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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.г.. 
Одсјек је, поред тога, активно радио и на имплементацији планираних развојних пројеката, 
прилком чега су обезбијеђена донаторска средства у  износу од преко 250.000,00 КМ. 
Најзначајнији пројекти на којима је  радио Одсјек за локални економски развој у  2017.г. су:

1. Развијање капацитета за производњу традиционалног сира на подручју општине 
Нови Град, укупне вриједности 85.928,00 КМ,

2. Енергетска ефикасност у  образовним институцијама- Дјечији вртић „Пчелица 
Маја“, укупне вриједности 222.521,42 КМ,

3. Е-општина, укупне вриједности 40.000,00 КМ.

годишњи
ЦИЉЕВИ

ОДЈЕЉЕЊА/УОЈ

ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ 
Секторски циљеви и исходи

ВЕЗА СА ДРУГИМ 
ПРОГРАМСКИМ 
ДОКУМЕНТИМА

(Релевантни сегменти)
Ојачати капацитете 
Општине за привлачење 
инвестиција и подршку 
локалном привредном 
сектору

С Ц  1.1 Побољшати конкуретност малих и 
средњих преузећа, првенствено индустријских 
и извозно орјентисаних до 2 0 2 1.г.

Исходи:
>  О пш тина Нови Град сертификована у 

складу са ВРС 5ЕЕ стандардом

Рјешење Начелника општине о 
именовању Радне групе за 
сертификацију општине Нови 
Град као општине са повољним 
пословним окружењем , од 
10.11.2017.г., број: 01-052-428/17

Рјешење Начелника општине о 
именовању Тима за 
сертификацију Општине Нови 
Град као општине са повољним 
пословним окружењем, од 
10.11.2017., број: 01-052-429/17

М одернизовати, 
поједноставити и 
убрзати комуникацију 
грађана и јавне управе

С Ц  2.1. Унапређена инфраструктура за 
пружање јавних услуга у руралним и урбаним 
подручјима општине до 2 0 2 1.г.
Исходи:

>  Набављен и стављен у функцију главни 
софтвер за управни поступак и други 
пратећи софтвери , који су повезани у

Одлука о дугорочном кредитном 
задужењу општине Нови Град и 
Списак пројеката за 
финансирање из дугорочних 
кредитних средстава (Службени 
Гласник Опш тине Нови Град, 
број 08/17)
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јединствен систем,
>  Обучена за рад са софтвером 73 запослена 

у општинској управи, који дирекнто раде 
са грађанима или на обради предмета и 
других захтјева

Одржати интерну обуку

„М етодологија за 
интегрисано планирање 
локалног развоја“

С Ц  2.1. Унапређена инфраструктура за 
пружање јавних услуга у руралним и урбаним 
подручјима општине до 2 0 2 1.г.
Исходи:

>  Сви начелници одјељења, шефови одсјека 
и запослени у Одсјеку за локални 
економски развој упознати са процесом о 
стратешког планирања, примјеном и 
усвајањем метода интегрисаног процеса 
планирања одрживог развој општине

Правилник о едукацији 
службеника Административне 
службе Општине Нови Град 
(Службени Гласник Опш тине 
Нови Град, број 27/09)

План стручног усаврш авањ а и 
едукације запослених у 
Општинској управи Нови Град за 
период јули  2017. - ју л и  2018. 
год. (Службени Гласник 
Општине Нови Град, број 10/17)

Пружити подршку 
развоју омладинског 
активизма

С Ц  1.1 Побољшати конкуретност малих и 
средњих преузећа, првенствено индустријских 
и извозно орјентисаних до 2021 .г.

С Ц  2.2. Смањена незапосленост младих до 
2021. године и обогаћени садржаји за младе

Исходи:
>  Идентификоване и развијене 2 пословне 

идеје младих за креирање друштвених 
би зн и са ,

>  Најмање 1 полазник са подручја општине 
Нови Град је  учесник Инкубатора 
друштвеног бизниса Ф ондације Мозаик,

>  Најмање 20 неформалних група младих 
присуствовало турниру друштвених 
иновација,

>  Имплементирано најмање 25 друштвено 
корисних пројеката неформалних група 
младих путем Омладинске банке Нови 
Град и пројекта ПРО-Будућност

Правилник о критеријима, 
начину и поступку расподјеле 
средстава за финансирање 
невладиних
организација, за креативне 
пројекте младих љ уди и подршку 
омладинским
програмима(Службени Гласник 
Општине Нови Град, број 11/12)

М еморандум о сарадњи Општине 
Нови Град и Фондације Мозаик 
од 09.02.2015.г.

Израдити техничко- 
планску документацију 
неопходну за развој 
туризма

С Ц  1.2. Постати препознатљиво туристичко 
одредиште, првенствено за ријечни и 
спортско-рекреативни туризам

Исходи:
>  Израђена пројектна документација за 

израду и постављање туристичке 
сигнализације на подручју општине,

>  Израђен концепт и технички приједлог 
аутокампа уз Уну,

>  Израђен концепт и технички приједлог за 
мапирање и обиљежавање 50 км 
бициклистичких стаза, 20 км пјешачких 
стаза на подручју општине и 20 мјеста за 
одмор дуж дефинисаних стаза

Унаприједити квалитет и 
промовисати туристичку 
понуду општине

С Ц  1.2. Постати препознатљиво туристичко 
одредиште, првенствено за ријечни и 
спортско-рекреативни туризам

Исходи:
>  Уређено и обиљежено 5 км пјешачких 

стаза и 3 мјеста за одмор,

>  Обучено и сертификовано 5 особа за 
управљање моторним чамцима-лађама, 5 
ронилаца, 5 спасилаца на отвореним 
водама, 10 особа из ВБб (Вазш 1л1е

Правилник о финансирању 
културних, спортских и других 
манифестација на подручју 
општине Нови Град(Службени 
Гласник Општине Нови Град, 
број 14/15)
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бирроП), 6 водича рафтинг чамца, 6 
водича рафтинг чамца класе 2- скипер, 7 
особа из области пружања прве помоћи.

>  Усаглаш ен Календар манифестација и 
одржане све манифестације наведене у 
календару,

>  Постављена туристичка сигнализација на 
приоритетним локацијама,

>  Израђени и дистрибусани промотивни 
материјали општине,

>  Учеш ће општине на најмање 2 
међународна туристичка сајма

Доношење и ревизија 
стратешких докумената 
општине Нови Град

С Ц  2.3. Унапријеђени капацитети за подршку 
старијем становниш тву и осјетљивим групама 
становниш тва до 2021. године,
С Ц  3.2. Побољшано управљање отпадом до 
краја 2021. године,
С Ц  3.3. Уведен системски 
приступ за унапређење енергетске 
ефикасности у општини до краја 2019. 
године,
С Ц  3.4. Заштита водотокова од 
загађења испустима комуналних отпадних 
вода до краја2021. Године 
Исходи:
>  Усвојен Акциони план за равноправност 

полова,
>  Ревидиран план управљања отпадом ,
>  Усвојен план енергетске ефикасности,
>  Ревидиран план за воде и заш титу животне 

средине

Програм рада
Скупштине општине Нови Град 
за 2018.г.,

Благовремено
спровођење
пројеката из Стратегије 
и
координација са осталим 
одјељењима и службама, 
те
заједничко извештавање

С Ц  1: Повећана запосленост у привреди и 
пољопривреди, уз истовремено повећање 

општинских прихода

С Ц  2: Побољшан квалитет живота, посебно за 
старије становништво и младе 

С Ц  3: Очувана животна средина 

Исходи:
>  Утврђена процедура за успостављање 

стандардне методе планирања, праћења, 
вредновања и извјештавања о годишњем 
раду Општинске управе Општине Нови 
Град и реализацији Стратегије развоја 
општине,

>  Имплементиран План реализације 
Стратегије за 2018.г.,

>  Разрађени пројектни приједлози у складу 
са Планом имплементације Стратегије за 
2018.г.,

>  Планирани стратешки пројекти за 2018.Г. 
аплицирани код домаћих и међународних 
донатора
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II. Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одсјека за локални економски развој за 2018. годину

р.бр. Пројекти, мјере и 
редовни послови

Веза са 
сгратегијом

(нпр. С.Ц.1 
/СЕЦ 1)

Веза са 
програмом

(нпр. П1)

Резултати (2018.Г.)

Укупно 
планирана 
средства за 

текућу 
годину

Планирана средства (2018. 
година) Буџетски

код/
ознака
екст.

извора

Рок за 
извршење 
(у текућој 

години)

Особа у 
одјељењу/УОЈ 

која прати 
и/илн реализује 

активностБуцет ЈЛ С
Екстерни

извори

СТРАТЕШ К И  П РО ЈЕКТИ  И М ЈЕРЕ

1.

Припрема и стицање 
ВРС сертификата за 
општину са повољним 
пословним окружењем 
(2017-2018)

СЦ 1., 
СЕЦ 1 П 2

Општина Нови Град добила 
сертификат за повољно 
пословно окружење (ВРС)

6.500,00 6.500,00 00,00 412700 31.12.2018.

Љиљана Г раб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
разво
ј
Весна 
Ђукановић, 
сам.стр.сарадн 
ик за туризам

2.
Развој друштвеног 
предузетништва (2018- 
2020)

СЦ 1., 
СЕЦ 1 П 2

Најмање 1 полазник са 
подручја општине Нови 
Град је учесник Инкубатора 
друштвеног бизниса 
Фондације Мозаик

10.000,00 00,00 10.000,00 Б
Мозаик 31.12.2018.

Саша Мирић- 
Виши стручни 
сарадник за 
развој

3.

Развој препознатљивог 
и конкурентног 
туристичког производа 
ријечног, риболовног и 
спортско-рекреативног 
туризма (2018-2021)

СЦ 1., 
СЕЦ 2 ПЗ

Израђен технички приједлог 
аутокампауз Уну, 
пјешачких и 
бициклистичких стаза, 
Уређено и обиљежено 5 км 
пјешачких стаза и 3 мјеста 
за одмор, Обучено и 
сертификовано 5 особа за 
управљање моторним 
чамцима-лађама, 5 
ронилаца, 5 спасилаца на 
отвореним водама, 10 особа 
из ВЕ8 (Вазјс ПГе ЗирроП),
6 водича рафтинг чамца, 6 
водича рафтинг чамца класе 
2- скипер, 7 особа из 
области пружања прве 
помоћи

15.297,00 00,00 15.297,00
Ц

МТТ,
ЗТТ-

Ш вајцарска

31.12.2018.

Весна 
Ђукановић, 
сам.стр.сарадн 
ик за туризам
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4.

Интегрални план 
промоције туристичке 
понуде и инвестиција у 
туризам општине Нови 
Град

СЦ 1., 
СЕЦ 2 П З

Постављена туристичка 
сигнализација на 
приоритетним локацијама, 
Одржане све манифестације 
наведене у Календару 
манифестација,Израђени и 
дистрибусани промотивни 
материјали општине, 
Учешће општине на 
најмање 2 међународна 
туристичка сајма

85.550,00 67.500,00 18.050,00
412900

Ц
МТТ

31.12.2018.

Весна 
Ђукановић, 
сам.стр.сарадн 
ик за туризам

5.
Унапријеђење путне 
инфраструктуре на 
подручју МЗ Рудице

СЦ 2., 
СЕЦ 1 П 1 Урађен и аплициран 

пројектни приједлог 69.048,00 17.262,00
(кредит) 51.756,00 Ц

УНДП 31.12.2018.

Весна 
Ђукановић, 
сам.стр.сарадн 
ик за туризам

6. Е-општина СЦ 2., 
СЕЦ 1 П 2

Набављен и стављен у 
функцију главни софтвер за 
управни поступак и други 
пратећи софтвери , који су 
повезани ујединствен 
систем, Обучена за рад са 
софтвером 73 запослена у 
општинској управи, који 
дирекнто раде са грађанима 
или на обради предмета и 
других захтјева

40.00,00 8.000,00 32.000,00
511700

Е
УНДП

31.12.2018.

Љиљана Граб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
развој

8.
Едукација запослених у 
управи и других актера 
(2017-2020)

СЦ 2., 
СЕЦ 1 П 2

Одржана интерна обука: 
„Методологија за 
интегрисано планирање 
локалног развоја

00,00 00,00 00,00 - 31.12.2018.

Љиљана Граб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
развој

8. Израда Омладинске 
политике(2018)

СЦ 2., 
СЕЦ 2 ПЗ Израђен и усвојен документ 00,00 00,00 00,00 416100 31.05.2018.

Љиљана Граб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
развој

9. Омладинска банка 
(2017-2018)

СЦ2., 
СЕЦ 2 ПЗ

Имплементирано најмање 
15 пројеката неформалних 
група младих

47.400,00 17.000,00 30.400,00
415200

Е
Мозаик 31.12.2018.

Саша Мирић- 
Виши стручни 
сарадник за 
развој

10. ПРО-Будућност
(2017-2019)

СЦ 2., 
СЕЦ 2 ПЗ

Имплементирано најмање 
10 пројеката неформалних 
група

25.00,00 00.00 25.00,00

Е
СаШоНс

геНеГ
зепчсез

31.12.2018.

Саша Мирић- 
Виши стручни 
сарадник за 
развој
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11.
Израда акционог плана 
за равноправност 
полова(2018)

СЦ 2., 
СЕЦЗ П 4 Документ израђен и усвојен 00,00 00,00 00,00 - 31.12.2018.

Љиљана Граб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
развој

12.
Ревизија плана 
управљања отпадом 
(2018)

СЦЗ., 
СЕЦ 1 П 2 Документ ревидиран и 

усвојен 00,00 00,00 00,00 - 31.12.2018.

Љиљана Граб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
развој

13.
Израда Акционог плана 
енергетске 
ефикасности (2018)

СЦЗ.,
СЕЦЗ ПЗ Документ израђен и усвојен 00,00 00,00 00,00 - 31.05.2018.

Љиљана Граб- 
Шеф Одсјека 
за локални 
економски 
развој

14.

Фекална канализација 
са уређајем за 
иречишћавање 
фекалних вода за 
насеља у општини 
Нови Град-насеље 
Блатна

СЦЗ„ 
СЕЦ 4 П 4 Пројекат аплициран код 

међународних донатора 00,00 00,00 00,00 Б 31.12.2018.

Љиљана Г раб- 
Шеф Одсјека 
за локапни 
економски 
развој

15.
Ревизија плана за воде 
и заштиту животне 
средине (2018)

СЦЗ„ 
СЕЦ 4 П 4 Документ ревидиран и 

усвојен
00,00 00,00 00,00 - 31.12.2018.

Саша Мирић- 
Виши стручни 
сарадник за 
развој

УКУПНО 298.795,00 116.262,00 182.533,00

РЕ ДО В Н И  послови

Р.бр. Пројекгти, мјере и 
редовни послови

Веза са 
стратегијом

Резултати (2018-г.) Укупно 
планирана 

средства 
за 2018.Г.

Бумет
ЈЛ С

Екстерн
и

нзвори
Буџетски 

код / ознака 
екст. извора

Рок за 
нзвршење 
(у текућој 
години)

Особа у одјељен,у/УОЈ која прати и/или 
реализује активност

1. Координација 
процесом 
планирања, 
праћења и 
вредновања 
годишњег рада 
општинске управе

СЦ 1,2,3 Усвојен Правилник о планирању, 
праћењу и вредновању годишњег 
рада општинске управе и 
извјештавању

00,00 00,00 00,00 Фебруар
2018.Г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Усвојен Годишњи план рада 
општинске управе

00,00 00,00 00,00 Фебруар
2018.Г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој
Саша Мирић-Виши стручни сарадник за 
развој
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Весна Ђукановић, сам.стр.сарадник за 
туризам

Годишњи план општинске управе 
усклађен са усвојеним Буџетом 
општине, екстерним средствима 
финансирања и Планом 
импменетације Стратегије

00,00 00,00 00,00 Фебруар
2018.Г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој
Саша Мирић-Виши стручни сарадник за 
развој
Весна Ђукановић, сам.стр.сарадник за 
туризам

Израђен Календар за праћење 
реализације Годишњег плана рада 
општинске управе

00,00 00,00 00,00 Фебруар
2018.Г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Усвојен Годишњи извјештај о 
реализацији годишњег плана рада 
општинске управе

00,00 00,00 00,00 Децембар 
2018.г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Годишњи извјештај о реализацији 
годишњег плана рада општинске 
управе објављен на општинској 
интернет страници

00.00 00,00 00,00 Децембар
2018.Г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Праћење 
реализације 
Стратегије развоја 
општине

Прикупљени подаци о статусу 
статешких пројеката од других 
организационих јединица 
општинске управе

00,00 00,00 00,00 Конт. Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој
Саша Мирић-Виши стручни сарадник за 
развој
Весна Ђукановић, сам.стр.сарадник за 
туризам

Израђен Годишњи извјештај о 
имплементацији Стратегије развоја 
за2017.

00,00 00,00 00,00 Фебруар
2018.Г.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Припремљене сажете периодичне 
информације о стању 
имплементације стратешких 
пројекатау 2018.Г

00,00 00,00 00,00 Конт. Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локапни 
економски развој
Саша Мирић-Виши стручни сарадник за 
развој
Весна Ђукановић, сам.стр.сарадник за 
туризам

Припремљен нацрт 
Годишњег извјештаја о 
имплементацији Стратегије за 
2018.г., у сарадњи са Начелницима 
одјељења

00.00 00,00 00,00 Децембар
2018

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој
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Израђен трогодишњи План 
имплеменгације Стратегије развоја 
са индикативним финансијским 
оквиром за 2018.Г и 2019.Г.

00,00 00,00 00,00 Фебруар
2018.Г.

Децембар
2018

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

План имплементације Стратегије са 
индикативним финансијским 
оквиром (1+2), планови рада 
одјељења усклађени су са 
усвојеним Буџетом општине и 
екстерним средствима 
финансирања

00,00 00,00 00,00 Конт. Љиљана Г раб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

План имплементације 1+2 објављен 
на општинској интернет страници

00,00 00,00 00,00 Децембар
2018

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Годишњи извјештај о 
имплементацији стратегије 
објављен на општинској интернет 
страници

00,00 00.00 00,00 Децембар
2018

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Пројектни 
менаџмент -  
фондови домаћих и 
страних донатора

Аплицирање за суфинансирање 
пројеката код виших нивоа власти, 
домаћих и страних донатора 
Праћење реализације 
инфраструктурних и других 
пројеката,
База пројектних идеја мјесних 
заједница
Успостава партнерстава код 
прекограничних и 
транснационалних програма ЕУ 
иуспостава међуопштинске 
сарадње

00,00 00,00 00,00

Конт.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој

Саша Мирић-Виши стручни сарадник за 
развој

Весна Ћукановић, сам.стр.сарадник за 
туризам

Јачање капацитета 
Одсјека-едукације 
и усавршавања

Едукације о импментацији ЕУ 
пројеката, процедурама ЕУ, ПРАГ 
процедури. пројектном 
менаджменту, управљању 
туристичким дестинацијама, и сл.

Конт.

Љиљана Граб-Шеф Одсјека за локални 
економски развој
Саша Мирић-Виши стручни сарадник за 
развој
Весна Ђукановић, сам.стр.сарадник за 
туризам
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА с р е д с т а в а

Укупно 
планирано 
за 2018.Г.

Буџет
општине

Екстерни
извори

А. Укупно стратешко програмски приоритети 298.795,00 116.262,00 182.533,00

Б. Укупно редовни послови - -

У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б): 298.795,00 116.262,00 182.533,00
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III. Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2Р(б. години

Активност/задатак Извршилац и начин извршења

Ко ће пратити 
извршење и 
реализацију 
активности

Шеф Одсјека, Љиљана Граб, и особе одговорне за појединачне 
стратешко-програмске и редовне активности у Одсјеку, и то:

• Весна Ђукановић, сам стр.сарадник за туризам, и
• Саша Мирић, виши стр.сарадник за развој,

Који прате извршење и реализацију појединачних стратешко- 
програмских и редовних активности.

Како ће се пратити 
извршење и 
реализација 
активности

Праћење ће се вршити путем:

- Редовних оперативних састанака Одсјека, у складу са радним 
процедурама, уз припрему извјештаја које подносе особе 
појединачно одговорне за стратешко-програмске и редовне послове;

- Састанака са другим организационим јединицама о статусу 
стратешких пројеката,

- Редовном присуствовању Шефа одсјека састанцима Колегијума 
Начелника општине , на којима ће се извјештавати о активностима 
Одсјека и реализацији плана рада и реализацији Стратегије,

- Периодичних састанака пројектних тимова пројеката који су у 
периоду имплементације, као и са партнерским организацијама и 
имплементаторима пројеката у складу са пројектним документима, а 
минимално на почетку, средини и пред крај пројекта;

- Полугодишњег извјештаја извршења и стања провођења Плана 
рада Одсјека;

- Годишњег извјештаја извршења и стања провођења Плана рада 
Одсјека.

- На састанцима као и у извјештајима ће се предлагати и 
корективне мјере гдје је то потребно за остварење плана рада и 
постављених годишњих циљева одјељења.

Начин прикупљања 
података(које 
задужен за 
прикупљање 
података, из којих 
извора се подаци 
прикупљају и у који 
формат се уносе)

Прикупљање података потребних за праћење имплементације 
планираних стратешко-програмских и редовних активности Одсјека ће 
вршити Шеф одсјека, уз сарадњу са осталим организационим 
јединицама.
Прикупљени подаци ће се уносити у помоћне електронске алате/подлоге 
за праћење на нивоу Одсјека.

Извори података који ће се користити за праћење остваривања резултата 
рада одјељења су: пројектна документација; извјештаји; записници са 
састанака, уз спискове учесника и фотографије; информације од других 
организационих јединица и институција надлежних за извршење 
појединих пројеката или мјера (донатори, министарства и др.), интерне 
евиденције Одсјека (базе података, регистри и др.); подаци из јавних 
евиденција и др.

Календар праћења 
(када ће се радити

• Календар за праћење реализације годишњег плана рада Одсјека- до 
31.01., за текућу годину,

• Полугодишњи извјештај о реализацији Стратегије- до 31.07 (за
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праћење и текућу г.одину),
вредновање са јасно • Годишњи извјештај о реализацији Стратегије - до 31.05. (за
наведеним претходну годину),

роковима) • Мјесечни састанци Одсјека (почетак сваког мјесеца);
• Мјесечни састанци са другим организационим јединицама- на крају

сваког мјесеца,
• Полугодишњи извјештај Одсјека-до 25.07., за текућу годину;
• Годишњи извјештај Одсјека - до 15.04., за претходну годину,

IV. Људски ресурси УОЈ

Структура 
запослених по 

стручној спреми

Структура запослених по 
полу

Мушки Женских

ВСС + 4 1 3
вш
сс 1 1
вкв-
Укупно 5 1 4

Радна мјеста у Одсјеку за локални економски развој:

Р.бр. Назив радног мјеста Категорија радног 
мјеста

Број
извршилаца

1. Шеф Одсјека за локални економски 
развој

II 1

2. Самостални стручни сарадник за 
развој, имплементацију и праћење 
пројеката

V 1

3. Самостални стручни сарадник за 
туризам

V 1

4. Виши стручни сарадник за развој VI 1

5. Виши стручни сарадник за 
подстицање локалне привреде и 
подршку инвеститорима

VI 1

6. Стручни сарадник за 
административно-техничке послове

VII 1
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Потребе за усавршавањем по кључним темама
Број

полазника
Интерне/екстерне

обуке

Интерна и екстерна координација управљањем 
локалним развојем

3 екстерне обуке

Праћење (мониторинг) и вредновање (евалуација) 
развојне стратегије

3 екстерне обуке

Планирање и спровођење подстицајне 
политике за повећање запошљавања

2 екстерне обуке

РКАО јаупе паћауке ро еугорзкћп $Цтс1агсћта 3 екстерне обуке
Програми ЕУ и имплементација пројеката ЕУ 3 екстерне обуке
Припрема пројеката за С08М Е и НОШХОИ 2020 3 екстерне обуке
Енергетска ефикасност-израда, праћење и евалуација 
Акционог плана енергетске ефикасности

2 екстерне обуке

Туризам-дестинацијски менаџмент на локалном 
нивоу (туристички производи, инвестиције, 
подстицаји и сл.)

1 екстерне обуке

Маркетинг у туризму- Управљање ланцем 
вриједности

1 екстерне обуке

Развијање вјештина пословне комуникације и јавни 
наступ

3 екстерне обуке

Друштвено одговорно пословање 3 екстерне обуке

У Новом Граду, 
15.03.2018.г.

Припремио:
Одсјек за локални економски развој
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