВП сектпру

Едукација за управљаое прпјектним циклуспм

Израда анализе стаоа и акципнпг плана нефпрмалне
едукације младих и стицаое раднпг искуства крпз
прпграме вплпнтираоа и друге пблике праксе
Едукација руралне пппулације на тему адекватнпг
збриоаваоа птпада
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Инфраструктурнп уређеое и ппремаое дистрибутивне
зпне са зпнпм пратећих услуга и индустрија
(лпкалитет Кпстајнишкп ппље)

Прпјект 1.1.3.

Прпмпција дистрибутивне зпне према пптенцијалним
инвеститприма

Прпјект 1.1.2.

Прпјектпваое дистрибутивне зпне (Регулаципни план
и израда прпјекта)

Прпјект 1.1.1.

Прпграм „Изградоа и ппремаое дистрибутивне зпне“

Прпграм 1.1.

Изграђени капацитети у сектпру трансппрта,
кпмуникација и дистрибуције и развијена МСП
прјентисана према пвим сектприма и пстварен
стабилан раст нпвих радних мјеста у свим сектприма
пд 10 % гпдищое у перипду 2011-2015. гпдине

Циљ 1

Прпграм, Прпјект

Циљ
2011

2012

2013

2015

Издаци
Бучет

500.000

80.000

150.000

200.000

48.000

150.000

СЕКТОР ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2014

Перипд имплементација*

Анекс 1. Оквирна финансијска кпнструкција за све сектпре

-

-

-

Кредит

-

-

-

Ентитет

-

-

-

Држав
а

-

32.000

-

Јавна
пред.

Извпри (%)

100.000

-

-

Приват.
извпри

-

-

-

ИПА

200.000

-

-

Дпнатпри

-

-

-

Осталп
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Ревитализација индустријске зпне „Успра“

350.000

450.000

150.000

70.000

100.000

200.000

175.000

180.000

150.000

70.000

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

70.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

50.000

105.000

90.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180.000

-

-

-

90.000

-

-

-

-

-

-
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Прпјект 2.1.4.

Изградоа, уређеое и прпмпција ппсебне индустријске
зпне за МСП

Прпјект 2.1.3.

Израда прпјектне дпкументације за ппсебну
индустријску зпну за МСП

Прпјект 2.1.2.

Израда студије извпдљивпсти за ппсебну индустријску
зпну за МСП (са дефинисаоем лпкалитета)

Прпјект 2.1.1.

Прпграм „ Изградоа и ппремаое ппсебне
индустријске зпне за МСП“

Прпграм 2.1.

Изграђена недпстајућа физишка инфраструктура за
развпј МСП и развијени инструменти финансијске
ппдрщке прпизвпдним МСП дп 2015. гпдине

Циљ 2

Прпмпција Дпбпја кап сапбраћајнпг, кпмуникаципнпг
и дистрибутивнпг центра Западнпг Балкана

Прпјект 1.1.5.

Технишка ппдрщка за развпј пратећих услуга и
индустрија везаних за трансппрт и дистрибуцију

Прпјект 1.1.4.
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1.302.

20.000

80.000

20.000

100.000

20.000

32.000

10.000

50.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.000

МСП

10.000

МСП

РАРС

-
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Прпјект 3.1.1.

Прпграм изградое и кприщћеоа енергетских
капацитета

Прпграм 3.1.

Изграђени енергетски капацитети дп 2015. гпдине

Циљ 3

Усппстава Канцеларије за управљаое ппщтинским
развпјем

Прпјект 2.3.1.

Изградоа развпјне инфраструктуре

Прпграм 2.3.

Ппдрщка увпђеоу стандарда у предузећа ( ISO...)

Прпјект 2.2.3.

Прпщирое капацитета ппщтинске Агенције за МСП
кап мултисервис за предузетнике и инвеститпре

Прпјект 2.2.2.

Израда прпграма ппдстицаја прпизвпдним
предузећима и оегпва реализација

Прпјект 2.2.1.

Прпграм унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа

Прпграм 2.2.
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Израда прпстпрнпг плана ппщтине Дпбпј

Перипд изградое 3 гпдинe

Перипд изградое 3 гпдинe

Перипд изградое 3 гпдинe

Перипд изградое 3 гпдинe

Перипд изградое 5 гпдина

200.000

100.000.
000

100.000.
000

100.000.
000

85.000.0
00

778.363

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00
0.000

-

-

-

-

-

-

100.000
.000

100.000
.000

85.000.
000

778.363

1.302.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Прпјект 4.1.1.

Прпграм израде прпстпрнп планске дпкументације

Прпграм 4.1.

Уређена прпстпрнп – планска дпкументација и
дпнесен прпстпрни план Ппщтине Дпбпј дп јануара
2012. гпдине пднпснп урбанистишки план дп јула 2012.
гпдине

Циљ 4

Изградоа Мале хидрпелектране „ЦИЈЕВНА III“ на
ријеци Бпсни

Прпјект 3.1.5.

Изградоа Мале хидрпелектране „ЦИЈЕВНА II“ на
ријеци Бпсни

Прпјект 3.1.4.

Изградоа Мале хидрпелектране „ЦИЈЕВНА I“ на
ријеци Бпсни

Прпјект 3.1.3.

Изградоа Мале хидрпелектране на ријеци Бпсни

Прпјект 3.1.2.

Изградоа и кприщћеое Термпелектране „Станари“
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Наставак активнпсти на реализацији прпјекта
изградое прптивградних станица

Прпјект 5.1.4.

Прпграм ппдстицаја ппљппривредне прпизвпдое

Прпјект 5.1.3.

Рјещаваое статуса и ревитализација земљпраднишких
задруга на ппдрушју Ппщтине Дпбпј

Прпјект 5.1.2.

Усппстављаое предузетнишких инкубатпра у сепским
МЗ

Прпјект 5.1.1.

Прпграм руралнпг развпја

Прпграм 5.1.

Развијене предузетнишке радое у сепским
ппдрушјима и ппљппривредна прпизвпдоа
щтп ће дпприоети птвараоу најмаое 100
предузетнишких радои и ствараоу 500
радних мјеста у сепским ппдрушјима дп
2015. гпдине

Циљ 5

Израда урбанистишкпг плана ппщтине Дпбпј

Прпјект 4.1.2.

300.000

000

2.500.

300.000

400.000

250.000

150.000

000

2.500.

150.000

200.000

250.000

-

-

-

-

-

-

-

90.000

-

-

-

-

-

-

-

150.00
0

-

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-
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УКУПНО СЕКТОР ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 2011-2015:

Изградоа градске рекреативне зпне „Плућа града“
(лпкалитет Чаире – Присаде – Путникпвп брдп)

Прпјект 6.1.3.

Изградоа Планинарскпг дпма на лпкалитету
кпмплекса СРЦ „Преслица“

Прпјект 6.1.2.

Прпщиреое капацитета ппнуде услуга у пбласти
сепскпг туризма на ппдрушју планине „Пзрен“

Прпјект 6.1.1.

Прпграм развпја туризма

Прпграм 6.1.

Развијени кпнкурентни туристишки прпизвпди и
ппремаое најмаое 20 сепских дпмаћинстава за
пружаое услуга смјещтаја и исхране дп 2014. гпдине

Циљ 6

Усппстављаое кластера прехрамбене индустрије
(субрегипнални прпјекат)

Прпјект 5.1.5.

548.363

1.696.

000

1.000.

250.000

300.000

000

1.000.

-

-

5.145.00
0

-

-

-

100.000

100.000

90.000

200.000

880.000

400.000

50.000

45.000

200.000

-

-

-

-

-

332.36
3

392.
000

1.588.

150.000

-

-

-

100.

-

75.000

45.000

-

000

250.

250.0
00

-

-

-

1.460.000

100.000

-

90.000

600.000

89.000

-

25.000

30.000

-
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300.000

1.000.0
00

100.000

200.000

Прпјект.4.1.3.Систем ппдрщке старим и изнемпглим
лицима кпја живе сама.

Прпјект4.1.4. Ревитализација дпма пензипнера са
геријатријским центрпм

Прпјект.4.1.5.Израда спцијалне карте за
станпвнищтвп у стаоу спцијалне пптребе

Прпјект.4.1.6.Прпщиреое капацитета ппрпдишнпг
центра здравствене защтите

150.000

140.000

100.000

200.000

30.000

30.000

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

90.000

90.000

30.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

15.000

-

210.000

60.000

-

300.000

-

-

45.000

-

-

-

-

-

-

-

270.000

-

-

100.000

165.000

165.000

-

70.000

-

-

200.000

-

-

45.000
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Прпјект..4.2.1.Ппдрщка усппстављаоу едукативнпресурснпг центра и усппстава рехабилитацијскпг

700.000

300.000

Прпјект.4.1.2.Усвајаоне и имплементација акципнпг
плана у пбласти инвалиднпсти

Сектпрски циљ.2.Прпграм унапређеоа
ппслпвнпг пкружеоа

150.000

Прпјект.4.1.1.Изградоа центра за дневни бправак
дјеце са ппсебним пптребама

Сектпрски циљ.1.Интегрисане спцијалнп
искљушене категприје крпз псигураое
адекватних сервиса ппдрщке за пве
пппулације

Стр.циљ.4.Регипналнп кпнкурентни људски
ресурси,са ефикасним прпграмима ппдрщке
спцијалнп исклјушених група и развијеним
капацитетима укупне друщтвене
инфраструктуре

СЕКТОР ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
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30.000

30.000

30.000

30.000

-

100.000

20.000

100.000

30.000

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

120.000

30.000

-

-

-

75.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

SLU@BENI GLASNIK

Прпјект.4.5.2.Израда анализе стаоа и акципнпг плана
нефпрмалне едукације младих и стицаое раднпг
искуства крпз ррпграме вплпнтираоа и друге пблике

Прпјект.4.5.1.Изградоа ефикаснпг система
савјетпваоа,инфпрмисаоа и рада са младима

4.5.Прпграм „Укљушиванје младих у развпјне
активнпсти“

300.000

200.000

Прпјект4.4.2.Прпграм пшуваоа културне бащтине
ппщтине Дпбпј

Прпјект.4.4.3.Прпјект санације нарпдне матишне
библиптеке Дпбпј

20.000

Прпјект.4.4.1.Израдити интегрисану стратегију развпја
културе, сппрта и инфпрмисаоа

Прпграм4.4.Развпј друщтвенпг живпта
ппщтине

Прпјект.4.3.1.Ппдрщка сампзаппщљаваоу и
заппщљаваоу у сектприма са највећим пптенцијалпм
за развпј
100.000

30.000

Прпјект.4.2.3.Усппстављаое лпкалнпг
кппрдинацијскпг вијећа за пбразпваое пдраслих са
акципним планпм

4.3.Прпграм смаоеоа стппе незаппсленпсти

150.000

Прпјект.4.2.2Преквалификација за ппзнатпг
ппслпдавца.

центра за дјецу са АСД
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Прпјект.5.2.1.Изградоа припритетне канализаципне
мреже на ппдрушју ппщтине кап и прпщиреое
система каналисаоа птпадних и атмпсферских впда

1.500.0
00

80.000

Прпјект.5.1.2.Детаљна хидрпгеплппка, алувијална и
терасна истраживаоа ријеке Бпсне

Сектпрски цијљ5.2.Изградоа канализаципне
мреже

120.000

Прпјект. 5.1.1.Изградоа припритетне впдпвпдне
мреже на ппдрушју ппщтине кап и прпщиреое
капацитета система впдпснабдијеваоа

Сектпрски циљ.1. Изградоа и прпщирое
капацитета система впдпснабдијеваоа

Стр.циљ.5.Прпстпрнп уређена и екплпщки
напредна средина са развијенпм
специфишнпм туристишкпм ппнудпм и
услугама

1.130.00
0

3.930.
000

Укупнп сектпр друщтвенпг развпја

-

-

-

200.000

16.000

36.000

-

-

-

СЕКТОР РАЗВОЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

120.000

300.000

Прпјект.4.5.4.Прпграм ппдрщке НВП сектпру

20.000

20.000

Прпјект.4.5.3.Едукација за управљаое прпјектним
циклуспм

праксе

100.000

-

24.000

725.000

90.000

-

-

-

-

-

-

-

250.000

24.000

24.000

30.000

-

-

200.000

40.000

12.000

760.00
0

-

-

700.00
0

-

-

-

-

-

-

-

12.000

970.000

90.000

-

50.000

-

12.000

315.00
0

-

-
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200.000

200.000

Прпјект.5.3.2.Регулација ријеке Остружое крпз
центар насељенпг мјеста Станари

Прпјект.5.3.3.Регулација ријеке Руданке на пптезу
фабрика „Далекпвпд“-Ущће

60.000

Прпјект.5.4.2.Уклаоаое припритетних дивљих
деппнија

60.000

70.000

50.000

Прпјект.5.5.1.Израда студије избпра лпкације
регипналне санитарне деппније

Прпјект.5.5.2.Израда ппщтинскпг плана защтите
ријешнпг слива ријеке Бпсне за ппдрушје Дпбпја

Прпјект.5.5.3.Едукација руралне пппулације на тему
адекватнпг пдлагаоа и збриоаваоа птпада

Сектпрски циљ.5.5.Оснажена међуппщтинска
сарадоа

150.000

Прпјект.5.4.1.Санација привремене ппщтинске
деппније Липац

Сектпрски циљ.5.4.Смаоеое кплишине птпада

200.000

500.000

Прпјект.5.3.1.Регулација кприта ријеке Спреше на
пптезу каменплпм-ущће

Сектпрски циљ.5.3.Уређеое кприта ријека

Прпјект.5.2.2.Изградоа уређаја за прешићаваое
птпадних впда налпкалитету ущће Љијещоа у Бпсну

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

60.000

60.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0
00

-

14.000

-

-

30.000

-

40.000

40.000

50.000

10.000

14.000

-

-

60.000

60.000

40.000

40.000

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

15.000

-

-

30.000

60.000

20.000

20.000

-
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25.000

28.000

-

60.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000
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150.000

250.000

50.000

70.000

150.000

100.000

Прпјект.5.6.2.Санација припритетних клизищта

Прпјект.5.6.3.Инсталисаое мјерних станица за
квалитет ваздуха у Станарима и Дпбпју

Прпјект.5.6.4.Инсталисаое мјерне станице за
квалитет впде на ријеци Малпј Укрини у
Драгалпвцима

Прпјект.5.6.5.Перипдишнп праћеое квалитета
земљищта пкп рудника Станари

Прпјект.5.6.6.Деминираое щирег ппдрушја
Путникпвпг брда,Гпјакпвца и дип
Озрена(прплазилалинија разгранишеоа

Прпјект.5.6.7.Маријинп врелп кап бптанишка бащта
и излетнишки парк

-

-

20.000

30.000

-

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

10.000

20.000

30.000

30.000

-

-

-

30.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

45.000

20.000

-

20.000

-

ТЕ
Станар
и

70.000

ТЕ Стан.

50.000

Станар
и

ТЕ

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.000

-

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

15.000

-

5.000
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екплпщке дпкументације

5.7.Сектпрски циљ Израда прпстпрнп-планске-

30.000

50.000

Прпјект.5.6.1.Катастар зелених ппврщина градскпг
насеља Дпбпј

Сектпрски циљ.5.6. Одрживи екплпщки развпј

Прпјект.5.5.4.Имплементација прпјекта ппдрегије
„Озрен“(щуме,впде,стазе и сл.)
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35.000

22.000

100.000

4.547.
000

Прпјект.5.7.1.Израда ппщтинскпг плана
управљаоа птпадпм

Прпјект.5.7.2.Израда ппщтинскпг прпграма
защтите ваздуха

Прпјект.5.7.3.Регулација ријеке Успре на
пптезу ентитетска граница -ущће

Укупнп сектпр живптне средине

864.000

20.000

22.000

35.000

-

-

-

-

719.000

30.000

-

-

170.0
00

-

-

-

589.00
0

20.000

-

-

960.00
0

20.000

-

-

700.0
00

-

-

-

202.000

-

-

-

343.00
0

10.000

-

-
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67.
На основу члана 2. Закона о јавним предузећима
(«Службени
гласник
Републике
Српске»,
број:75/04), члана 30. Статута општине Добој
(«Службени гласник општине Добој», број:5/05
и 3/08) и члана 129. Пословника Скупштине општина Добој («Службени гласник општине Добој»,
број:10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 29. марта 2011 године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке
о оснивању Јавног предузећа
„Дирекције за изградњу и
развој града“ Добој
Члан 1.
Овом одлуком врше се измјене и допуне Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекције за
изградњу и развој града“ Добој број:01-013-312/10
од 14.09.2010 године (у даљем тексту: Одлука) у
смислу промјене ближе адресе сједишта предузеће,
усклађивања дјелатности са одредбама Закона о
класификацији дјелатности и Регистру пословних
субјеката по дјелатностима у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“ број:74/10)
и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број:74/10), те усклађивања оснивачког акта са
одредбама других законских прописа и потреба
код Јавног предузећа „Дирекције за изградњу и
развој града“ Добој (у даљем тексту: предузеће).
Члан 2.
У члану 5. став 2. Одлуке се мијењају и гласе:
“Оснивач за обавезе предузећа одговара у складу са законом.
У расподјели добити предузећа и покривању
губитака оснивач учествује у складу са законом.
Предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним
моралом.”
Члан 3.
У члану 6. Одлуке иза тачке додаје се нови став
који гласи:

„Скраћени назив предузећа гласи: ЈП „ ДИРГ“
Добој.
Члан 4.
У члану 7. Одлуке ријечи иза зареза „улица Светог Саве број: 26.“ се замјењују ријечима: „улица
Николе Пашића Л1 бб.“.
Члан 5.
Члан 11. Одлуке се мијења и гласи:
„Члан 11.
Предузеће у унутрашњем и спољном промету
обавља слиједеће дјелатности:
- 08.12 дјелатности копова шљунка и пијеска;
вађење глине и каолина,
- 35.30 производња и снабдијевање паром и
климатизација,
- 36.00
прикупљање, пречишћавање и
снабдијевање водом,
- 37.00 канализација,
- 38.11 прикупљање неопасног отпада,
- 38.32
рециклажа (прерада) разврстаних
материјала,
- 41.10 организација извођења пројеката за зграде,
- 41.20 изградња стамбених и нестамбених
зграда,
- 42.11 изградња путева и аутопутева,
- 42.91 изградња хидрограђевинских објеката,
- 42.99 изградња осталих објеката нискоградње,
д.н.
- 43.11 уклањање објеката,
- 43.12 припремни радови на градилишту,
- 43.13 испитивање терена за градњу бушењем
и сондирањем,
- 43.29 остали грађевински инсталациони радови,
- 43.99 остале специјализоване грађевинске
дјелатности, д.н.
- 52.21
услужне дјелатности у копненом
саобраћају,
- 62.01 рачунарско програмирање,
- 62.02 дјелатности савјетовања о рачунарима,
тј. о рачунарским системима,
- 62.09 остале услужне дјелатноси које се односе на информационе технологије и рачунаре,
- 63.11 обрада података, хостинг и припадајуће
дјелатности,
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- 68.10 куповина и продаја сопствених некретнина,
- 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама узетим у закуп
(лизинг),
- 68.31 агенција за некретнине,
- 68.32 управљање некретнинама уз наплату
или на основу уговора,
- 70.22 савјетовања која се односе на пословање
и остало управљање,
- 71.11 архитектонске дјелатности,
- 71.12 истраживачке дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање,
- 71.20 техничко испитивање и анализа,
- 73.11 агенција за рекламу и пропаганду,
- 96.03 погребне и припадајуће дјелатности.
Члан 6.
Члан 13. Одлуке се мијења и гласи:
„Оснивач предузећа у функцији Скупштине
може својом одлуком да промијени, прошири или
сузи дјелатност предузећа.
Члан 7.
У члану 16. Одлуке став 2. се брише.
Члан 8.
Члан 17. Одлуке се мијења и гласи:
„Члан 17.
Предузеће представља и иступа у његово
име директор предузећа са обимом овлаштења
утврђеним Законом о јавним предузећима.
Предузеће заступа директор предузећа са обимом овлаштења утврђеним Законом о јавним
предузећима.
Статутом предузећа се може одредити да поред
директора предузеће заступа и друго лице.“
Члан 9.
Остали текст Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Дирекције за изградњу и развој града“
Добој остаје непромијењен.
Овлашћује се директор предузећа да на основу
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекције
за изградњу и развој града“ Добој и ове Одлуке са-

чини пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Дирекције за изградњу и развој града“
Добој.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-112/11
Датум, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл.ецц. с.р.

68.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 30. Статута општине Добој ( „Службени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08)
Скупштина општине Добој , на сједници одржаној
29. марта 2011. године, донијела је

ОДЛУКУ
о преносу овлашћења
вршења послова
Члан 1.
На темељу одредаба Закона о јавним
предузећима (»Службени гласник РС« број:75/04),
Закона о уређењу простора и грађењу (»Службени гласник РС« број:55/10), Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске (»Службени гласник
РС« број.112/06) и других законских и подзаконских прописа остављена је могућност јединицама
локалне самоуправе да могу оснивати предузећа и
на њих пренијети овлаштење за вршење одређених
послова из своје надлежности;
Скупштина општине Добој је својом Одлуком
број:01-013-312/10 од 14.09.2010 године (» Службени
гласник општине Добој« број: 5/10) основала Јавно
предузеће »Дирекцију за изградњу и развој града«
Добој у којој је утврдила да је дјелатност предузећа
од општег интереса, те да ће предузеће обављати
послове прибављања, припреме и уређења градског грађевинског земљишта, организовања и
вођења инвестиција од значаја за општину, као и
активности заштите и унапређења животне средине
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Члан 2.
Имајући у виду постојање законског основа из члана 1. ове Одлуке за пренос овлашћења
у вршењу одређених послова, стварних потреба обједињавања послова из домена управљања,
одржавања, грађења некретнина, уређења и
кориштења градског грађевинског земљишта, а
у циљу економичности, рационалноти и ефикасности Oпштина Добој (у даљем тексту: Општина)
овлашћује Јавно предузеће »Дирекцију за изградњу
и развој града« Добој (у даљем тексту: Дирекција)
да у име и за рачун Општине врши послове са истим правним учинком као да је те послове сама
Општина предузела и то како слиједи:
• Послове управљања и одржавања некретнина
Општине (општински стамбени фонд, пословни
простори и гараже),
• Послове изградње, управљања и одржавања
комуналним објектима Општине,
• Послове управљања, кориштења и уређења
грађевинског земљишта и израда просторно-планске документације и изведбених пројеката,
• Обављање других стручних, правних и
књиговодствено-рачуноводствених послова по налогу Општине.

водом преношења овлашћења за вршење послова
из надлежности Општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-105/11
Датум, 29.03.2011. г.

69.
На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04. и 42/05) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој, на
сједници одржаној дана 29. марта 2011. године, доноси

О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о
кориштењу јавних површина

Члан 3.
Финансијска средства која Дирекција обрачуна
и реализује по основу вршења послова из пренешене надлежности директно се уплаћују на рачун Оп
штинe.
Накнада Дирекцијe за вршење послова из пренешене надлежности ће се утврдити уговором о
уређењу међусобних односа у проценту од 10-15%,
овисно од врсте послова и прихода остварених за
конкретне послове, односно од укупне вриједности
извршених послова за Oпштину.

Члан 1.
У Одлуци о кориштењу јавних површина
(„Службени гласник општине Добој“, број: 4/07,
7/07 и 8/07) у члану 30, у ставу 1, тачка 1. мијења
се и гласи:
„1. Постављање типских киоска“
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона

Члан4.
Општина Добој је сагласна да Дирекција преузме вршење послова који су предмет ове одлуке након извршене стручне и техничке оспособљености
Дирекције за вршење конкретних послова.
Члан 5.
Овлашћује се начелник Oпштине за потпи
сивање уговора о уређењу међусобних односа по-

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

си:

20,00 КМ по м2
13,00 КМ по м2
8,00 КМ по м2
5,00 КМ по м2
4,00 КМ по м2

У истом члану и ставу мијења се тачка 4. и гла-

„4. Постављање рекламних паноа, рекламних
стубова, јарбола, рекламних витрина и других рекламних објеката почетна цијена по зонама је:“
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Прва зона		
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона

30,00 КМ по м
18,00 КМ по м2
12,00 КМ по м2
10,00 КМ по м2
8,00 КМ по м2
2

Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са
уцртаном границом обухвата измјене плана.
Члан 4.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-104/11
Датум, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

70.
На основу члана 30. и 43. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске број 55/10) члана 30. Закона о локалној саомоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 30. Статута општине Добој, („Службени гласник општине Добој“,
број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на
сједници одржаној дана 29. марта 2011. године,
доноси

ОДЛУКУ
o приступању измјени
дијела Регулационог плана
„Центар“ у Добоју дио блока
број 9 и дио блока број 8
Члан 1.
Приступа се измјени дијела Регулационог плана „Центар“ дио блока број 9 и дио блока број 8 у
Добоју (у даљем тексту: измјена плана).
Члан 2.
Границе подручја које се мијења дефинисане су
Планом парцелације из наведеног плана као парцела број 14. Положајно иста обухвата садашњу
локацију АД „Водовод“ Добој.

Плански параметри утврђују се за период 20112014. година.
Члан 5.
Измјеном Плана умјесто пословног објекта планира се изградња стамбено-пословног објекта.
Члан 6.
Рок израде измјене Плана је девет мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
Садржај измјене Плана треба бити идентичан
садржају Плана који се мијења.
Члан 8.
Средства за измјену Плана обезбиједит ће подносилац захтјева АД „Водовод“ Добој.
Члан 9.
Носилац припреме за измјену Плана је Одјељење
за просторно уређење.
Члан 10.
Носилац израде измјене Плана одредиће се
у складу са процедуром прописаном Законом о
јавним набавкама.
Члан 11.
Скупштина општине утврђује Нацрт измјене
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јавни увид који траје најмање 30 дана.
Члан 12.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама на
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нацрт измјена Плана, носилац припреме утврђује
приједлог измјене Плана и доставља га Скупштини на усвајање и доношење.
Члан 13.
Уз приједлог измјене Плана носилац припреме
ће, уз образложење доставити све примједбе у току
јавне расправе које нису могле бити прихваћене.
Члан 14.
Сви субјекти планирања дужни су да предоче –
дају расположиве податке и друге информације неопходне за израду измјена Плана у складу са овом
одлуком

5. Перица Гојковић
6. Ранка Ивић
7. Милан Ћорић
8. Тања Ружојчић Лујић
9. Радмила Млинаревић
10. Зоран Благојевић
11. Драгиша Марковић
12. Милка Ћосић
13. Младен Вулић
14. Марица Илић
15. Борис Јеринић
16. Младен Кршић
17. Младен Николић
18. Џевад Хаџикадунић
19. Небојша Драгојловић
20. Златко Ђурић
Члан 2.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-118/11
Датум, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

71.
На основу члана 33. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
бр. 55/10), члана 30. Статута општине Добој, Скупштина општине Добој, на сједници одржаној дана
29. марта 2011. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за
праћење израде Просторног
плана општине Добој
Члан 1.
Именује се Савјет за праћење израде Просторног плана општине Добој, у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
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Обрен Петровић
Енес Суљкановић
Урош Гостић
Небојша Марић

Савјет за праћење израде Просторног плана
општине Добој дужан је да прати израду Просторног плана, заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног
развоја територијалне јединице, односно подручја
за које се документ доноси, као и стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености докумената са документима просторног уређења који
представљају основу за њихову израду, односно
у погледу усклађености докумената са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 55/10) и другим
прописима заснованим на Закону.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-103/11
Датум, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

72.
На основу члана 33. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
бр. 55/10), члана 30. Статута општине Добој, Скуп-
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штина општине Добој, на сједници одржаној дана
29. марта 2011. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за
праћење израде Урбанистичког
плана општине Добој
Члан 1.
Именује се Савјет за праћење израде Урбанистичког плана општине Добој, у сљедећем саставу:
1. Обрен Петровић
2. Енес Суљкановић
3. Урош Гостић
4. Небојша Марић
5. Перица Гојковић
6. Ранка Ивић
7. Милан Ћорић
8. Тања Ружојчић Лујић
9. Радмила Млинаревић
10. Зоран Благојевић
11. Драгиша Марковић
12. Милка Ћосић
13. Младен Вулић
14. Марица Илић
15. Борис Јеринић
16. Младен Кршић
17. Младен Николић
18. Џевад Хаџикадунић
19. Небојша Драгојловић
20. Златко Ђурић
Члан 2.
Савјет за праћење израде Урбанистичког плана општине Добој дужан је да прати израду Урбанистичког плана, заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног
развоја територијалне јединице, односно подручја
за које се документ доноси, као и стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености докумената са документима просторног уређења који
представљају основу за њихову израду, односно
у погледу усклађености докумената са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 55/10) и другим
прописима заснованим на Закону.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-102/11
Датум, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

73.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 4. Закона о
административним таксама и накнадама («Службени гласник Републике Српске», број: 8/09) и члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник
општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана 29.03.2011.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени и допуни
Одлуке о општинским
административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама - пречишћени текст («Службени гласник
општине Добој», број 4/10) у поглављу - Тарифа општинских административних такса и накнада у оквиру главе IV ОВЈЕРЕ, РУКОПИСА И ПРЕВОДИ, Тарифни број 9. За овјеру потписа, рукописа и
преписа мијења се тачка од 1. до 3. и гласи:
1.
2.
3.

за овјеру сваког потписа............................2,00
за овјеру рукописа и преписа...................2,00
за овјеру копија оригиналних
докумената.....................................................2,00
Члан 2.

Глава V ИЗВОДИ И ПРЕПИСИ ПЛАНОВА,
Тарифни број 15. мијења се и гласи:
„Извод из докумената просторног
уређења ..................................................................15,00
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Тарифни број 16., брише се.
Члан 3.

тели, мотели и сл.), ноћни барови и диско клубови.................................................................................500,00

Глава VI УТВРЂИВАЊЕ ПОДАТАКА НА
ТЕРЕНУ и тарифни број 17. бришу се.

8. за издавање локацијских услова за изградњу
помоћних и привремених објеката типа киоска, рекламни панои и сл...................................................30,00

Члан 4.

9. за издавање локацијских услова за изградњу
пољопривредних објеката (фарме)......................30,00

Назив главе и глава VII УРБАНИСТИЧКЕ
САГЛАСНОСТИ мијења се и гласи: VII ЛОКА
ЦИЈСКИ УСЛОВИ
Издавање локацијских услова обухвата: припрему техничке документације са подацима о
намјени, положају, функцији, величини објекта,
урбанистичко -техничке услове (за објекте до 400
м2) услове заштите животне средине, услове јавних
комуналних предузећа, посебне услове прописане
законом или на основу закона, евентуалне обавезе
у односу на сусједне парцеле физичких и правних
лица.“
Тарифни број 18. од тачке 1. до тачке 18.
мијења се и гласи:
1. «1. за издавање локацијских услова (гдје
одјељење ради урбанистичко -техничке услове за
изградњу индивидуалних стамбених и стамбено пословних објеката) .................................................50,00
2. за издавање локацијских услова за изградњу
објеката колективног становања, стамбено - пословних објеката и пословних објеката ..........200,00
3. за издавање локацијских услова за изградњу
пословних објеката мале привреде (угоститељство,
трговина)......................................................................70,00
4. за издавање локацијских услова за изградњу
производних објеката - занатске радионице ....50,00

10.
за издавање локацијских услова за
изградњу инфраструктурних објеката (трафо станице, подстанице, топлане, мостови и др.)......100,00
11. за издавање локацијских услова за изградњу
траса (електро каблови, телефонски каблови, водовод и канализација, улице, саобраћајнице).....150,00
12. за издавање локацијских услова за изградњу
бензинских пумпи..................................................500,00
13. за издавање локацијских услова за текуће
одржавање објекта................................................... 50,00
14. за издавање увјерења да издати локацијски
услови нису промијењени .................................... 50,00
15. за промјену титулара............................... 50,00
16. за издавање локацијских услова за вјерске
објекте.......................................................................... 50,00
17. за издавање локацијских услова за форми
рање парцеле
.......................................... 50,00
18. за издавање локацијских услова за ограде,
потпорне зидове и сл............................................... 50,00
Члан 5.
У глави VIII ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАДЊУ
Тарифни врој 20. тачка 1. мијења се и гласи:

5. за издавање локацијских услова за изградњу
индустријских пословних објеката (производне хале) ................................................................................300,00

1. за издавање санитарне сагласности за ексху
мацију...........................................................................40.00

6. за издавање локацијских услова за изградњу
складишног простора............................................100,00

Члан 6.

7. за издавање локацијских услова за изгра
дњу угоститељских објеката са преноћиштем (хо-

У глави IX ОДОБРЕЊА ЗА УПОТРЕБУ
ОБЈЕКАТА
Тарифни број 21. тачка 2. мијења се и гласи:
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2. за издавање одорења за употребу објеката
за колективно становање колективних стамбено
- пословних, пословних и индустријских објека
та.....................................................................................150,0
Члан 7.
У глави X ОДОБРЕЊА ЗА РАД
Тарифни број 22. мијења се и гласи:
1. за издавање одобрења за оснивање самосталних занатских радњи (занатско услужне),
обављање самосталне занатске дјелатности (занатско услужне)...............................................................50,00
2. издавање одобрења за обављање домаће радиности старих и умјетничких заната...............30,00
3. за издавање одобрења за рад агенција
(обављање самосталних услужно-интелектуалних
дјелатности) ..............................................................70,00
4. за издавање одобрења за оснивање самосталних радњи (видео клуб, забавне игре и сл.)......70,00
5. за издавање одобрења за обављање дјелатно
сти луна паркови, рингишпил до 50 м2 површине....................................................................................50,00
од 50 м2 - 150 м2 .............................................150,00
преко 150 м2 ....................................................300,00
6. за издавање одобрења за оснивање самосталне трговинске радње (бутици, киосци, мјешовите
робе и сл. као и пружање трговинских услуга, до
50 м2 простора ...........................................................50,00
7. за издавање одобрења за обављање посебних
начина трговине (трговина јавним надметањем,
лицитације, акције, робне берзе, продаја личним
нуђењем и др).............................................................80,00
8. за издавање одобрења за оснивање самосталних трговинских радњи типа:
- мале самопослуге до 200 м2 .......................100,00
- средње од 201 м2 до 600 м2 ........................150,00
- велике самопослуге, супер маркети
преко 600 м2................................................... 200,00
9. за издавање одобрења за обављање самосталне трговинске дјелатности (бувљак, воће и поврће,
тезге, покретни столови...........................................70,00
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- за издавање одобрења за рад ветеринарске амбуланте.......................................................................100,00
10. за издавање одобрења за оснивање угостите
љских радњи
- ресторани..........................................................150,00
- кафе барови, снек бар, клуб бар,
отворени бар....................................................150,00
- диско бар...........................................................200,00
- ноћни бар..........................................................500,00
Угоститељски објекти типа:
- посластичарнице, кафе посластичарнице,
пицерије, пекотека..........
чоколатерије, чајџинице.........................150,00
винарија, пивница....................................150,00
етно село.....................................................200,00
кантина, мензе, домаћа кухиња.............100,00
припремница оброка (catering).............120,00
јавне кухиње.................................................10,00
покретни угоститељски објекти..........150,00
мотели..........................................................500,00
хотели...........................................................500,00
собе за изнајмљивање.............................120,00
категоризација угоститељских објеката
(собе за изнајмљивање)............................................80,00
11. Издавање одобрења за обављање туристичке
дјелатности................................................................120,00
12. Издавање одобрења за отварање трговинске
радње у склопу друштва (малопродајни објекти
и пружање трговинских услуга у једном простору)................................................................................250,00
до 50 м2 пословног простора..................80,00
до 200 м2 пословног простора..............120,00
од 201 до 600 м2 пословног простора..200,00
преко 600 м2 (мегамаркети,
тржни центри и сл.).................................250,00
за издавање одобрења за рад велепродајних
објеката у склопу друштва,...................250,00
за издавање одобрења за обављање трговине на велико и мало у једном пословном простору
у склопу друштва...................................................250,00
- за издавање одобрења за рад угоститељских
објеката у склопу друштва (угоститељске дјелатно
сти).........................................................................200,00
13. Издавање одобрења за отварање туристичке
агенције у склопу друштва.................................150,00
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14. За издавање одобрења за рад центра - установе за његу и помоћ у кући (објекти смјештаја старих лица, лица којима је потребна туђа њега, домови за старе и сл.)
- правна и физичка лица.................................150,00
15. За издавање одобрења за рад
мјењачнице...........................................................50,00
(у склопу друштва)...................................150,00
16. За издавање одобрења за рента кар........50,00
(у склопу друштва)...................................100,00
17. Издавање одобрења за оснивање ортачке
радње:
- трговинске радње (комисиони, бутици, киосци,
мјешовита роба и слично, као и пружање трговинских услуга до 50 м2 простора, као и угоститељски
објекти типа (cetering), мензе, домаћа кухиња, припремница оброка (cataring), покретни угоститељски
објекти и сл.) агенције, занатске дјелатности, занатске радње, трговинске дјелатности (бувљак, воће и
поврће тезге и сл.).......................................................50,00
- мале самопослуге до 100 м2....................100,00
- средњи од 101 до 600 м2............................150,00
- велике самопослуге, супермаркети преко
600 м2
...................................................................200,00
- угоститељски објекат типа кафе барови, снек
бар, клуб бар, отворени бар, кафе посластичарнице, посластичарнице, пицерије, пекотеке, винарије
пивнице, бифе, крчма, кафана............................160,00
- ресторан.......................................................170,00
- собе за изнајмљивање..............................180,00
- дискобар, ноћни бар.................................220,00
- хотели, мотели..........................................300,00
18. Овјера писане изјаве:
- за обављање трговине на мало (СТР)..............30,00
- за обављање трговинске дјелатности.........15,00
- за обављање туристичке дјелатности.........30,00
- за обављање угоститељске дјелатности (кантине, мензе, домаће кухиње, винарија, пивница,
јавне кухиње и сл.)....................................................10,00
- кафе бар, снек бар, кафе посластичарница, клуб
бар, отворени бар, пицерија, пивница, пекотека,
чоколатерија, крчма, бифе, кафана......................15,00
- ресторани, собе за изнајмљивање...............20,00
- диско клуб, ноћни барови, диско бар, ноћни клуб
и остали типови угоститељских објеката.........30,00
- за обављање туристичке дјелатности........30,00
- за обављање агенцијских послова...............15,00
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- за проширење предмета пословања радње дјелатности (трговине и угоститељство)..........30,00
- занатство..............................................................15,00
- за обављање занатске дјелатности..............15,00
- овјера писане изјаве за обављање трговине
и пружање трговинских услуга у једном простору....................................................................................30,00
- за обављање туристичке дјелатности........30,00
- овјера писане изјве за обављање мјењачких послова..............................................................................15,00
- овјера писане изјаве за обављање дјелатности
рентакара......................................................................15,00
19. Овјера писане изјаве:
- за обављање трговине на мало у склопу
Друштва......................................................................50, 00
- за обављање трговине на велико.................50,00
- за обављање трговине на велико и мало ( у истом простору)..............................................................50,00
- за обављање трговине и пружање трговинских
услуга у једном простору.......................................50,00
- овјера писане изјаве за обављање мјењачких
послова.........................................................................30,00
- овјера писане изјаве за обављање дјелатности
рентакара.....................................................................30,00
Тарифни број 23. мијења се и гласи:
За издавање одобрења за проширење предмета
пословања радње-дјелатности и других статусних
промјена за регистроване предузетнике: (промјена
сједишта, назива фирме, радног времена, упис у
регистар предузетника, наставак рада због смрти
оснивача и сл, трговина, угоститељство, агенци
ја)....................................................................................30,00
занатство........................................................15,00
у склопу друштва.......................................60,00
Тарифни број 24. мијења се и гласи:
1. за издавање одобрења за вршење превоза
ствари и лица за властите потребе
до једне тоне................................................60,00
до двије тоне.................................................80,00
до три тоне..................................................100,00
до четри тоне...............................................120,00
до пет тона..................................................140,00
2. за издавање одобрења за вршење превоза
ствари и лица у друмском саобраћају (јавни превоз)
до једне тоне................................................80,00
до три тоне.................................................120,00
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-

до пет тона..................................................150,00
до десет тона..............................................140,00
преко десет тона.......................................250,00
тегљач...........................................................150,00
3. за издавање одобрења за јавни превоз лица - аутобус...............................................................250,00
4. за издавање одобрења за вршење такси
превоза.........................................................................80,00
Тарифни број 25. мијења се и гласи:
1. за издавање одобрења за рад ауто - школе....................................................................................50,00
2. за издавање одобрења за упис пловних
објеката у регистар и издавање пловне дозволе и упис других пловних објеката (физичка лица)...................................................................................50,00
- у склопу друштва...........................................120,00
Тарифни број 26. мијења се и гласи:
1. усклађивање општинских градских и приградских аутобуских линија - за 1 линију.......20,00
2. усклађивање општинске градске и приградских аутобуских линија........................................100,00
3. рјешавање приговора на утврђене редове во
жње..............................................................................100,00
Тарифни број 27. мијења се и гласи:
1.за издавање лиценце „Б“ за превоз на терито
рији јединице локалне самоуправе - превозник или
друштво.......................................................................60,00
2. лиценца за возило којим се обавља превоз лица
и ствари за свако возило............................................10,00
3.за издавање лиценце „Ц“ за превоз ствари
и лиценце“Д“ за такси превоз - превозник или
друштво........................................................................60,00
4.за издавање лиценце „Е“ за превоз за властите
потребе превозник или друштво.........................50,00
5.за издавање легитимације за возача моторних
возила по тони............................................................10,00
6. за издавање одобрења за статусне промјене
везано за превоз (промјена возила, рег. броја на возилу и друго)
- до једне тоне......................................................60,00
- до двије тоне.......................................................80,00
- до три тоне........................................................100,00
- до четири тоне.................................................120,00
- до пет тона........................................................140,00

Тарифни број 28. мијења се и гласи:
1. за издавање увјерења по чл. 159. и 160.
ЗУП-а....................................................................5,00
2. издавање увјерења за увоз опреме за рад.....8,00
3. овјера књига жалби за угоститељске објекте и
путничке агенције...................................................40,00
Тарифни број 29. мијења се и гласи:
1. утврђивање привременог престанка рада и
трајног престанка рада радње - дјелатности.......20,00
2. вођење радње преко пословође................. 40,00
3. утврђивање наставка рада радње/дјелатности
послије привремене одјаве и након смрти предузетника чланови породичног домаћинства.............10,00
Члан 8.
У глави XI УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
Тарифни број 30. тачка 6. мијења се и гласи:
„за акта којим се издаје еколошка дозвола за:
самосталне угоститељске радње, самосталне трговинске радње, самосталне занатске радње и
занатско - предузетничку дјелатност...............70, 00
дјелатност производње и прераде дрвета,
вађење руда, прерађивачке индустрије, хемијске
индустрије, производња и прерада гума и пластичних маса, текстила и текстилних производа, метала
и металних производа и осталих неметалних минерала, електричних оптичких уређаја, производња и
снабдјевање електричном енергијом, гасом и водом,
грађевинарство, бетонаре, експлоатација шљунка,
пијеска и камена, бензинске пумпе, фарме, клаонице и остале дјелатности предузећа................120,00 “
Члан 9.
У глави XIII ВОДОПРИВРЕДА
Тарифни број 32. мијења се и гласи:
1. Издавање водопривредне сагласности на
изграђени објекат....................................................100,00
2. Издавање водопривредне сагласности на
техничку документацију.......................................100,00
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Добој».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-113/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

74.
На основу члана 8. Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник РС» број 112/06),
члана 29. Закона о промету
непокретности
(«Службени гласник РС» 29/ 94 ), члана 30. Закона
о локалној самоупрваи («Службени гласник РС»
101/04, 42/05, 118/05 ) члана 30, Статута општине
Добој ( « Службени гласник општине Добој» број
5/05 ) и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој» број
10/ 05 ) , Скупштина општине Добој је на сједници
одржаној дана 29.03.2011. године донијела:

ОДЛУКУ
о неприхватању понуде
Члан 1.
Не прихвата се понуда Видовић Драгана, из
Добоја, за куповину некретнина и то :
- к.ч. 858/2, површине 1485 м
вадак број: 723 К.О. Добој

2

уписано ЗК из-

која је Скупштини општине Добој понуђена
по цијени од 15,00 КМ по м2.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од
дана објављивања, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-101/11
Добој,29.03.2011.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

75.
На основу члана 8. Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник РС» број 112/06),
члана 29. Закона о промету
непокретности
(«Службени гласник РС» 29/ 94 ), члана 30. Закона
о локалној самоупрваи («Службени гласник РС»
101/04, 42/05, 118/05 ) члана 30, Статута општине
Добој ( « Службени гласник општине Добој» број
5/05 ) и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој» број
10/ 05 ) , Скупштина општине Добој је на сједници
одржаној дана 29.03.2011. године донијела:

ОДЛУКУ
о прихватању понуде
Члан 1.
Прихвата се понуда Ибрахимовић Смаила из
Добоја за куповину некретнина и то :
к.ч. 6698/1 , к.ч. 6698/2 , к.ч. 6698/3, Бара ливада I класе, укупне површине 4469 м2 , уписано у
посједовни лист број: 1317 К.О. Добој.
а што по старом премјеру одговара парцели
к.ч. број: 280/3 , Бара ливада I класе, укупне површине 4469 м2 , уписано у ЗК извадак број: 1823
К.О. Добој
која је Скупштини општине Добој понуђена
по цијени од 68,00 КМ по м2.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-115/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

76.
На основу члана 15. Закона о грађевинском
земљишту РС ( „Службени гласник РС“,број
112/06), члана 4. Правилник о поступку јавног
надметања за продају грађевинског земљишта у
државној својини („Службени гласник РС“, број:
14/07), члана 30. Статута општине Добој („Службе-
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ни гласник општине Добој“, број:5/05 и 3/08), члана
129. Пословника Скупштине општине Добој“, број
10/05 и 9/08 ), процјене вриједности земљишта Пореске управе – Подручна јединица Добој, Скупштина општине Добој на сједници одржаној 29.03.2011.
године доноси:

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје неизграђеног земљишта
у државној својини
Члан 1.
Под условом и на начин регулисан овом одлуком
провешће са лицитацијом продаја неизграђеног
земљишта у државној својини означено као
к.ч 3436/1, ПЛ 729 КО Добој површине 3661м2,а
што по старом операту одговара к.ч. 867/11 з.к улошка 660 КО Добој, парцела означена као к.ч 3436/4
ПЛ 729 КО Добој површине 1382 м2, а што по старом операту одговара к.ч 867/2 з.к улошка 660 КО
Добој, парцеле означене као к.ч 3437/2 ПЛ 729 КО
Добој површине 1319 м2 ,а што по старом операту
одговара к.ч 870/1 з.к улошка 1531 КО Добој, парцела означена као к.ч 3438/3 (дио)КО Добој површине
ЦЦА 520 м2,а што по старом операту одговара к.ч
867/5 (дио ),к.ч 870/9,к.ч 870/7.к.ч 870/5,к.ч 872/34,к.ч
872/3, и к.ч 872/29, a што укупне површине износи
6882 м2.
Члан 2.
Почетна цијена земљишта из тачке 1 . ове одлуке износи 40,50 км/м2.
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ 10% од продаје продајне
цијене на жиро рачун продавца број: 562-005-00001573-90, врста прихода:722412 накнада за излицитирано земљиште.
Члан 4.
Продајну цијену наведеног земљишта,учесник
лицитације са којима ће се закључит уговор, обаве
зан је уплатит у року од 10 дана након закљученог
поступка лицитације а предаја земљишта у посјед
купцу извршиће се у року од 8 дана након уплате

купопродајне цјене о чему ће се сачинит записник
о примопредаји.
Члан 5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацие коју је именовао овај орган.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања , а објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-116/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

77.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05, и 118/05.), члана 16. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 30. Статута општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 5/05 и 3/08), Скупштина општине Добој
на сједници одржаној дана 29. марта 2011. године,
доноси

ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног грађевинског
земљишта непосредном
погодбом ради комплетирања
грађевинске парцеле
I
Продаје се неизграђено грађевинско земљиште
ради комплетирања грађевинске парцеле на локалитету Регулациони план Средњошколски центар,
I фаза, локација број 48 и то парцеле означене као:
к.ч. број 6508/3 (нови премјер), што одговара к.ч.
број 277/4 (стари премјер), све К.О. Добој, површине 1165 m2, и к.ч. број 6690/1 (нови премјер), што
одговара к.ч. број 277/5 (стари премјер), све К.О.
Добој, површине 1904 m2.
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II
Продајна цијена за горе наведене некретнине
износи 40,50 КМ по м2, чија је тржишна вриједност
процијењена од стране Пореске управе, Подручна
јединица Добој.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-106/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

78.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Одлука о преносу овлашћења
вршења послова на Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и развој града Добој“.
2. Скупштина општине Добој подржава
активности начелника и органа општине да се
обезбиједи континуирани рад д.о.о. “Слобода” и да
се сачувају радна мјеста за запослене раднике д.о.о.
“Слобода” и раднике Општинске административне
службе.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-121/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

79.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије и техничким
условима градње јединственог топлификационог
система у граду Добоју, суштински и формално
технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове општине Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије изнесене на јавној расправи и припреми
приједлог Одлуке о општим и техничким условима
испоруке топлотне енергије и техничким условима
градње јединственог топлификационог система у
граду Добоју.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-108/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

80.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. и 148. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности , суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
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2. Задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове општине Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06.) организује
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије изнесене на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о гробљима и погребној
дјелатности
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-109/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

81.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада за 2011. годину Центра за социјални рад Добој.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
за 2011. годину Центра за социјални рад Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-122/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

82.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине

Добој, на сједници од
доноси

29.

марта 2011. године,

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2010. годину
Центра за социјални рад Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-119/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

83.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за период септембар 2009.г. - септембар 2010. године ЈУ Дјечијег
обданишта „Мајка Југовић“ Добој.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-120/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

84.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада за 2011. годину ЈУ
Дјечијег обданишта „Мајка Југовић“ Добој.
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2. Саставни дио закључка чини Програм рада за 2011. годину ЈУ Дјечијег обданишта „Мајка
Југовић“ Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-132/11
Добој,29.03.2011.год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-123/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

85.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

87.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада за 2011. годину ЈП
„Радио Добој“.

1. Усваја се Програм рада за 2011. годину
Центра за културу Добој.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
за 2011. годину ЈП „Радио Добој“.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
за 2011. годину Центра за културу Добој.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-124/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

86.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за период 2010.
године Центра за културу Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-125/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

88.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2010. годину
ЈП „Радио Добој“ .
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2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-131/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

Број: 01-013-130/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

89.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

91.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм рада за 2011. годину
Територијалне ватрогасне јединице Добој.

1. Усваја се Програм рада за 2011. годину
Агенције за развој малих и средњих предузећа општине Добој.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
за 2011. годину Територијалне ватрогасне јединице
Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-126/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

90.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2010. годину
Територијалне ватрогасне јединице Добој .

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
за 2011. годину Агенције за развој малих и средњих
предузећа општине Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-127/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

92.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2010. годину
Агенције за развој малих и средњих предузећа општине Добој.
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2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

2. Саставни дио закључка чини годишњи
План рада Интерне ревизије општине Добој за
2011. годину.

дератизације на подручју општине Добој најмање
два пута годишње и у времену март - април као
«прољетну дератизацију» и октобар-новембар, као
«јесењу дератизацију», у складу са чланом 15. Закона о заштити становништва од заразних болести, („Сл. гласник РС“, број: 14/10).
3. Задужују се Регионални завод за заштиту
здравља Добој, ЈЗУ Дом здравља Добој, те Одељење
за инспекцијске послове Добој- (здравствено санитарна- инспекција) за спровођење мјера из Програма спречавања и сузбијања заразних болести на
подручју општине Добој за период 2011. год. и о
томе сачине извјештај и упознају Скупштину општине Добој.
4. Обавезује се ЈЗУ Дом здравља Добој, да
проведе посебне мјере за спречавање и сузбијање
заразних болести у складу са чланом 9. Закона о
заштити становништва од заразних болести.
5. Обавезују се све Јавне установе и Јавна
предузећа на подручју општине Добој да донесу властите Планове за организовање своје
дјелатности у ванредним ситуацијама.
6. Контролу над спровођењем мјера из овог
Програма вршиће Општинска здравствено санитарна инспекција, током цијеле године.
7. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеног
гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-129/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

93.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се годишњи План рада Интерне
ревизије општине Добој за 2011. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-128/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

94.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Пограм мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести на подручју оппштине
Добој у 2011. години.
2. Обавезује се начелник општине да
организује спровођење опште систематске

Број: 01-013-145/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

95.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада ЈЗУ Дома здравља
Добој за 2011. годину, суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈЗУ Дом здравља Добој, да
у складу са Одлуком о јавним расправама у оп-
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штини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број:
1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи и припреми приједлог Програма рада ЈЗУ Дома
здравља Добој за 2011. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-133/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

96.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду за 2010. годину
ЈЗУ Дома здравља Добој.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-134/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

97.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Плана рада и пословања ЈЗУ Апотеке „Јован Јовановић Змај“ Добој у пословној

2011. години, суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се ЈЗУ Апотека „Јован Јовановић
Змај“ Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник општине
Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене на
јавној расправи и припреми приједлог Плана рада
и пословања ЈЗУ Апотеке „Јован Јовановић Змај“
Добој у пословној 2011. години.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-136/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

98.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Апотеке
„Јован Јовановић Змај“ Добој за 2010. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-135/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

99.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
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Добој, на сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт
Програма
рада
Туристичке
организације општине Добој за 2011. годину, суштински и формално технички је прихватљив за
даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Туристичка организација општине Добој, да у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник општине
Добој“, број: 1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Програма рада Туристичке организације општине Добој за 2011. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-138/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

100.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке
организације општине Добој за 2010. годину.

5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Нацрт Програма рада Народне библиотеке
Добој за 2011. годину, суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Народна библиотека Добој,
да у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број:
1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи
и припреми приједлог Програма рада Народне библиотеке Добој за 2011. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-140/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

102.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

1. Усваја се Извјештај о раду Народне библиотеке Добој за 2010. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

Број: 01-013-137/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

101.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-139/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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103.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

105.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Нацрт Програма рада Регионалног архива
Добој за 2011. годину, суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

1. Нацрт Програма рада Регионалног музеја
Добој за 2011. годину, суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

2. Задужује се Регионални архив Добој, да
у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број:
1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи
и припреми приједлог Програма рада Регионалног
архива Добој за 2011. годину,

2. Задужује се Регионални музеј Добој, да
у складу са Одлуком о јавним расправама у општини Добој („Сл. гласник општине Добој“, број:
1/06.) организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи
и припреми приједлог Програма рада Регионалног
музеја Добој за 2011. годину.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-142/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

Број: 01-013-144/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

104.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

106.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду Регионалног архива Добој за 2010. годину.

1. Усваја се Извјештај о раду Регионалног
музеја Добој за 2010. годину.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-141/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-143/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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107.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште Замјеника
у Добоју у 2010. години са стањем судских спорова
у којима је општина Добој учесник у својству тужиоца односно туженог.
2. Обавезује се Начелник општине да оформи
комисију која ће размотрити постојеће спорове у
којима учествује општина Добој са циљем ефикасног
окончања истих, те да сачини анализу могућих позитивних и негативних ефеката по буџет општине.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.

109.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма активности рјешавања проблематике избјеглог,
расељеног становништва и повратника за 2010. годину и Извјештај о раду Одјељења за изградњу, обнову и развој за 2010. годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-148/11
Добој,29.03.2011.год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-107/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

108.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине Добој»,
број 10/05 и 9/08), Скупштина општине Добој, на
сједници од 29. марта 2011. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Комисије за
продају грађевинског земљишта.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-149/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

110.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Одјељења за
просторно уређење, са Извјештајем о реализацији
Програма уређења грађевинског земљишта за 2010.
годину.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-147/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.
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111.
На основу члана 30. и 66. Статута општине
Добој («Службени гласник општине Добој», број
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општине Добој («Службени гласник општине
Добој», број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој, на сједници од 29. марта 2011. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализованом Програму деминирања на подручју општине Добој за
2010. годину
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-146/11
Добој,29.03.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

112.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 112/06) и члана 30. Статута општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05)
рјешавајући по захтјеву Лазић Миленка из Добоја
за утврђивање права власништва на грађевинском
земљишту у државној својини на коме је изграђена
зграда без права кориштења ради грађења, Скупштина општине Добој на сједници одржаној дана
29.03.2011. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
1. На земљишту означеном, по старом премјеру,
са к.ч.бр. 106/34 њива Орашје, површине 359 м2 и
к.ч.бр. 106/32 пут без ознаке Орашје, површине 9
м2, све уписано у зк.ул.бр. 404 КО СП Орашје, а што
по новом премјеру одговара к.ч.бр. 6618/7 Орашје,
њива 6. кл. површине 359 м2 и к.ч.бр. 6618/6 Орашје,
пут без ознаке, површине 9 м2, све уписано у п.л.бр.
729 КО Добој, утврђује се право власништва у корист Лазић Миленка, син Ранка, из Добоја, са 1/1
дијела.
2. Лазић Миленко дужан је платити у корист
буџета општине Добој:
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- накнаду за уређење грађевинског земљишта у
износу од 8.755,34 КМ,
- накнаду за природне погодности – ренту за
објекат у износу од 3.657,81 КМ.
3. На земљишту из тачке 1 овог рјешења, означеном са к.ч.бр. 106/34 и 106/32 из зк.ул. 404 КО СП
Орашје утврђује се престанак права коришћења
уписаног у Б власничком листу истог улошка у корист Општине Добој са 1/1 дијела.
4. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, након
правоснажности овог рјешења, уз поднесени доказ
да су плаћене накнаде из тачке 2. овог рјешења,
Земљишнокњижна канцеларија Основног суда у
Добоју извршиће укњижбу права власништва у
корист Лазић Миленка, син Ранка, из Добоја, са
1/1 дијела, а Републичка упраа за геодетске-правне послове-Подручна јединица Добој извршиће у
катастарском операту упис права посједа у корист
Лазић Миленка, син Ранка, из Добоја, са 1/1 дијела,
уз истовремено брисање ранијих извршених уписа
на том земљишту.
Образложење
Лазић Миленко, син Ранка, из Добоја поднио је захтјев да се на основу члана 47. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број. 112/06) утврди право
власништва у његову корист, на грађевинском
земљишту у државној својини из тачке 1. овог
рјешења, на коме је изграђен објекат-кућа.
У проведеном поступку извршен је увид у
земљишнокњижни извадак из зк. улошка 404 за
парцелу означену, по старом премјеру, са к.ч.бр.
106/34 њива Орашје површине 359 м2 и к.ч.бр.
106/32 пут без ознаке Орашје, површине 9 м2, све
уписано у зк.ул.бр. 404 КО СП Орашје, уписане као
друштвено-државно власништво са 1/1 дијела, те
на основу уговора о купопродаји од 07.10.1974. године бр. Ов-1773/74, укњижено је право власништва на непокретности А листа. Затим, укњижено је
право коришћења на цијеле непокретности А листа
у корист општине Добој. Затим увид у посједовни
лист бр. 729 КО Добој к.ч.бр. 6618/7 Орашје, њива
6. кл. површине 359 м2 и к.ч.бр. 6618/6 Орашје, пут
без ознаке, површине 9 м2, све уписано у п.л.бр. 729
КО Добој, посједник-држалац Општина Добој, са
1/1 дијела.
У поступку који је претходио доношењу рјешења
извршен је увид у приложену документацију:
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- Земљишнокњижни извадак из зк. улошка бр.
404 КО СП Орашје,
- посједовни лист бр. 729 КО Добој,
идентификацију парцела по новом и старом
премјеру, копију катастарског плана,
- рјешење о урбанистичкој сагласности бр.
05/364-528/2001 од 29.06.2001. г. Одјељења за просторно уређење Добој,
- рјешење о додјели грађевинског земљишта без
накнаде у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта, бр. 20/2001 од 16.07.2001.г. Мјесне
заједнице Орашје-Општина Добој,
- потврду Мјесне заједнице Орашје бр. 01-04/10
од 17.05.2010.г. којом се потврђује да је подносилац
захтјева на парцели означеној са к.ч.бр. 6618/7 и
6618/6 саградио стамбени објекат те у исти уселио
2002. године,
- рјешење бр. 05-364-271/2010 од 16.09.2010.
г. Одјељења за просторно уређење Добој,
о утврђивању висине накнаде за уређење
грађевинског земљишта и висине једнократне накнаде за ренту и
- локацијске услове бр. 05/364-271/2010 од
16.09.2010.г. Одјељења за просторно уређење Добој,
са урбанистичко-техничким условима стамбеног
објекта и ситуацијом терена.
Дана 14.12.2010.г. одржана је усмена расправа и
увиђај на лицу мјеста, гдје се подносилац захтјева
Лазић Миленко изјаснио да остаје код поднесеног захтјева, а геометар Пеулић Љубинка на лицу
мјеста извршила је идентификацију и констатовала да је парцела к.ч.бр. 6618/6 звана „Орашје“, пут
без ознаке, површине 9 м2, уписана у п.л.бр. 729 КО
Добој, посједник Општина Добој а што по старом
премјеру одговара к.ч.бр. 106/32 звана „Орашје“
пут без ознаке, површине 9 м2, уписано у зк.ул. 404
КО СП Орашје, друштвено-државно власништво
на основу уговора о купопродаји од 07.10.1974.г.
бр.ов. 1773/74 укњижено је право власништва на
непокретностима А листа, затим укњижено је
право коришћења на цијеле непокретности А листа у корист Општине Добој и к.ч.бр. 6618/7 звана
„Орашје“ њива 6. класе површине 359 м2, уписана у
п.л. 729 – посједник Општина Добој, а што по старом премјеру одговара к.ч. 106/34 звана „Орашје“
њива површине 359 м2, уписано у зк.ул. 404 КО СП
Орашје, државно-друштвено власништво на основу уговора о купопродаји од 07.10.1974.г. бр.ов.
1773/74 укњижено је право коришћења на цијеле
непокретности А листа у корист Општине Добој,
затим геометар је констатовао да је на предметној
парцели према урбанистичко-техничким условима израђеним од стране Одјељења за простор-
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но уређење општине Добој бр. 05/364-271/2010 од
16.09.2010.г. саграђен је објекат који је предмет
легализације.
Представник Општине Добој, Радојчић Радмила
на одржаној усменој расправи изјавила је да је упозната са поступком који се води по захтјеву који је
Скупштини општине Добој поднио Лазић Миленко, по члану 47. Закона о грађевинском земљишту,
ради легализације стамбеног објекта саграђеног на
земљишту означеном са к.ч.бр. 6618/7 и 6618/6 КО
Добој (стари бр.к.ч. 106/32 и 106/34 КО СП Орашје),
те након увида у приложену документацију, сагласила се са спровођењем поступка легализације
предметног објекта доношењем рјешења Скупштине општине по члану 47. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, уз напомену да
је подносиоцу захтјева наведено земљиште
додјељено без накнаде, у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта али исти је обавезан
платити накнаду по основу уређења и ренту.
На усменој расправи представник Правобранилаштва РС-Сједиште замјеника у Добоју, Јелачић
Зоран, као законски заступник Општине Добој,
изјавио је да је упознат са поступком који се води по захтјеву Лазић Миленка ради легализације
стамбеног објекта по члану 47. Закона о
грађевинском земљишту РС, те након увида у приложену документацију која је Правобранилаштву
раније достављена изјавио је да је сагласан да се
спроведе поступак и легализује предметни објекат
доношењем рјешења Скупштине општине Добој
по члану 47. Закона о грађевинском земљишту РС.
Накнада за уређење грађевинског земљишта и
накнада за природне погодности (рента) објекта
обрачуната је од стране Одјељења за просторно уређење Добој, рјешењем бр. 05/364-271/2010
од 16.09.2010. године, у складу са Одлуком о
грађевинском земљишту („Службени гласник општине Добој“, број: 3/09, 4/09, 5/09 и 4/10), Одлуком о утврђивању просјечне коначне грађевинске
цијене по м2, корисне стамбене површине на
подручју општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 4/10) и Програмом уређења
грађевинског земљишта за 2010.-у годину („Службени гласник општине Добој“, број: 1/10).
Чланом 47. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06) прописано је да ако је до дана ступања на снагу овог закона на грађевинском
земљишту у државној својини изграђена зграда
без права коришћења земљишта ради грађења,
односно без одобрења за грађење, за коју се може накнадно издати одобрење за грађење према
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одредбама Закона о уређењу простора, скупштина јединице локалне самоуправе утврдиће право
власништва у корист градитеља, односно његовог
правног насљедника, уз обавезу плаћања накнаде
за продато земљиште по тржишној вриједности
грађевинског земљишта, трошкова уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности тог земљишта (рента).
На основу свега напријед наведеног утврђено је
да су у конкретном случају испуњени услови прописани чланом 47. Закона о грађевинском земљишту
те је овим рјешењем ваљало утврдити право власништва у корист Лазић Миленка из Добоја, на наведеном земљишту на коме је изграђена предметна
зграда без права коришћења ради грађења.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења. Тужба се подноси непосредно суду у два примјерка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-150/11.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 29.03.2011. г.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
		
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

113.
На основу члана 250. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“,
број: 13/02 и 50/10) 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и
118/05) члана 30 став 1. тачка 2 Статута општине
Добој („Службени гласник општине Добој“, број:
5/05 и 3/08) и члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине
Добој“, број: 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој на сједници одржаној дана 29.03.2011. године
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о укидању правоснажног
Рјешења број 01-012-2-7-623/99 од 29.12.1998. године
1. Укида се на основу захтјева и сагласности
странке Рјешење Скупштине општине број 01-0122-7-6-23/99 од 29.12.1998. године којим се додјељује
без накнаде Перић Драгомиру, сину Госте, из До
боја, Поп Љубина 9, у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта грађевинско земљиште
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означено као к.ч. 851/16 п.л. 5763 површине 337 м2
КО Пољице.
2. На некретнинама означеним као к.ч. 851/16
п.л. 5763 КО Пољице извршиће се брисање
укњижбе права кориштења код Републичке управе
за геодетске и имовинско – правне послове – Подручна јединица Добој, неизграђеног грађевинског
земљишта која је извршена у корист Перић Драгомира сина Госте а извршиће се укњижба права
кориштења на наведеној парцели у корист Поповић
Милоша Ратка на основу правоснажног Рјешења
Скупштине општине број 01-012-2-14-7/00 од
23.03.2000. године.
Образложење
Скупштина општине Добој додијелила је Перић
Драгомиру Рјешењем број 01-012-2-7-6-23/99 од
29.12.1998. године парцелу број 851/16 површине
377 м2 КО Пољице у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта. На основу овог рјешења
извршена је укњижба ове парцеле у корист Перић
Драгомира.
Перић Драгомир се својом Изјавом од
12.03.2001. године број 01-013-15-4/01 одрекао права на кориштење и вратио додијељено грађевинско
земљиште јер је за своје рјешавање стамбеног
питања добио на бесплатно кориштење парцелу
са монтажним објектом. Другим Рјешењем Скупштина општине Добој број 01-012-2-14-7/00 од
23.03.2000. године додијелила је исту парцелу број
к.ч. 851/16 Поповић Милоша Ратку које је постало правоснажно дана 23.4.2000. године. Наведено
рјешење Републичка управа у катастарском операту није могла провести јер је на истој парцели
проведено рјешење којим је додијељено земљиште
Перић Драгомиру.
Увидом у приложену документацију и то
Рјешење број 01-012-2-7-6-23/99 од 29.12.1998. године, изјаву Перић Драгомира број 01-013-15-4/01
од 12.03.2001. године, Рјешење број 01-012-2-147/00 од 23.03.2000. године којим је додијељена парцела Поповић Ратку те потврда Мјесне заједнице
Пољице да је Поповић Ратко већ изградио стамбени објекат, одлучено је о укидању предметног
рјешења с обзиром да су се испунили услови јер је
неправилно примијењен материјални пропис због
погрешно утврђеног чињеничног стања на истој
парцели а странка Перић Драгомир је са тим сагласна и не вријеђа се њен интерес с обзиром да је
на други начин ријешила своје стамбено питање.
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Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана
пријема рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Добој, 29.03.2011. г
Број: 01-013-117/11

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Здравко Петровић, дипл.ек. с.р.

114.
На основу члана 2. став 1. тачка д. Упутства о
процедурама за именовање чланова Општинске
изборне комисије, Изборне комисије града Бања
Лука, Изборне комисије града Мостара и Изборне
комисије Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник РС“, број 58/08), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој је на сједници одржаној дана 29.03.2011. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
Општинске изборне комисије
I
Разрјешава се функције предсједника Општинске изборне комисије Добој са даном 29.03.2011.
године због неподношења Извјештаја о раду Општинске изборне комисије
Новак Божичковић, дипл. правник
II
Ово рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије
БиХ, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-97/11
Добој, 29.03.2011. г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

115.
На основу члана 2. став 1. тачка д. Упутства о
процедурама за именовање чланова Општинске
изборне комисије, Изборне комисије града Бања
Лука, Изборне комисије града Мостара и Изборне
комисије Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник РС“, број 58/08), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
Добој је на сједници одржаној дана 29.03.2011. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
Општинске изборне комисије
I
Именује се предсједник Општинске изборне
комисије Добој са даном 29.03.2011. године
Ненад Палексић, дипл. правник
II
Ово рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије
БиХ, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-98/11
Добој, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

116.
На основу члана 2. став 1. тачка д. Упутства о
процедурама за именовање чланова Општинске
изборне комисије, Изборне комисије града Бања
Лука, Изборне комисије града Мостара и Изборне
комисије Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник РС“, број 58/08), члана 129. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина општине
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Добој је на сједници одржаној дана 29.03.2011. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Општинске
изборне комисије
I
Именује се члан Општинске изборне комисије
Добој са даном 29.03.2011. године

II
Ово рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије
БиХ, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-99/11
Добој, 29.03.2011. г.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

Гордана Дејановић, магистар

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
117.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 6. Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске („Службени гласник РС“, број:
36/09), Правилника о примјени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник РС“, број: 6/05), члана 29. Правилника
о рачуноводственој политици за кориснике буџета
Републике Српске („Службени гласник РС“, број:
9/06, 14/07 и 121/08) и члана 67. Статута општине
Добој („Службени гласник РС“, број: 05/05 и 03/08),
Начелник општине Добој доноси:

ПРАВИЛНИК
о рачуноводственој политици за
кориснике буџета општине Добој
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о рачуноводственој политици за
кориснике буџета општине Добој (у даљем тексту
Правилник) прописује се рачуноводствена политика:
- за кориснике буџета општине Добој чија књига
чини саставни дио Главне књиге Трезора општине
Добој и
- чија је Главна књига дјелимично саставни дио
Главне књиге Трезора општине Добој

Члан 2.
Под буџетским корисницима из члана 1. став 1.
алинеје 1. овог Правилника подразумијевају се:
1. Скупштина општине и стручна служба,
2. Кабинет начелника,
3. Одјељење за општу управу,
4. Одјељење за финансије,
5. Одјељење за привреду и друштвене дјелат
ности,
6. Одјељење за просторно уређење,
7. Одјељење за стамбено-комуналне послове,
8. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
9. Одјељење за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције,
10. Одјељење за изградњу, обнову и развој,
11. Центар за социјални рад Добој,
12. Центар за културу и образовање Добој,
13. Дјечије обданиште „Мајке Југовића“ Добој,
14. Територијална ватрогасна јединица Добој и
15. Мјесне заједнице
Под буџетским корисницима из члана 1. став 1.
алинеја 2 овог Правилника подразумијевају се:
1. Гимназија „Јован Дучић“ Добој,
2. Економска и трговинска школа Добој,
3. Медицинска школа Добој,
4. Техничка школа Добој,
5. Саобраћајна и електро школа Добој,
6. Управна, угоститељска и ШУП школа Добој и
7. Регионални музеј Добој
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Члан 3.
Основ за утврђивање рачуноводствене политике
корисника буџета општине Добој су Међународни
рачуноводствени стандарди за јавни сектор (МРСЈС) објављени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор.
Члан 4.
Главна књига Трезора општине Добој је системска књиговодствена евиденција свих финансијских
трансакција буџета општине Добој, односно, прихода и расхода, средстава, извора средстава и обавеза у складу са прописаним контним планом и
на нивоу прописаних класификација (фондовска,
организациона, економска, подекономска, функционална и програмска).
Буџетски корисници чија Главна књига
представља дио Главне књиге Трезора, све
финансијске трансакције евидентирају преко рачуноводственог низа.
Рачуноводствени низ се прописује Правилником о контном плану и има шест сегмената (стандардне буџетске класификације) и 33 цифре.
Контни план садржи десет основних класа:
- КЛАСА 0: Нефинансијска имовина
- КЛАСА 1: Финансијска имовина
- КЛАСА 2: Обавезе
- КЛАСА 3: Властити извори и ванбилансна
евиденција
- КЛАСА 4: Расходи
- КЛАСА 5: Издаци за нефинансијску имовину
- КЛАСА 6: Издаци за финансијску имовину и
отплату дугова
- КЛАСА 7: Приходи
- КЛАСА 8: Примици за нефинансијску имовину
- КЛАСА 9: Примици од финансијске имовине
и задужења
II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Члан 5.
1. Нефинансијска имовина се према рочности
дијели на:
а) Нефинансијску имовину у сталним средствима од које се очекују економске користи или услужни потенцијал у периоду дужем од годину дана.
б) Нефинансијску имовину у текућим средствима од које се очекују економске користи или

услужни потенцијал у периоду краћем од године
дана.
2. Нефинансијска имовина у сталним и текућим
средствима служи за административне и функционалне сврхе органа општинске, односно Административне службе и буџетских корисника за
пружање јавних услуга.
3. Нефинансијска имовина у сталним и текућим
средствима општине Добој води се на организационом коду трезора општине Добој.
Члан 6.
Нефинансијска имовина у сталним средствима обухвата произведену сталну имовину,
драгоцјености, непроизведену сталну имовину,
нефинансијску имовину у сталним средствима у
припреми и авансе, и сталну имовину намијењену
продаји и обустављена пословања
а) Произведена стална имовина
Члан 7.
Произведену сталну имовину чине зграде и
објекти, постројења и опрема, биолошка имовина,
инвестициона имовина и нематеријална произведена имовина.
Члан 8.
1. Зграде и објекти обухватају стамбене, пословне, саобраћајне и остале објекте у употреби, који су
изграђени, купљени, прибављени на финансијски
лизинг или стечени на други начин.
2. Признавање и вредновање зграда и објеката
се врши у складу са МРС ЈС 17 и другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.
3. Вредновање приликом почетног признавања
се врши по трошку набавне вриједности или цијени
коштања. Када је средство стечено у трансакцији
која није трансакција размјене, односно, када трошак набавке не одражава стварну вриједност средстава, његово почетно вредновање се врши по фер
вриједности на дан стицања.
4. Вредновање након почетног признавања се
врши примјеном модела набавне вриједности –
амортизовањем признате вриједности средстава,
умањене за процјењену резидуалну вриједност
и евентуалне акумулиране губитке од умањења
вриједности током његовог вијека или примјеном
модела ревалоризације.
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5. Обрачун амортизације се врши примјеном
линеарне методе по годишњим стопама.
6. Процјена фер вриједности врши се примјеном
ревалоризационог модела у складу са МРС ЈС 17
и другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.
7. Трошкови амортизације и трошкови и приходи признати по основу усклађивања вриједности
произведене сталне имовине имају искључиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским расходима/приходима.
Члан 9.
1. Постројења и опрема обухватају превозна
средства, канцеларијски намјештај, рачунарску
опрему, комуникацијску опрему, алат и инвентар,
гријну, расхладну и заштитну опрему и осталу
опрему у употреби, која је купљена, прибављена
или стечена на други начин.
2. Признавање и вредновање постројења и
опреме врши се на исти начин као и код зграда и
објеката.
Члан 10.
1. Инвестициона имовина обухвата имовину
која не служи у административне и функционалне
сврхе органа Општине, односно Административне
службе и буџетских корисника за пружање јавних
услуга, већ се држи ради остваривања прихода
од издавања под закуп и/или дугорочног пораста
вриједности.
2. Признавање и вредновање инвестиционе
имовине врши се у складу са МРС ЈС 16 и другим
релевантним рачуноводственим стандардима и
прописима.
3. Почетно вредновање инвестиционе имовине у власништву се врши по трошку набавке
– набавној вриједности или цијени коштања. Накнадно вредновање инвестиционе имовине врши
се по фер вриједности. Када је средство стечено у
трансакцији која није трансакција размјене, односно, када трошак не одражава стварну вриједност
средства, његово почетно вредновање се врши по
фер вриједности на дан стицања.
Члан 11.
1. Нематеријална произведена имовина обухвата улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса, рачунарске програме, оригинална

забавна, књижевна и умјетничка дјела, улагање у
развој и слично.
2. Признавање и вредновање нематеријалне
имовине врши се у складу са МРС ЈС 38 и другим
релевантним рачуноводственим стандардима и
прописима.
3. Почетно вредновање нематеријалне произведене имовине врши се по трошку набавке
– набавној вриједности или цијени коштања. Када је имовина стечена у трансакцији која није
трансакција размјене, односно, када трошак набавке не одражава стварну вриједност имовине, њено
почетно вредновање се врши по фер вриједности
на дан стицања.
4. Вредновање након признавања се врши
амортизовањем признате вриједности средства, умањене за резидуалну вриједност током
његовог вијека трајања и умањењем за губитке од
обезвређења или примјеном допуштеног алтернативног поступка ревалоризације.
Члан 12.
1. У случају продаје произведене сталне имовине, нето разлика између књиговодствене
вриједности и износа уговореног продајом евидентира се као добитак од продаје произведене сталне
имовине, ако је износ уговорен продајом већи од
књиговодствене вриједности, односно као губитак
од продаје произведене сталне имовине, ако је износ уговорен продајом мањи од књиговодствене
вриједности.
2. Средства добијена продајом произведене
сталне имовине немају третман текућег прихода,
него примитка од нефинансијске имовине.
б) Драгоцјености
Члан 13.
1. Драгоцјености су стална имовина коју чине
добра велике вриједности која се прибављају и
чувају као залиха вриједности и не користе се.
2. Вредновање драгоцјености се врши по фер
вриједности.
3. У случају продаје драгоцјености, нето разлика између књиговодствене вриједности и износа уговореног продајом евидентира се као добитак
од продаје драгоцјености, ако је износ уговорен
продајом већи од књиговодствене вриједности, односно као губитак од продаје драгоцјености, ако је
износ уговорен продајом мањи од књиговодствене
вриједности.
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4. Овако евидентирани приходи и расходи имају
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се
буџетским приходима – расходима. Средства
добијена продајом драгоцјености немају третман
текућег прихода, него примитка од нефинансијске
имовине.
в) Непроизведена стална имовина
Члан 14.
1. Непроизведена стална имовина настаје природним путем и обухвата земљиште, остала природна добра и нематеријално непроизведену имовину као нпр. гудвил слично.
Члан 15.
1. Земљиште обухвата градско грађевинског
земљиште и остало земљиште.
2. Земљиште не подлијеже амортизацији.
3. Признавање и вредновање земљишта врши се
у складу са МРС ЈС 17 и другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.
4. Почетно вредновање земљишта се врши по
трошку набавке – набавној вриједности или цијени
коштања. Када је земљиште стечено у трансакцији
која није трансакција размјене, односно, када
трошак набавке не одражава стварну вриједност
земљишта, његово почетно вредновање се врши по
фер вриједности на дан стицања.
5. Трошкови и приходи признати по основу
усклађивања вриједности непроизведене сталне
имовине имају искључиво обрачунски карактер и
не сматрају се буџетским расходима/приходима.
6. Нематеријална непроизведена имовина
укључује и гудвил – купљену репутацију, тј. разлику између више плаћене цијене од књиговодствене
вриједности купљеног субјекта. Улагања изнад
књиговодствене вриједности (гудвил) књиже се у
корист извора средстава.
г) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и аванси
Члан 16.
1. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми обухвата улагања у све облике
нефинансијске имовине од дана почетка улагања
до дана почетка њеног коришћења и дате авансе

за прибављање нефинансијске имовине у сталним
средствима.
2. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми вреднује се по трошку набавке –
набавној вриједности или цијени коштања имовине у процесу њеног прибављања.
3. Приликом стављања средстава у употребу
врши се искњижавање исказане вриједности активираног средства са синтетичког конта 0141
– Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми и прености на одговарајућа конта
нефинансијске имовине у употреби.
4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми не подлијеже амортизацији.
5. Почетно вредновање аванса за нефинансијску
имовину у сталним средствима врши се по
номиналној вриједности готовине или готовинског
еквивалента датог за учинак, који тек треба да буде
испоручен од стране примаоца аванса.
6. Након евидентирања набавке нефинансијске
имовине у сталним средствима, за коју је дат аванс,
врши се затварање аванса преносом оправданог износа са конта датих аванса на одговарајуће аналитичко конто обавезе према добављачима.
д) Стална имовина намијењена продаји и
обустављена пословања
Члан 17.
1. Имовина намијењена продаји и обустављена
пословања
обухвата
све
облике
сталне
нефинансијске имовине која је намијењена продаји
и све облике нефинансијске имовине која припада
обустављеним пословањима.
2. Вриједност сталне имовине намијењене
продаји утврђује се по књиговодственој вриједности
или фер вриједности умањеној за процијењене
трошкове продаје, зависно од тога која је нижа.
3. Стална имовина намијењена продаји не
подлијеже амортизацији.
4. Класификовање, вредновање и рекласифи
ковање сталне имовине намијењене продаји врши
се у складу са МСФИ 5 и другим релевантним
стандардима и прописима.
5. Имовина обустављених пословања класи
фикује се, вреднује и рекласификује у складу са
МСФИ 5 и другим релевантним стандарима и прописима.
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Члан 18.
Нефинансијска имовина у текућим средствима обухвата залихе канцеларијског материјала,
материјала за одржавање чистоће, залихе ситног
инвентара, аутогума и осталог материјала који
служи за обављање редовне дјелатности органа
Општине, односно, Административне службе и
буџетских корисника и авансе за нефинансијску
имовину у текућим средствима.
Члан 19.
1.
Признавање
и
вредновање
залиха канцеларијског материјала, материјала за
одржавање чистоће, залиха ситног инвентара, аутогума и осталог материјала врши се у складу са
МРС-ЈС12 и другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.
2. Почетно вредновање залиха врши се по
набавној цијени. Набавна цијена треба да обухвати
све трошкове набавке и друге трошкове довођења
залиха у њихово садашње стање.
3. Када се залихе ситног инвентара, аутогума и слично, стичу кроз трансакцију која није
трансакција размјене, њихово признавање се врши
по фер вриједности на дан стицања.
4. Почетно вредновање аванса за нефинансијску
имовину у текућим средствима врши се по
номиналној вриједности готовине или готовинског
еквивалента датог за учинак који тек треба да буде
испоручен од стране примаоца аванса.
5. Након евидентирања набавке нефинансијске
имовине у текућим средствима за коју је дат аванс,
врши се затварање аванса преносом оправданог износа са конта датих аванса на одговарајући аналитички конто обавезе према добављачу.
Члан 20.
Сви буџетски корисници чија је Главна књига
у потпуности или дјелимично саставни дио
Главне књиге трезора општине Добој, код набавке или продаје нефинансијске имовине у сталним и текућим средствима морају поштовати и
примјењивати модул набавке те прописану процедуру набавке и продаје сталних средстава.
II ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Члан 21.
Финансијска имовина обухвата готовину и еквиваленте, зајмове и потраживања, финансијска сред-

ства која се држе до рока доспијећа, финансијска
средства расположива за продају и финансијска
средства по фер вриједности кроз биланс успјеха.
Члан 22.
1. Готовина и еквиваленти изражени у домаћој
валути вреднују се по номиналној вриједности. Готовина и еквиваленти у страној валути исказују се
у одговарајућој противвриједности стране валуте
по средњем курсу Централне банке БиХ на датум
стицања. Позитивне и негативне курсне разлике се
на дан извјештавања утврђују по средњем курсу на
дан билансирања.
2. Зајмови се вреднују по амортизованој
вриједности – финансијска имовина по основу пласираних зајмова исказује се у висини главнице која
се потражује од зајмопримца. Обрачуната камата
се књижи као засебно краткорочно потраживање.
3. Потраживања се на дан билансирања
процјењују са становишта њихове наплативости.
Ненаплативи износ потраживања се искњижава са
редовних аналитичких конта потраживања на конта сумњивих и спорних потраживања, уз истовремено вршење исправке вриједности сумњивих и
спорних потраживања.
4. Финансијска средства која се држе до рока
доспијећа исказују се у висини главнице која се
потражује. Обрачуната камата се књижи као засебно краткорочно потраживање. Амортизација
хартија од вриједности емитованих по номиналној
вриједности врши се линеарно, а хартија од
вриједности емитованих уз премију или дисконт,
методом ефективне каматне стопе.
5. Финансијска средства расположива за продају
вреднују се по фер вриједности. Повећање фер
вриједности на дан билансирања у односу на почетну вриједност, евидентира се преко ревалоризационих резерви и конта корекције вриједности
односне имовине.
6. Финансијска средства кроз биланс успјеха
вреднују се по фер вриједности.
Члан 23.
на:

Према рочности финанијска имовина се дијели

а) дугорочну финансијску имовину – за коју се
не очекује да ће бити конвертована у готовину у
периоду краћем од годину дана.
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б) краткорочну финансијску имовину – за коју
се очекује да ће бити утрошена или конвертована у
готовину у периоду краћем од годину дана.
Члан 24.
1. Дугорочну финансијску имовину чине дугорочни пласмани, потраживања, разграничења и
остала дугорочна финансијска имовина.
2. Краткорочну финансијску имовину чине готовина и готовински еквиваленти, краткорочни
пласмани, потраживања, разграничења и остала
краткорочна финансијска имовина.
Члан 25.
1. Дугорочни пласмани обухватају орочена новчана средства годину дана, дугорочне хартије од
вриједности, акције и учешћа у капиталу, дугорочне финансијске деривате и зајмове.
2.
Дугорочна
потраживања
обухватају
потраживања за порезе, доприносе и непореске
приходе за које је продужен рок плаћања и остала
дугорочна потраживања.
3. Дугорочна разграничења обухватају разграничене расходе, приходе и остала дугорочна
разграничења на период дужи од годину дана.
Члан 26.
1. Готовина и готовински еквиваленти
обухватају новчана средства на банковним рачунима, издвојена новчана средства и акредитиве, те
осталу готовину и готовинске еквиваленте. Готовина подразумијева готовину у благајни и депозите по виђењу.
2. Благајна обухвата готовину и готовински промет који се врши преко главне и помоћне благајне,
у домаћој и страној валути.
3. Банковни рачуни обухватају новчана средства и промет на рачунима у домаћој и страној валути код пословних банака.
4. Издвојена новчана средства и акредитиви
обухватају новчана средства у домаћој и страној валути, на рачунима код пословних банака, издвојена
за акредитиве, експропријацију, инвестиције,
гаранције или друге потребе.
5. Остала новчана средства обухватају чекове,
акцептне налоге, платне картице и слично.

Члан 27.
Краткорочни пласмани обухватају орочена новчана средства до годину дана, хартије
од вриједности и финансијске деривате који
доспијевају до годину дана, краткорочне зајмове и
дио дугорочних зајмова који доспијевају на наплату до годину дана.
Члан 28.
1. Краткорочна потраживања су потраживања
која доспијевају за наплату у року до годину дана
од дана настанка потраживања.
2. Краткорочна потраживања обухватају
потраживања по основу продаје и извршених услуга, потраживања за камате, дивиденде и друге
финансијске приходе, потраживања од запослених,
потраживања за непореске приходе, потраживања
за више плаћене порезе, доприносе и непореске
приходе и остала краткорочна потраживања.
3. Краткорочна разграничења обухватају разграничене расходе, разграничене приходе и остала
разграничења на период краћи од годину дана.
Члан 29.
Одмјеравање
краткорочних
потраживања
и пласмана на дан билансирања врши се по
номиналној вриједности уз примјену начела ниже вриједности, ако се при појединачној процјени
утврди да је очекивана наплата нижа од висине
потраживања/пласмана.
Процјена
надокнадивости
пласмана
и
потраживања врши се једном годишње (најчешће
на крају фискалне године), при чему је обавезно
провести поступак усаглашавања, уз састављање
вјеродостојне књиговодствене исправе.
Под
процјеном
надокнадивости
се
подразумијева класификација дугорочних и краткорочних пласмана и потраживања узимањем у
разматрање свих фактора везаних за дужникове
особине и његову способност плаћања, при чему
се утврђује:
Категорија А – добра актива код које нема
неизвјесности у погледу наплате.
Категорија Б – актива са потенцијалним слабостима, чија је наплата осигурана инструментима
наплате, актива чија наплата касни или се одлаже
не дуже од 90 дана од уговореног рока.
Категорија В – изражене слабости у наплати активе, актива чија је наплата осигурана инструментима наплате, али који није подржан одговарајућом
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ликвидношћу, као и актива чија наплата касни или
се одлаже на период дужи од 90, а краћи од 180
дана.
Категорија Г – сумњива актива су ставке за које
нису обезбијеђени инструменти наплате или се
њихова наплата одлаже на период дужи од 180, а
краћи од 270 дана.
Категорија Д – ставке активе које се сматрају
ненаплативим. У ову категорију спадају ставке чија наплата касни или се одлаже дуже од 270
дана. Ове ставке активе се у цјелости отписују,
односно искњижавају из Главне књиге Трезора и помоћних књига и преносе у ванбилансну
евиденцију. Буџетски корисник је дужан одмах
покренути поступак утуживања у циљу заштите
буџета и смањења могућности дужнику да избјегне
плаћање обавезе.

Члан 31.
Дугорочне обавезе обухватају обавезе по дугорочним кредитима и зајмовима, обавезе по основу
издатих хартија од вриједности и остале дугорочне
обавезе.
Члан 32.
Краткорочне обавезе обухватају обавезе по краткорочним кредитима, обавезе за издате хартије од
вриједности, обавезе према радницима, обавезе из
пословања и остале краткорочне обавезе.
Обавезе према запосленим и обавезе према
добављачима се увијек сматрају краткорочним
обавезама без обзира када доспијевају за плаћање.
Члан 33.

III ОБАВЕЗЕ
Члан 30.
1. У складу са МРС ЈС 19 и другим релевантним рачуноводственим стандардима и прописима, обавезе се могу класификовати као садашње
обавезе (законске или изведене), резервисања и
потенцијалне обавезе.
2. Предмет књиговодственог евидентирања на
класи 2 и исказивања у билансу стања су садашње
обавезе и резервисања. Потенцијалне обавезе се не
признају кроз биланс стања него се објелодањују у
напоменама уз финансијски извјештај.
3. Обавезе се иницијално признају по номиналном износу који чини фер вриједност робе или
услуга, за које је добављач доставио фактуру или
постоји формални споразум из кога проистиче обавеза плаћања.
4. Вредновање обавеза на датум биланса стања
врши се у висини номиналне или дисконтоване вриједности очекиваних одлика ресурса који
представљају економске користи или услужни
потенцијал буџетског корисника.
5. Према рочности обавезе се дијеле на:
а) краткорочне (текуће) обавезе – обавезе које
доспијевају за измирење у року краћем од годину
дана и
б) дугорочне обавезе – обавезе које доспијевају
за плаћање у периоду дужем од годину дана од дана састављања финансијских извјештаја.

Дугорочна резервисања дефинишу се као обавезе са неизвјесним роком доспијећа и износа, а
вреднују се путем процјене, у складу са МРС ЈС 19.
Резервисања се признају када су истовремено
испуњени сљедећи услови:
- буџетски корисник има садашњу обавезу (законску или изведену) која је настала као резултат
прошлог догађаја,
- вјероватно је да ће измирење обавезе довести
до одлива ресурса
- износ обавезе може поуздано да се процијени
За признавање резервисања неопходно је да сва
три услова буду испуњена.
Уколико постоји само основ да се изврши
резервисање (испуњен први критериј) али није
испуњен други и трећи критериј, резервисања се
не признају, већ се у напоменама уз финансијске
извјештаје објелодањују потенцијалне обавезе.
Код судских спорова за формирање резервисања
кључно је мишљење правне службе, односно правног заступника буџетског корисника који води судски спор.
Поступак резервисања, укључујући и рачуноводствени обухват, обавезно се проводи на основу
писменог захтјева и према писаном упутству Министарства финансија РС, који се односи на израду
годишњих обрачуна.
Резервисања се испитују на дан сваког биланса стања и коригују тако да одражавају најбољу
садашњу процјену. Ако није вјероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи
бити потребан за измирење обавеза, резервисање
се укида.
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Члан 34.
Краткорочним разграничењима се обухватају
унапријед наплаћени приходи/приливи и обрачунати а неисплаћени расходи.
На разграничењима се евидентирају активне камате, закупнице и друге антиципативне позиције,
као и пасивне камате и друге транзиторне позиције
активе.
IV ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 35.
1. Властити извори представљају нето имовину,
односно, разлику између укупне имовине и укупних обавеза презентованих у билансу стања.
2. Властите изворе чине трајни извори, резерве
и финансијски резултати.
Члан 36.
1. Трајни извори стоје на располагању на
неодређено вријеме и немају рок доспијећа
2. Трајни извори средстава формирају се:
а) из иницијалних средстава за оснивање
буџетског корисника у складу са одлуком управе,
б) из расподијељеног финансијског резултата
ранијих година,
в) по основу имовине која не подлијеже
амортизацији, а која је добијена без накнаде
г) у осталим случајевима дозвољеним МРС ЈС и
другим релевантним прописима
Члан 37.
1. Резерве чине ревалоризационе резерве, резерве из резултата и остале резерве које се формирају
у складу са прописима и одлукама.
2. Ревалоризационе резерве се формирају по
основу процјене фер вриједности нефинансијске и
финансијске имовине у складу са МРС ЈС 16, МРС
ЈС 17, МРС 38, МРС 39 и другим релевантним
стандардима и прописима.
3. Ако се једна ставка имовине ревалоризује у
складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда, приступа се ревалоризацији
цијеле групне имовине која је исказана као једна
ставка за сврхе објелодањивања у финансијским
извјештајима.

4. Ефекти ревалоризације имовине евидентирају
се у износу ревалоризације имовине у складу са
изабраним моделом одмјеравања након њеног
признавања, а ефекти ревалоризације обавеза
настају ревалоризацијом кредита и осталих обавеза, у складу са уговореним одредбама.
5. Почетком сваке наредне године, односно, отварањем почетног стања, ефекти
ревалоризације се преносе на изворе средстава у
циљу избјегавања проблема који могу настати приликом евидентирања исправке вриједности средстава у тој фискалној години (да се обрачуната
амортизација не мора сразмјерно распоређивати на
изворе средстава и ефекте ревалоризације).
6. Резерве из резултата формирају се по основу расподјеле позитивног финансијског резултата
ранијих година и служе за покривање очекиваног
негативног финансијског резултата.
Члан 38.
1. Нераспоређени вишак прихода (суфицит)
буџета Општине приоритетно се користи за
покриће дефицита из ранијег периода.
2. Одлуку о покрићу дефицита, односно,
расподјелу вишка прихода над расходима буџета
Општине доноси Скупштина општине у складу са
законом.
3. За покриће дефицита из ранијег периода могу се користити расположива средства од прилива остварених продајом нефинансијске имовине у
сталним средствима.
Члан 39.
1. У ванбилансној евиденцији евидентирају се
пословни догађаји који немају директног утицаја
на имовину, обавезе и изворе, него отварају само
могућност за такав утицај у будућности (основна
средства у закупу, примљена туђа роба и материјал,
хартије од вриједности ван промета, гаранције,
одобрени, а неповучени кредити).
2. Књижења на контима групе 39 врше се истовремено евидентирањем на контима подгрупе
391 – Ванбилансна актива и контима подгрупе 392
– Ванбилансна пасива.
3. Ванбилансна актива и ванбилансна пасива
морају бити у равнотежи.
4. Конта ванбилансне активе и ванбилансне пасиве међусобно се затварају када престане могући
утицај пословних догађаја из става 1. овог члана.
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V РАСХОДИ

6. Салда конта класе 4 не преносе се у наредну
годину.
Члан 40.

1. Расходи су смањења економских користи или
услужног потенцијала током извјештајног периода, у облику одлива или трошења средстава или
настанка обавеза које доводе до смањења нето имовине/капитала.
2. Расходи се признају на обрачунском основу, у
периоду у коме је обавеза за плаћање настала, без
обзира да ли је извршено и само плаћање.
3. Расходи обухватају текуће расходе:
а) за бруто плате и бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања
б) по основу коришћења робе и услуга (расходи за закуп, енергију, комуналне, комуникационе
и транспортне услуге, режијски материјал, расходи за текуће одржавање, расходи путовања и
смјештаја, расходи за услуге одржавања јавних
површина, стручних услуга и остали непоменути
расходи).
в) финансирања и других финансијских трошкова (расходи по основу камата на издате хартије
од вриједности, расходи по основу камата на
примљене зајмове у земљи и из иностранства, расходи по основу камата за нереализоване кредите,
расходи за финансирање по основу деривата, трошкови сервисирања примљених зајмова – провизије,
интеркаларне камате, трошкови обраде кредитне
документације, расходи по основу ефективних негативних курсних разлика, расходи по основу затезних камата),
г) за субвенције правним и физичким лицима,
д) за текуће и капиталне грантове
ђ) за социјалну заштиту, за помоћ борцима,
војним инвалидима и породицама погинулих
е) у текуће расходе спадају и расходи обрачунског карактера, на којим се исказују расходи по
основу набавне вриједности реализованих залиха, амортизације, резервисања по основу обавеза,
финансијски расходи обрачунског карактера, расходи од усклађивањ вриједности имовине, губици
од продаје имовине, дате помоћи у натури и остали
расходи обрачунског карактера, који не захтијевају
одлив готовине и као такви се не планирају у
буџету, него се евидентирају искључиво у циљу
израде финансијског извјештаја.
4. Расподјела средстава за гранотове (помоћи) и
начин коришћења дозначених средстава врши се у
складу са унапријед дефинисаним критеријумима.
5. Кориснику гранта (помоћи) који дозначена
средства по основу помоћи није оправдао, не могу
се одобрити нови грантови (помоћи).

VI ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Члан 41.
1. Конта класе 5 представљају затворен систем конта која служе за евидентирање издатака за нефинансијску имовину и не представљају
позиције биланса успјеха.
2. Издаци за нефинансијску имовину се
евидентирају на дуговној страни аналитичких конта класе 5, уз истовремено књижење на потражној
страни корективног конта 519999 – Рачун за
преузимање издатака за нефинансијску имовину.
3. Књиговодственом евидентирању на контима
класе 5 претходи књижење пословног догађаја, који
ће довести до новчаног одлива, на одговарајућим
билансним контима (укључујући и авансе дате за
нефинансијску имовину).
4. У складу са одобреним буџетом,
књиговодствено евидентирање на класи 5 врши
се у периоду за који је настала обавеза издатка за
нефинансијску имовину, независно од тога да ли је
по том основу до краја обрачунског периода дошло
до готовинског одлица или се исти очеукје у наредном периоду.
5. Салда конта класе 5 не преносе се у наредну
годину.
VII ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА
Члан 42.
1. Конта класе 6 представљају затворен систем конта која служе за евидентирање издатака
за финансијску имовину и отплату дугова и не
представљају позиције биланса успјеха.
2. Издаци за финансијску имовину и отплату
дугова се евидентирају на дуговној страни аналитичких конта класе 6, уз истовремено књижење на
потражној страни колективног конта 619999 – Рачун за преузимање издатака за отплату дугова.
3. Књиговодственом евидентирању на контима
класе 6 претходи књижење пословног догађаја које
ће довести до новчаног одлива на одговарајућим
билансним контима (укључујући и авансе дате на
за финансијску имовину).
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4. У складу са одобреним буџетом,
књиговодствено евидентирање на класи 6 врши
се у моменту када је настала обавеза издатка за
финансијску имовину или отплату дуга, независно
од тога да ли је по том основу до краја обрачунског
периода дошло до готовинског одлива или се исти
очекује у наредном обрачунском периоду.
5. Салда конта класе 6 не преносе се у наредну
годину.
VIII ПРИХОДИ
Члан 43.
1. Приходи су бруто приливи економске користи или услужног потенцијала током периода
извјештавања када ти приливи доводе до повећања
нето имовине/капитала, осим повећања која се односе на учешће власника.
2. Приходи се признају на модификованом обрачунском основу, у рачуноводственом обрачунском
периоду у којем су мјерљиви и/или расположиви:
а) приходи су мјерљиви када их је могуће исказати врједносно и
б) приходи су расположиви када су остварени
унутар обрачунског периода или убрзо након тога,
а по основу права стечених у обрачунском периоду
у коме се признају.
3. Приходи обухватају пореске и непореске приходе, укључујући и укинуте врсте јавних прихода,
грантове и приходе обрачунског карактера.
4. Вредновање прихода (изузев прихода обрачунског карактера) врши се по номиналној
вриједности очекиваног прилива готовине или готовинског еквивалента.
5. Властити приходи буџетских корисника имају
третман јавних прихода и морају се уплаћивати на
рачун јавних прихода Општине. Дио властитих
прихода наплаћен у текућој години за измирење
обавеза у наредној години, временски се разграничава као одгођени приход.
6. Салда конта класе 7 не преносе се у наредну
годину.
IX ПРИМИЦИ
ИМОВИНУ
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Члан 44.
1. Конта класе 8 представљају затворен систем
конта који служи за евидентирање примитака од
нефинансијске имовине и не представљају позиције
биланса успјеха.

2. Примици од нефинансијске имовине се
евидентирају на потражној страни аналитичких
конта класе 8 у моменту настанка новчаног тока, уз
истовремено књижење на дуговној страни корективног конта 819999 – Рачун за преузимање примитака од нефинансијске имовине.
3. Примици се могу евидентирати прије настанка новчаног тока, уколико су остварени убрзо након обрачунског периода, а по основу права стечених у обрачунском периоду у коме се признају.
4. Књиговодственом евидентирању на контима
класе 8 претходи књижење пословног догађаја који
је довео до новчаног прилива на одговарајућим билансним контима (укључујући и примљене авансе
за нефинансијску имовину).
5. Вредновање примитака од нефинансијске
имовине врши се по номиналној вриједности
оствареног прилива готовине или готовинског еквивалента.
6. Салда конта класе 8 не преносе се у наредну
годину.
X ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖЕЊА
Члан 45.
1. Конта класе 9 представљају затворен систем конта која служе за евидентирање примитака од финансијске имовине и задуживања и не
представљају позиције биланса успјеха.
2. Примици од финансијске имовине и
задуживања се евидентирају на потражној страни аналитичких конта класе 9 у моменту настанка новчаног тока, уз истовремено књижење на
дуговној страни корективног конта 919999 – Рачун
за преузимање примитака од финансијске имовине
или 929999 – Рачун за преузимање примитака од
задуживања.
3. Примици се могу евидентирати прије настанка новчаног тока уколико су остварени убрзо након
обрачунског периода, а по основу права стечених у
обрачунском периоду у коме се признају.
4. Књиговодственом евидентирању на контима
класе 9 претходи књижење пословног догађаја који
је довео до новчаног прилива на одговарајућим билансним контима (укључујући и примљене авансе
за финансијску имовину).
5. Вредновање примитака од финансијске
имовине и задуживања врши се по номиналној
вриједности оствареног прилива готовине или готовинског еквивалента.
6. Салда конта класе 9 не преносе се у наредну
годину.
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XI ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЈЕ
ШТАВАЊА
Члан 46.
Под датумом извјештавања подразумијева
се 31. децембар фискалне године, а под датумом
одобрења финансијских извјештаја датум на који
су финансијске извјештаје одобрили појединци
или тијела која имају надлежност да финализирају
извјештаје за издавање.
При
рачуноводственом
обухватању
и
објелодањивању пословних догађаја буџетски
корисници обавезни су укључивати и пословне догађаје настале у периоду између датума
извјештавања и датума одобрења финансијских
извјештаја. Ти пословни догађаји су:
велике
промјене
на
евидентираној
књиговодственој вриједности имовине,
- велике куповине и отуђивања имовине,
- велике штете на имовини од елементарне непогоде,
- увођење законских прописа за отпис
потраживања и обавеза
- прерастање потенцијалних обавеза у стварне
обавезе, а које представљају значајне ставке,
- постојање или започињање значајних судских
спорова
XII КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈКИ
ИЗВЈЕШТАЈИ КОРИСНИКА БУЏЕТА
Члан 47.
Консолидовани финансијски извјештај Буџета
и буџетских корисника општине Добој обухвата
финансијске извјештаје:
- корисника буџета општине Добој чија Главна
књига чини саставни дио Главне књиге Трезора
општине Добој и
- чија је Главна књига дјелимично саставни дио
Главне књиге Трезора општине Добој.
Приликом израде консолидованог годишњег
извјештаја Буџета и буџетских корисника општине Добој, салда, трансакција, прихода и расхода
између корисника буџета у потпуности се елиминишу.
XIII СТАНДАРДНЕ БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИ
КАЦИЈЕ
Члан 48.
Буџетски корисници воде књиговодство по начелу двојног књиговодства и по контима из контног оквира.

Евидентирање финансијских активности врши
се према буџетској класификацији, односно њеној
кодовној структури.
Стандардне буџетске класификације су: фондовска, организациона, економска, функционална,
подекономска и програмска.
Фондовска класификација идентификује изворе
финансирања и средства.
Организациона класификација идентификује
финансијске трансакције према мјесту настанка.
Економска
класификација
представља
идентификацију врста прихода и расхода, обавеза
и средстава.
Функционална класификација идентификује
сврху трансакције.
Подекономска
класификација
детаљније
одређује економску класификацију.
Програмска класификација омогућава праћење
пројеката и програма који се односе на одређену
трансакцију.
XIV РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ
Члан 49.
Рачуноводствене књиге у трезору општине Добој устројавају се према начелима двојног
књиговодства.
Рачуноводствене књиге буџетских корисника
чине:
- дневник трансакција,
- главна књига Трезора (ГКТ),
- помоћне књиге
Главну књигу Трезора чине књига прихода и
расхода и књига имовине, обавеза и извора власништва.
Обавезне помоћне књиге су: књига улазних рачуна (КУФ), књига излазних рачуна (КИФ) књига
сталних средстава, књига ситног инвентара, књига
благајне, књига залиха материјала, књига блокова
талона за мандатне казне, регистар плата, књига
донесених и реализованих одлука.
Рачуноводствене књиге имају важност јавне исправе.
На крају године дневници трансакција и главна
књига трезора се закључују, повезују и потписују
од стране начелника Одјељења за финансије.
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XV ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЈЕ
ШТАВАЊА
Члан 50.
Унос података у рачуноводствене књиге врши
се на основу књиговодствене исправе.
Књиговодствена исправа је запис о насталој
пословној промјени у буџету или код буџетских
корисника, који је верификован одговарајућим интерним контролним поступком.
Књиговодственом исправом сматра се и
одговарајући образац за трезорско пословање
буџетских корисника попуњен у складу са упутствима и верификован интерним поступком у
циљу утврђивања тачности (суштинска, рачунска
и формална контрола) што се потврђује потписом
овлашћеног лица на самој исправи.
Књиговодственом исправом сматрају се
рјешења, одлуке и други акти контролних и других надлежних органа ако покрећу финансијску
промјену.
Књиговодствена исправа мора се доставити на
књижење најкасније 8 дана по настанку пословне промјене, односно по пријему, што укључује и
вријеме за спровођење процедуре комплетирања и
контроле књиговодствене исправе.
Књиговодствене исправе у изворном облику чувају се код буџетског корисника, а начин
пријема, кретања, архивирања и чувања буџетски
корисник уређује својим актом.
Одговорност за тачност уноса финансијске
трансакције пада на лице које је спровело поступак провјере тачности и уноса података са исправе
у Главну и помоћне књиге Трезора.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Правилником утврђена рачуноводствена политика примјењује се при евиденцији у Главној
књизи Трезора за 2011. годину.
Члан 52.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о рачуноводственој политици
за кориснике буџета општине Добој број: 02-0221361/09 од 06.07.2009. године.

Члан 53.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Број: 02-022-531/11
Датум: 23.03.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Обрен Петровић, с.р.

118.
На основу члана 60. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број:
84/02) и члана 67. Статута општине Добој („Службени гласник општине Добој“, број: 5/05 и 3/08), начелник општине Добој, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта Регулационог
плана „Стамбено-пословног
комплекса Средњошколски
центар Добој – II фаза“ у Добоју
Члан 1.
Утврђује се Нацрт Регулационог плана „Стамбено-пословног комплекса Средњошколског центра
Добој – II фаза“ у Добоју (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Утврђени Нацрт Плана ставља се на јавни увид
у трајању 30 дана.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
одлука број: 02-022-1-763/10. од 15.04.2010. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОБОЈ
Број: 02-022-1-409/11.
Добој, 08.03.2011. године

НАЧЕЛНИК
Обрен Петровић, с.р.
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III АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

119.
Након сравњавања са изворним текстом
утврђено је да је у Програму уређења грађевинског
земљишта за 2011. годину бр. 01-013-83/11. од
24.02.2011. године, („Службени гласник општине
Добој“ број 01/11) учињена техничка грешка, па на
основу члана 166. став 2. Пословника Скупштине општине Добој („Службени гласник општине
Добој“ број 10/05 и 9/08), секретар Скупштине општине одобрава

не, у зони 3. код трошкова уређења по м2 корисне површине умањен за 45% КМ брише се: „износ
63,4“ а додаје: „износ 65,4“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ
Број: 01-013-151/11.
Добој, 01.04.2011. г.
			

СЕКРЕТАР СО
Миленко Иванчевић,
дипл. прав, с.р.

ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ
у Програму уређења грађевинског
земљишта за 2011. годину
У Програму уређења грађевинског земљишта за
2011. годину бр. 01-013-83/11. од 24.02.2011. годи-

ОГЛАС

IV ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-1/11 од 20.01.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 76/1 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника стамбене
зграде у улици Солунских добровољаца 19, Л/6 у
Добоју, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
Добоју, у ул. Солунских добровољаца бр. 19, Л/6 па
се из Регистра брише Прешић Стојан, досадашњи
предсједник УО, а као ново лице овлаштено за
заступање Заједнице уписује Грбавац Жељко,
предсједник УО, заступа заједницу самостално и
без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-1/11
Дана: 20.01.2011. год.

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 212/3 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника стамбене
зграде у улици Видовданска бр 43, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју,
у ул. Видовданска 43, па се из Регистра бришу
Игњатовић Мирко, предсједник УО и Тодоровић
Зоран, предсједник Скупштине, а као нова лица овлаштена за заступање Заједнице уписују се Матић
Славиша, предсједник УО, заступа заједницу самостално и без ограничења, и Тодоровић Зоран,
предсједник Скупштине, заступа заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-2/11
Дана: 24.02.2011. год.

ОГЛАС
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-2/11 од 24.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-6/11 од 07.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 128/2 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника стамбене
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зграде у улици Стефана Првовенчаног број 18-20,
Добој, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул.
Стефана Првовенчаног бр. 18-20, па се из Регистра
бришу Кремић Захид, досадашњи предсједник
УО и Цоцић Слободан, предсједник Скупштине, а
као нова лица овлаштена за заступање Заједнице
уписују се Цоцић Игор, предсједник УО, заступа заједницу самостално и без ограничења, и
Јеринић Десимир, предсједник Скупштине, заступа заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-6/11
Дана: 07.02.2011. год.

них власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 151/2 упис промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице етажних власника стамбене зграде у улици Браће Југовића 61 у Добоју, са
сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у
ул. Браће Југовића 61, па се из Регистра брише
Грубјешић Никола, досадашњи предсједник Скупштине, а као ново лице овлаштено за заступање
Заједнице уписује Познан Александар, предсједник
Скупштине, заступа заједницу самостално и без
ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-8/11
Дана: 24.02.2011. год.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-11/11 од 07.03.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 138/2 упис промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице етажних власника стамбене зграде у улици Стефана Првовенчаног број 31,
Добој, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул.
Стефана Првовенчаног бр. 31, па се из Регистра
бришу Дубајић Слободан, досадашњи предсједник
УО и Дујковић Лука, предсједник Скупштине, а
као нова лица овлаштена за заступање Заједнице
уписују се Јевтић Будимир, предсједник УО, заступа заједницу самостално и без ограничења,
и Чавић Чедо, предсједник Скупштине, заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-11/11
Дана: 07.03.2011. год.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-7/11 од 23.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 326/4 упис оснивања Заједнице етажних власника зграде „Ћирилица“, у улици Видовданска бб
у Добоју, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде „Ћирилица“ у улици Видовданска бб у
Добоју, оснивачи: тридесет пет етажних власника
зграде, дјелатност 70320 – управљање зградом за
рачун етажних власника, иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде, заједницу заступају Дамјановић
Милена и Капетановић Златко, самостално и без
ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-7/11
Дана: 23.02.2011. год.

ОГЛАС

ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-8/11 од 24.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етаж-

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-4/11 од 10.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
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власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 325/4 упис издвајања Заједнице етажних власника, улица Војводе Степе 15, Добој, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, улица Војводе Степе 15, Добој, оснивачи: десет етажних власника зграде, дјелатност 70320 –
управљање зградом за рачун етажних власника,
иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде,
заједницу заступа Благојевић Боро, самостално и
без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој

за заступање Заједнице етажних власника зграде у улици Краља Драгутина бр.20, у Добоју, са
сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштених за
заступање Заједнице етажних власника зграде у
ул. Краља Драгутина бр. 20 у Добоју. Из Регистра
се бришу Ђукић Јелена и Имширпашић Мурис –
ранији заступници, а у Регистар се уписује лице
овлашћено за заступање: Глишић Далиборка – заступа заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-9/11
Дана: 28.02.2011. год.

ОГЛАС

Број: 07-372-1-4/11
Дана: 10.02.2011. год.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-5/11 од 01.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 72/1 упис промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице етажних власника стамбене зграде у улици Краља Александра бр. 78 А-2 у
Добоју, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у ул. Краља
Александра бр. 78 А-2 у Добоју. Из Регистра се
бришу Петковић Томислав и Васиљевић Слободан – ранији заступници, а у Регистар се уписују
лица овлашћена за заступање: Ђурић Чедомир и
Митровић Александар - заступају заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-12/11 од 15.03.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 328/4 упис промјене лица овлашћених за
заступање Заједнице етажних власника стамбене
зграде у улици Солунских добровољаца бр. 23 у
Добоју, са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у Добоју, у ул.
Солунских добровољаца бр. 23, па се из Регистра
бришу Ђукановић Дијана, досадашњи предсједник
УО и Филиповић Марица, предсједник Скупштине,
а као нова лица овлаштена за заступање Заједнице
уписују се Тубић Милан, предсједник УО, заступа
заједницу самостално и без ограничења, и Танасић
Желимир, предсједник Скупштине заједнице, заступа заједницу самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
Број: 07-372-1-12/11
Дана: 15.03.2011. год.

Број: 07-372-1-5/11
Дана: 01.02.2011. год.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-9/11 од 28.02.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 159/2 упис промјене лица овлашћених

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-13/11 од 16.03.2011.
године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 329/4 упис оснивања Заједнице етажних влас-
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ника зграде у улици Солунских добровољаца бр.
Ц2/Л1 у Добоју, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде у улици Солунских добровољаца бр. Ц2/
Л1 у Добоју, оснивачи: двадесет седам етажних
власника зграде, дјелатност 70320 – управљање
зградом за рачун етажних власника, иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у
плаћању трошкова одржавања зграде, заједницу
заступају Вујић Жељко и Нинковић Цвјетко, самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
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године, извршило је у Регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 330/4 упис издвајања Заједнице етажних власника, улица Војводе Степе 17, Добој, са сљедећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, улица Војводе Степе 17, Добој, оснивачи: дванаест етажних власника зграде, дјелатност 70320
– управљање зградом за рачун етажних власника,
иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде, заједницу заступају Зеленковић Милосав и
Марковић Перо, самостално и без ограничења.
Општина Добој
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој

Број: 07-372-1-13/11
Дана: 16.03.2011. год.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу Рјешења број: 07-372-1-14/11 од 18.03.2011.

Број: 07-372-1-14/11
Дана: 18.03.2011. год.
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