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I. УВОД

Одсјек за локални економски развој општине Нови Град, који је формиран у оквиру 
Кабинета Начелника општине, настао је 2014.г., и то обједињавањем два одсјека 
административне службе Општине Нови Град: Одсјека за развој, који је дјеловао у оквиру 
тадашњег Одјељења за финансије, развој и интеграције, и Одјеска за локални економски 
развој, који је дјеловао у оквиру Одјељења за привреду и пољопривреду. (Одлука о оснивању 
административне службе општине Нови Град, Службени гласник Општине Нови Град 
број: 19/12 и 1/13 и Одлука о оснивању општинске управе општине Нови Град, Службени 
гласник Општине Нови Град 9/14 и 1/16).

Послови Одсјека за локални економски развој се првенствено односе на израду и 
спровођење стратешких докумената економског развоја општине, као и њихово праћење, 
анализирање и извјештавање о постигнутим резилтатима, припрему и спровођење одлука, 
програма, планова и других аката који се односе на развој општине, те припрему и 
реализацију пројеката из области економског и друштвеног развоја, као и из области 
заштите животне средине. Поред тога, Одсјек сарађује и координише рад са другим 
дијеловима општинске управе по питањима инвестиција, грантова, израде и имплементације 
развојних пројеката, сарађује са домаћим и међународним инвеститорима и донаторима из 
дјелокруга својих послова, успоставља сарадњу са општинама и градовима из окружења на 
националном, међунационалном и транснационалном нивоу, те врши промоцију општине.

Током 2017.године Одсјек је активно радио на бројним активностима, како од значаја за 
локалну заједницу, тако и за унапријеђење властитих капацитета. Најважнији резултат рада 
Одсјека у 2017.г. је доношење кључног развојног документа: „Стратегија развоја општине 
Нови Град 2017-2026“, коју је Скупштина општине усвојила у априлу 2017. године. Одсјек је, 
поред тога, активно радио и на имплементацији планираних развојних пројеката, чиме су 
обезбјеђена донаторска средства у износу од 775.016,19 КМ.
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II. ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКО-ПРОГРАМСКИХ И РЕДОВНИХ ПОСЛОВА ОДСЈЕКА 
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Пројекат локалног интегрисаног развоја - ЛИР

Пројекат је трогодишња иницијатива (2016-2018) коју примарно финансира 
Европскаунија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини 
(УНДП БиХ), у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и 
Херцеговине, Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и 
Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и два 
ентитетска савеза општина и градова. Пројекат се имплементира у 21 партнерској јединици 
локалне самоуправе у БиХ.

Потписивањем протокола о сарадњи за локални развој потврђује се спремност 
општинских власти да активно судјелују у даљем подстицању локалног раста, унапријеђењу 
животног стандарда и побољшању квалитета услуга које се нуде грађанима. Протоколом се 
утврђују конкретни развојни циљеви, који су подржани као дио програма помоћи у оквиру 
ЛИР пројекта, а главни циљ је омогућити проведбу развојних приоритета, који су усмјерени 
ка побољшању животног стандарда свих грађана који живе на подручју општине Нови Град.

Поред техничке подршке пружене приликом израде Стратегије развоја општине Нови 
Град 2017-2026, пружена је и подршка код имплментације Стартегије развоја општине кроз 
обуке, едукације, савјетовања иобезбјеђење средстава за суфинансирање пројеката 
дефинисаних Стратегијом развоја Општине Нови Град 2017-2026.

Реализоване активности у 2017.Г.:

• 3.02.2017. године: потписан Протокол о сарадњи за 2017.Г.,
• 7.3.2017. године: Усвојен нацрт Стратегије на Скупштини Општине Нови Град,
• 14.3.2017.године: Спроведена јавна расправа о нацрту Стратегије развоја,
• 28.3.2017.године: Усвојена Стратегија развоја,
• 28.06.2017. године: Састанак локалног развојног партнерства,
• Израћени/аплицирани пројекти. у оквиру ЛИР пројекта, за које нису одобрена

средства за имплементацију:
• Израда студије изводљивости за постројење за пречишћавање отпадних вода, 

(вриједност пројекта: 75.000,00 КМ),
• Студија оправданости улагања у производне капацитете на бази природних и 

других ресурса, (вриједност пројекта: 35.000,00 КМ),
• Израда Зонинг плана подручја Уне од значаја за туризам, (вриједност пројекта:

50.000,00 КМ),
• Ревизија регулационог плана насеља Јабланица, (вриједност пројекта: 50.000,00 

КМ), '
• Асфалтирање локалних путева (израда пројектне документације за реконструкцију 

дијела путног правца Г-08) (вриједност пројекта: 8.000,00 КМ),
• Подизање засада и развој производње јагода на подручју општине Нови Град 

(вриједност пројекта: 90.000,00 КМ),
• Унапређење пластеничке производње на подручју општине НовиГрад (вриједност 

пројекта:50.000,00 КМ,)
• Унапријеђење путне инфраструктуре на подручју Мјесне заједнице Рудице 

(вриједност пројекта: 63.000,00 КМ,)
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• Израђени и аплицирани пројекти, у оквиру ЈТИР пројекта, за које су одобрена средства
за имплементацију:
• Енергетска ефикасност у образовним институцијама - Дјечији вртић „Пчелица 

Маја, (вриједност пројекта: 222.521,42 КМ),
• Е-општина, (вриједност пројекта: 40.000,00 КМ),
• Развијање капацитета за производњу традиционалног сира на подручју општине 

Нови Град, (вриједност пројекта: 85.928,00 КМ).

2. Енергетска ефикасност у образовним институцијама - Дјечији вртић 
„Пчелица Маја“

Пројекат је припремио и аплицирао Одсјек за локални економски развој, а односи се на 
комплетну санацију објекта дјечијег вртића, у складу са стандардима енергетске 
ефикасности, те промотивне и едукативне активности о енергетској ефикасности. Пројекат је 
у завршној фази имплементације, а завршетак пројекта је предвиђен за крај марта 2018.г. 
Укупна вриједност пројекта је 222.521,42 КМ, од чега УНДП суфинансира 117.788,00 КМ, 
Предсједник Републике Српске 35.000,00 КМ и Општина Нови Град 69.733,42 КМ.

3. Е-општина

Пројекат доприноси повећању нивоа доступности услуга Општинске управе Нови Град 
грађанима, транспарентности рада локалне самоуправе као и њеном ефикаснијем и 
јефтинијем раду. Пројектом је планирана набавка информатичке опреме и софтвера ОМ8 Е- 
иргауа. Пројекат је у току имплементације, а тренутно се спроводи процедура за избор 
најповољнијег понуђача за набавку софтвера БМ 8 Е-иргауа. Укупна вриједност пројекта је
40.000,00 КМ, од чега 32.000,00 КМ суфинансира УНДП, а 8.000,00 КМ Општина Нови Град.

4. Развијање капацитета за производњу традиционалног сира на подручју 
општине Нови Град

Пројекат доприноси повећању степена обраде млијечних произвида као и повећању укупног 
обима привредних активноти у руралним подручјима општине Нови Град. Имплементација 
пројекта је у завршној фази. Очекује се да 3 мини сиране почну са радом током мјесеца 
априла текуће године. Укупна вриједност пројекта износи 85.928,54 КМ, од чега донаторка 
средства износе 64.161,05 КМ а суфинансирање Општине Нови Град износи 21.767,50 КМ.

5. Уређење и заштита изворишта Скакавац

Дана 14.09.2017.г. Фонд за заштиту животне средине Републике Српксе је објавио Јавни 
конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области 
заштите животне средине за 2017.Г, те је Одсјек за локални економски развој општине 
израдио и аплицирао пројектну апликацију „Уређење изворишта Скакавац“. Пројекат се 
односи на уређење изворишта и корита потока Скакавац, те постављање надстрешница, 
столова и клупа, а његова укупна вриједност је 16.383,70 КМ, од чега је предвиђено 
суфинансирање донатора у износу од 16.367,30 КМ, а суфинансирање Општине Нови Град 
7.016,40 КМ. Дана 14.11.2017.г. донесена је Одлука о избору корисника средстава Фонда за 
заштиту животне средине Републике Српске, те је Општини Нови Град одобрено 5.000,00 
КМ. Пројектне активности су редизајниране, у складу са одобреним и расположивим 
финансијским средствима, те је дана 29.12.2017.г. потписан Уговор о суфинансирању 
пројекта између Фонда за заштиту жиотне средине Републике Српске и Општине Нови Град. 
Имплементација пројекта је у току.
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6. Санација школе у Блатни

Влада Републике Српске је дана 28.09.2017.г. донијела Одлуку о прихватању донаторских 
средстава Владе Републике Србије, која ће се утрошити на реализацију капиталних пројеката 
у Републици Српској. Одсјек за локални економски развој је, у сарадњи са Одјељењем за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, израдило Пројектни план за пројекат 
„Санација школе у Блатни“, који се односи на замјену столарије на објекту школе и 
реконструкцију школског спортског игралишта. Дана 19.10.2017.г. Влада Републике Српске 
је донијела Одлуку о одобравању финансирања за пројекат „Санација школе у Блатни“, те је 
дана 06.12.2017.г. потписан Споразум о финансирању пројеката донаторским средствима 
Републике Србије између Министарства финансија Републике Српске и Општине Нови Град. 
Вриједност пројекта је 39.183,30 КМ, од чега је 33.490,00 КМ донаторских средстава, док 
износ од 5.693,30 суфинансира Општина Нови Град. Пројекат је току имплементације, а 
имплементацију прати Одсјек за локални економски развој.

7. Санација школе у Радомировцу

Влада Републике Српске је дана 28.09.2017.г. донијела Одлуку о прихватању донаторских 
средстава Владе Републике Србије, која ће се утрошити на реализацију капиталних пројеката 
у Републици Српској. Одсјек за локални економски развој је, у сарадњи са Одјељењем за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, израдило Пројектни план за пројекат 
„Санација школе у Радомировцу“, који се односи на замјену столарије на објекту школе у 
складу са стандардима енергетске ефикасности и увођење система централног гријања. 
Дана 19.10.2017.г. Влада Републике Српске је донијела Одлуку о одобравању финансирања 
за пројекат „Санација школе у Радомировцу“, те је дана 06.12.2017.г. потписан Споразум о 
финансирању пројеката донаторским средствима Републике Србије између Министарства 
финансија Републике Српске и Општине Нови Град. Вриједност пројекта је 77.556,76 КМ, од 
чега је 64.296,38 КМ донаторских средстава, док износ од 13.270,38 суфинансира Општина 
Нови Град. Пројекат је току имплементације, а имплементацију прати Одсјек за локални 
економски развој.

8. Санација објекта школе подручног одјељења ОШ "Свети Сава" у Великој 
Рујишкој

Пројектом је замијењена столарија на објекту школе, уведено централно гријање, те су 
набављена наставна и дидактичка средства и опрема. Имплементацију пројекта је пратио 
Одсјек за локални економски развој. Укупна вриједност пројекта је 21.212,41 КМ, од чега
20.000,00 КМ суфинансира Предсједник Републике Српске, а 1.212,41 КМ Општина Нови 
Град. Пројекат је потпуно завршен, а Извјештај о утрошку средстава је достављен 
Предсједнику РС дана 01.03.2018.г.

9. Припрема и стицање ВГС сертификата за општину са повољним пословним 
окружењем (2017-2018)

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен 
регионални програм за унапријеђење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи 
у Републици Србији, Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини. Сертификација градова 
и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 12 критеријума и више од 80 
подкритеријума за унапријеђење квалитета услуга и информација које јединице локалне 
самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. Крајњи циљ ВРС 8ЕЕ 
програма је побољшање и усклађивање услова за пословање у региону, јачање имиџа 
Југоисточне Европе као инвестиционе дестинације, подстицање економске сарадње и 
привлачење нових инвестиција. Програм обезбеђује стабилно и предвидиво пословно
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окружење и пружа гаранцију инвеститорима да ће све сертификоване општине пружити истк 
ниво услуга ка привреди. Општине које се укључе у програм стичу могућност да се 
позиционирају у односу на најнапредније локалне самоуправе у Југоисточној Европи и 
обезбиједе значајну подршку националних и међународних институција и донатора.

Спроведене активности 2017.Г.:

• Потписан Уговор о спровођењу процеса сертификације општина са повољним 
пословним окружењем у Југоисточној Европи /ВРС8ЕЕ/ између Привредне Коморе 
РС и Општине Нови Град, 19.05.2017,

• Начелник општине Нови Град именовао Радну групу за спровођење поступка 
сертификације, 10.11.2017.,

• Одржан 1. Састанак радне групе за спровођење поступка сертификације, 16.12.2017.,
• Радна група урадила пресјек испуњавања критеријума и концепт спровођења ВРС 

сертификације у наредном периоду,

10. Пројекат „Омладинска банка“

У 2017. години, реализованио је 14 пројеката неформалних група младих укупне вриједности 
46.528,00 КМ, и то:

1. Пусти дом села мог (уређење дома у Доњим Агићима, вриједност пројекта: 1.887,00 
КМ),

2. Еко(РЕ)акција (еко акције на излетишту „Кула“, промоција и едукација из области 
заштите животне средине, вриједност пројекта: 4.411,00 КМ),

3. Наша мала сцена (едукативне радионице у школама, израда реквизита и костима за 
школске приредбе, вриједност пројекта: 3.383,00 КМ),

4. Дјечији кутак за књиге (набавка преко 100 наслова књига за дјецу основних и 
средњих школа, вриједнот пројекта: 2.559,00 КМ),

5. Топло и шарено (уређење школског дворишта, набавка дидактичког материјала, 
вриједност пројекта: 3.795,00 КМ),

6. Еколошка дјеца (уређење дјечијег игралишта, вриједност пројекта: 3.912,00 КМ),
7. Заједно смо јачи  (промоција борилачких спортова и набавка спортске опреме, 

вриједност пројекта: 4.305,00 КМ),
8. Заједно можемо све (набавка инвалидских колица и изградња приступних рампи за 

лица са инвалидитетом, вриједност пројекта: 3.802,00 КМ),
9. Велико срце (уређење дјечијег игралишта, вриједност пројекта: 2.502,00 КМ),
10. На крилима игре (настава физичког васпитања на отвореном за дјецу предшколског 

узраста, вриједност пројекта: 2.897,00 КМ),
11. Модерна школа (уређење школског степеништа реативним наљепницама, вриједност 

пројекта: 2.076,00 КМ),
12. Лопта за све (организација кошаркашког кампа, вриједност пројекта: 5.351,00 КМ),
13.Љ етња школа фудбала (организација фудбалског турнира, вриједност пројекта:

2.847.00 КМ),
14. Путујућа лопта (промоција спорта у руралним срединама, вриједност пројекта:

2.801.00 КМ).

11. Реализован пројекат ПРО Будућност

ПРО Будућност -  Помирење, Разумијевање, Одговорност за будућност је пројекат којег 
имплементира Сћа1оИс геИе/ зеппсе у партнерству с Фондацијом Мозаик, Каритасом 
Бискупске конференције Босне и Херцеговине, Форумом грађана Тузла и Хелсиншким
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парламентом грађана из Бања Луке. То је четверогодишњи пројекат с циљем изградње 
помирења и повјерења међу грађанима свих етничких група у Босни и Херцеговини.

У оквиру РКО-АсИуе фонда пројекта ПРО Будућност, одобрено је и реализовано 6 пројеката:
• Звук мира -  укупна вриједност пројекта 2.570,00 КМ,
• Спортом до заједништва - укупна вриједност пројекта 3.360,00 КМ,
• Слика говори више од ријечи - укупна вриједност пројекта 2.535,00 КМ,
• Ми за мир - укупна вриједност пројекта 1.450,00 КМ,
• Не мрзи, заиграј са нама -  укупна вриједност пројекта 2.450,00 КМ,
• Кад се малеруке сложе - укупна вриједност пројекта 4.193,10 КМ.

У оквиру Фонда за локалне иницијативе одобрени су сљедећи пројекти:
• Креативно против предрасуда - укупна вриједност пројекта 928,00 КМ,
• Корак по корак до помирења - укупна вриједност пројекта 725,00 КМ,
• Сплет вјера - укупна вриједност пројекта 949,50 КМ,
• Ја сам за помирење, а ти - укупна вриједност пројекта 1.550,00 КМ,

Укупно је имплементорано 10 пројеката, у вриједност од 20.710,60 КМ.

12. Водоснабдијевање насеља Мала Новска Рујишка, фаза 3

Одсјек за локални економски развој је , у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, израдио пројектну апликацију, која је одобрена од стране 
ИФАД-а. Реализацију пројекта спроводи Одјељење за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове. Вриједност пројекта је 140.000,00 КМ, од чега 112.000,00 КМ 
суфинансира донатор, а 28.000,00 КМ суфинансира Општина Нови Град.

13. Водоснабдијевање насеља Шклобучари

Одсјек за локални економски развој је, у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, израдио пројектну апликацију, која је одобрена од стране 
ИФАД-а. Реализацију пројекта спроводи Одјељење за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове. Вриједност пројекта је 307.552,70 КМ, од чега 246.042,16 КМ 
суфинансира донатор, а 61.510,00 КМ суфинансира Општина Нови Град.

14. Израда Акционог плана енергетске ефикасности

Рјешење о именовању радне групе за израду Акционог плана енергетске ефикасности 
општине Нови Град за период од 2016-2018.г. је донесено 4.10.2017.г., а активности на 
изради Акционог плана су у току.

15. Остали израђени и аплицирани пројекти:

1. „Унапријеђење сигурности на ријекама“, вриједност пројекта: 18.677,00, аплициран 
према Министарству трговине и туризма РС, одбијен,

2. „8ТАКТ 1Т“ (1Т обуке за жене), вриједност пројекта: 47.900,00 КМ, аплициран према 
Амбасади Швајцарске, одбијен,

3. „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (КеГОАПД, вриједност 
пројекта: 240.000,00 КМ, аплициран према УНДП-у, одбијен,

4. „Реконструкција кино сале“, вриједност пројекта: 45.696,40 КМ, аплициран према 
Амбасади Швајцарске, одбијен,

5. „Реконструкција Дома културе (Ватрогасни дом)“, вриједност пројекта:18.6523,10 КМ, 
аплициран према Амбасади Јапана, одбијен,
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6. „Дом здравља”. вриједност пројекта: 119.114,43 КМ, аплицирн према Амбасади Јапана 
одбијен,

7. „Едукација пољопривредних произвођача у области узгоја хељде, ражи и бундеве 
голице“, вриједност пројекта: 70.305,30 КМ, аплициран према Инвестиционо-рзвојној 
банци РС, одбијен,

8. „Водовод Радомировац“, вриједност пројекта: 36.388,44 КМ , аплициран према Абасади 
Републике Чешке, одбијен,

9. „Европа за грађане“: аплицирано 3 пројекта братимљења и умрежавања градова, са 
једном општином из Италије и двије општине из Бугарске, одбијено,

10. „Водоснабдијевање насеља Бојишта“, вриједност пројекта: 200.000,00 КМ, аплициран 
према ИФАД-у, одбијен,

11.„Уређење и развој индустријске зоне Пољавнице“, у оквиру пројекта РАСТ (којег 
финансира УСАИД) достављени су приједлози инфраструктурних пројеката за изградњу 
водовода и путева у подручју Индустријске зоне (вриједност пројекта за водовод је
88.00,00 КМ, а за путеве 189.000,00 КМ), а у циљу презентације истих донаторима,

12. „Санација спортске дворане у Новом Граду“- аплициран према Министарству породице, 
омладине и спорта РС, вриједност пројекта: 9.979,30 КМ, у фази евалуације,

13. „Уређење комуналне инфраструктуре и санација стамбених јединица у ромском насељу 
Прекосање“- аплицирано према Министарству за људска права и избјеглице БиХ, 
вриједност пројекта: 86.228,00 КМ, одбијено,

14. „Е-општина“, аплицирано према Амбасади Холандије (МАТРА програм) , вриједност 
пројекта: 63.250,50 КМ, одбијен.

III. Рекапитулација пројеката у 2017.Г.

р.бр. ДОНАТОР НАЗИВ ПРОЈЕКТА БУЏЕТ
ПРОЈЕКТА

и з н о с
ДОНАТОРА

и зн о с
ОПШ ТИНЕ С Т А Т У С

1
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Енергетска ефикасност 
образовних институција- 
Дјечији вртић "Пчелица 

Маја"
222.521,42 152.788,00 69.733,42

Одобрен, 
имплементација 
у завршној фази

2
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Е-општина 
(софтвер за управни 

поступак) 40.000,00 32.000,00 8.000,00

Одобрен, у току 
је процедура 
јавне набавке 

софтвера

3 Фондација
Мозаик Омладинска банка 46.528,00 29.528,00 17.000,00

Одобрен,
имплементација

пројеката
завршена

4 ИРБ РС

Развијање капацитета за 
производњу 

традиционапног сира на 
подручју општине Нови 

Град

85.928,55 64.161,05 21.767,50

Одобрен, 
имплементациј а 
у завршној фази

5 УСАИД ПРО Будућност 20.710,60 20.710,60 0,00

Одобрен, 
имплементациј а 

пројеката 
завршена

6 ИФАД

Водоснабдијевање насеља 
Мала Новска Рујишка, 

фаза 3 140.000,00 112.000,00 28.000,00

Одобрен, 
имплементациј а 

у току

7 ИФАД
Водоснабдијевање насеља 

Шклобучари 307.552,70 246.042,16 61.510,54

Одобрен, 
имплементација 

у току

8
Предсједник

Републике
Српске

Санација објекта школе 
подручног одјељења у ОШ 

"Свети Сава” у Великој 
Рујишкој

21.212,41 20.000,00 1.212,41

Одобрен,
имплементација

завршена
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9
Влада

Републике
Србије Санација школе у Блатни 39.183,30 33.490,00 5.693,30

Одобрен, 
имплементација 

у току

10
Влада

Републике
Србије

Санацијашколе у 
Радомировцу 77.566,76 64.296,38 13.270,38

Одобрен, 
им плементациј а 

у току

11

Министа- 
рство 

трговине и 
туризма РС

Унапријеђење сигурности 
на ријекама 18.677,00 15.297,00 3.380,00 одбијено

12
Амбасада

Швајцарске
бТАКТ 1Т 

(1Т обуке за жене)
47.875,00 37.650,00 10.225,00 одбијено

13
Амбасада

Швајцарске Реконструкција кино сале 45.696,40 36.855,02 8.841,39 одбијено

14 УНДП

Регионални програм 
локалне демократије на 

Западном ВаЈкшш 
(КеБОАВ)

240.000,00 200.00,00 40.000,00
одбијено

15
Амбасада

Јапана
Реконструкција Дома 

културе (Ватрогасни дом)
186.523,10 169.327,60 17.195,50 у току 

евалуација

16
Амбасада

Јапана Дом здравља 119.114,43 101.807,20 17.307,23 у току 
евалуација

17 ИРБРС

Едукација 
пољопривредних 

произвођача у области 
узгоја хељде, ражи и 

бундеве голице

70.305,30 52.497,90 17.807,40 одбијено

18
Амбасада
Републике

Чешке Водовод Радомировац 36.388,44 36.388,44 00,00 одбијено

19

Европска 
Унија- 

Европа за 
грађане

ЕШ РОООИЕТ 
(Еигореап гига1 ТоосЈ 

пеЈадогк)
50.000,00 50.000,00 00,00 одбијено

20

Европска 
Унија- 

Европа за 
грађане

Умрежавање градова- 
Дупница, Бугарска 150.000,00 150.000,00 00,00

одбијено

21

Европска 
Унија- 

Европа за 
грађане

Умрежавање градова- 
Девниа, Бугарска 150.000,00 150.000,00 00,00

одбијено

22 ИФАД Водоснабдијевање насеља 
Бојишта

200.00,00 160.000,00 40.000,00 одбијено

23
СКб ашј 
ЈЈ8АГО

Дистрибутивна водоводна 
мрежа за 

водоснабдијевање 
Индустријске зоне 

Пољавнице

88.000,00 88.000,00 00,00 у току 
евалуација

24
СКб апб 
ЕЈбАГО

Реконструкција путева у 
Индустријској зони 

Пољавнице
189.000,00 189.000,00 00,00 у току 

евалуација

25
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Израда студије 
изводљивости за 

постројење за 
пречишћавање отпадних 

вода

70.000,00 60.000,00 10.000,00 одбијено

26
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Студија оправданости 
улагања у производне 

капацитете на бази
35.000,00 30.000,00 5.000,00 одбијено
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природних и других 
ресурса

27
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Израда Зонинг плана 
подручја Уне од значаја за 

туризам
50.0000,00 42.000,00 8.000,00 одбијено

28
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Ревизија регулационог 
плана насеља Јабланица 50.000,00 42.000,00 8.000,00 одбијено

29
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Асфалтирање локалних 
путева 

(израда пројектне 
документације за 

реконструкцију дијела 
путног правца Б-08)

8.000,00 7.000,00 1.000,00 одбијено

30
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Подизање засада и развој 
производње јагода на 

подручју општине Нови 
Град

90.000,00 65.000,00 25.000,00 одбијено

31
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Унапријеђење пластеничке 
производње на подручју 

општине Нови Град
50.000,00 37.000,00 13.000,00 одбијено

32
УНДП
(ЛИР

пројекат)

Унапријеђењепутнеинфрас 
труктуренаподручјуМјесне 

зај едницеРудице
63.000,00 46.000,00 17.000,00 припремљено за 

аплицирање

33

Министа- 
рство 

породице, 
омладине и 
спорта РС

Санација спортске дворане 
у Новом Граду 9.979,30 6.808,00 3.171,30 у току 

евалуација

34

Министа- 
рство за 
људска 
права и 

избјеглице 
БиХ

Уређење комуналне 
инфраструктуре и санација 

стамбенихјединица у 
ромском насељу 

Прекосање

86.228,00 79.128,00 7.100,00 одбијено

35
Амбсада

Холандије-
МАТРА

Е-општина 63.300,50 51.441,50 11.859,00 одбијено

УКУПНО ОДОБРЕНО: 1.001.203,74 775.016,19 226.187,55

УКУПНО О ДБИЈЕНО /
У ФАЗИ ЕВАЛУАЦИЈЕ/ПРИПРЕМ Љ ЕНО 1.967.087,47 1.703.200,66 263.886,82

СВЕ УКУПНО: 2.968.291,21 2.478.216,85 490.074,37

IV. Остали послови:

1. Координација процесом планирања, праћења и вредновањарезултата рада 
општинске управе и праћење реализације Стратегије развоја општине 2017-2026
• Израда Правилника о планирању, праћењу и вредновању годишњег рада општинске 

управе и извјештавању, који је Скупштина општине Нови Град усвојила
23.11.2017.г.(Службени Гласник Општине Нови Град број 12/17),

• Координација процесом израде Годишњег плана општинске управе за 2017.г. и 
2018.г., усклађивање Планова рада одјељења, одсјека и служби са Буџетом општине, 
екстерним средствима финансирања и Планом имплементације Стратегије,
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• Израђен Календар активности Јединице за управљање развојним активностима (ЈУРА) 
за 2017.Г., који је Скупштина Општине Нови Град усвојила 23.11.2017.г., (Службени 
Гласник Општине Нови Град број 12/17),

• Прикупљање података о статусу статешких пројеката од других организационих 
јединица општинске управе,

• Израда Годишњег извјештаја о имплементацији Стратегије развоја за 2017.г,
• Израда трогодишњег Плана имплементације Стратегије развоја са индикативним 

финансијским оквиром за 2018.г и 2019.Г., усклађивање Плана са Буџетом општине,

V. Јачање капацитета Одсјека-едукације и усавршавање

Службеници Одсјека за локални економски развој континуирано раде на унапријеђењу
својих капацитета и усавршавању пословних вјештина, те су у2017.г. прошли сљедеће обуке:

Љиљана Граб, шеф Одсјека:

1. „Боље друштво је могуће“ (опћпе обука), М-зона, Фондација Мозаик, 30.3.2017.год.
2. „Управљање пројектним циклусом и реализација пројеката (РСМ)“, УНХЦР и 

I ШГзу/егк АизЈпа, Неум, 11-13.04.2017.год.,
3. „Припрема приједлога пројеката са фокусом на израду логичке матрице и буџета“, 

УНДП, Добој, први модул: 19.-20.4.2017.год, други модул: 26.-27.4.2017.год„
4. „Програм обука на тему управљање локалним развојем“,УНДП, Бања Лука, 16-

17.5.2017.год.,
5. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 

развојем -  презентација нацрта ЈУРА календара и ППВИ правилника“, УНДП, Нови 
Град, 24.08.2017.год„

6. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -  израда планова рада“, УНДП, Нови Град, 15.09.2017.год„

7. „ВРС ЗЕЕ - ЕБ1С1ЈА III, Обука општина/градова“, Привредна комора РС, Бања Лука,
10.-11.10.2017.год„

8. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -Израда Плана имплементације 2018-2020“, УНДП, Нови Град,
3.11.2017.год„

9. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања
развојем - Операционализација стратегије -  усаглашавање са ИФП и приједлогом
буџета“, УНДП, Нови Град, 18.12.2017.год.

Весна Ђукановић, самостални стручни сарадник за туризам:

1. „Туризам и култура - хисторијско наслијеђе; начини валоризације
босанскохерцеговачког туристичког потенцијала на локалном нивоу“, Амбасада 
Француске, Сарајево, 16.05.2017.год„

2. „Управљање пројектним циклусом и реализација пројеката“, УНХЦР и НИГзшегк 
АизГпа, Неум, 11-13.04.2017.год„

3. „Припрема приједлога пројеката са фокусом на израду логичке матрице и буџета“, 
УНДП, Добој, први модул: 19.-20.4.2017.год, други модул: 26.-27.4.2017.год„

4. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -  презентација нацрта ЈУРА календара и ППВИ правилника“, УНДП, Нови 
Град, 24.08.2017.го д .,

5. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -  израда планова рада“, УНДП, Нови Град, 15.09.2017.год„

6. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -Израда Плана имплементације 2018-2020“, УНДП, Нови Град, 3.11.2017.г„
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7. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем - Операционализација стратегије -  усаглашавање са ИФП и приједлогом 
буџета“, УНДП, Нови Град, 18.12.2017.год.

Саша Мирић, виши стручни сарадник за развој:

1. „Боље друштво је могуће“ (опћпе обука), М-зона, Фондација Мозаик, 30.3.2017.год.,
2. „Припрема приједлога пројеката са фокусом на израду логичке матрице и буџета“, 

УНДП, Добој, Први модул: 19.-20.4.2017.год, други модул: 26.-27.4.2017.год.,
3. „Практична искуства и могућности кориштења средстава из ЕУ фондова за пројекте 

јединица локалне самоуправе“, Министарство управе и локалне самоуправе РС, 
Раднички универзитет Бања Лука, 13.6.2017.год.,

4. „Механизми сарадње између јавног, приватног и цивилног сектора“, УНДП, Нови 
Град, 28.6.2017.год.,

5. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -  презентација нацрта ЈУРА календара и ППВИ правилника“, УНДП, Нови 
Град, 24.08.2017.год.,

6. „Техничка помоћ локалним заједницама у процесу јачања система управљања 
развојем -  израда планова рада“, УНДП, Нови Град, 15.09.2017.год.,

7. „Извјештавање о примјењеним мјерама и оствареним уштедама енергетске 
ефикасности ЈЛС-а“, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
Републике Српске, Лакташи, 20.10.2017.год.,

8. „Промјена у приступу у раду са инвеститорима као предуслов за економски 
напредак“, Свјетска банка, програм Г1РЕ, Бања Лука, 13.12.2017.год.,

9. „Обука из подручја локалног економског развоја за представнике ВРС јединица 
локалне самоуправе БиХ“, СК8 и УСАИД, Сарајево, 20.-21.12.2017.год.

УНовомГраду, 15.03.2018.г. 

Припремио :
Одсјек за локални економски развој
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