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1. Увод 
 

Општина Нови Град је јединица локалне самоуправе која има дугу индустријску, обртничку и 
пољопривредну традицију, те континуирано ради на развијању инфраструктуре и побољшању 
административних услуга, а све с циљем стварања повољног пословног окружења за 
инвеститоре. То је видљиво прије свега према стратешком опредјељењу, гдје је као први 
стратешки циљ у Стратегији развоја Општине Нови Град 2017-2026, наведено: 
 
• Стратешки циљ 1: Повећана запосленост у привреди и пољопривреди, уз истовремено 

повећање општинских прихода 
 
Близина регионалних и европског тржишта, природни ресурси с којима општина располаже, 
доступна радна снага, традиција и конкурентни услови пословања, те стратешко опредјељење 
за предузетништво, само су неки од разлога који Општину Нови Град  чине атрактивном 
локацијом за инвестирање. Наш циљ је континуирана брига о сваком инвеститору. 
 
Визија развоја општине Нови Град  гласи: 
 

„Нови Град до 2026. године: Нова улагања, јединствени доживљаји и  
здрава средина!“ 

 
Маркетинг и комуникацијски план Општина Нови Град је развила с намјеном промоције 
инвестиционих потенцијала и привлачења домаћих и страних инвеститора, што за крајњи циљ 
има унапређење пословног амбијената и побољшање ефикасности услуге према 
инвеститорима, те убрзање економског развоја и повећање броја радних мјеста. 
 
Примјена овог плана треба допринијети: 
 

 Позиционирању општине Нови Град као пожељне локације за инвестирање, 

 Промоцији привредних потенцијала и предности улагања у Нови Град, 

 Пружање правовремене и ефикасне услуге инвеститорима у свим фазама пословања: од 
иницијативе до регистрације, добијања свих потребних дозвола, градње објекта и 
отпочињања привредне активности. 

 
Овај план је један од алата којим се Општина Нови Град на један систематски и транспарентан 
начин жели представити и промовисати као пожељна локација за домаће и стране 
инвестиције. Приликом израде овог маркетинг комуникацијског плана кориштени су сљедећи 
документи: 
 

 Стратегија развоја општине Нови Град 2017.-2027.(Одлука о усвајању Стратегије од 
28.03.2017., број: 02-022-60/17) 

 Просторни план општине 2009-2039,(Службени Гласник Општине Нови Град 11/18) 

 Правилник о комуникацијама (Службени Гласник Општине Нови Град 5/13. 
 

 

 

 



3 
 

2. Разумијевање комуникацијских потреба 
 

Маркетинг локалне самоуправе такозвани урбани маркетинг усмјерен је на константн 
оријентацију локалне управе према потребама и жељама интересних група (различитих 
тржишта, грађана, туриста, предузећа, страних улагача). Урбани је маркетинг активност која 
омогућава локалној управи да:  

 буду у сталном контакту са свим интересним групама и циљаним тржиштима, 

 да знају препознати жеље и потребе циљаних скупина, 

 да знају развити такве «производе/услуге» који одговарају и задовољавају препознате 
жеље и потребе, 

 да развију такав систем протока информација који омогућава комуникацију и 
препознавање циљева локалне управе од стране интересних и циљаних група. 

Препознајући важност свега наведенога, Општина Нови Град је у досадашњем раздобљу 
подузела сљедеће кораке: 

 Успостављен Одсјек зауправљање развојем  као самосталан одсјек у Општинској управи 
Општине Нови Град; 

 Формиран Привредни савјет  с циљем провођења јавно-приватног дијалога у сврху 
стварања повољног пословног окружења и развоја заједнице у цјелини; 

 Исхођен БФЦ цертификат чиме се значајно утиче на креирање брже и ефикасније 
администрације, с циљем отклањања препрека за убрзани развој привреде, и 
омогућавања бољих инвестицијских резултата, 

  Припремљен пакет промотивног и информативног материјала састављен од: 
 Промотивна брошура „Инвестициони сажетак општине Нови Град“ 

www.investnovigrad.com/wpcontent/uploads/2018/12/Novi_Grad_investicioni_sazetak_BiH_A4_WEB.pdf 

 Промотивни видео „Нови Град-мјесто нових  инвестиција, јединствених 
доживљаја и здраве средине“ , www. investnovigrad.com/?page_id=263&lang=lat 

 Промотивни летак „Текстилна индустрија“ 
www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/03/Promotivni-sektorski-letak-tekstilna-industrija.pdf 

 Power point презентација „Презентација инвестиционих могућности општине 
Нови Град“ www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/05/PREZENTACIJA_NG-

investicione-mogucnosti.pptx  

 Wеб страница www.investnovigrad.com   редовно се ажурира, садржи 
информације за инвеститоре и омогућава преузимање већине промотивног 
материјала, 

  Водич за издавање грађевинске, локацијске и употребне дозволе 
www.investnovigrad.com/?page_id=284&lang=lat  

 Водичи за регистрацију привредног друштва, самосталних предузетника и 
сеоског домаћинства,апартмана, куће и собе за одмор 
www.investnovigrad.com/?page_id=272&lang=lat  

 Трошкови пословања на подручју општине Нови Град 

www.investnovigrad.com/?page_id=266&lang=lat 

 Регистар пореских и непореских давања на подручју општине ноив Град, 
www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/10/REGISTAR-PORESKIH-I-NEPORESKIH-
DAVANJA-NOVI-GRAD-okt.2019.G.-LAT.pdf  

 Подстицаји и олакшице за инвеститоре на локалном, ентитетском и 
државном нивоу, www.investnovigrad.com/?page_id=231&lang=lat  

 Базе података: Економски профил општине, Регистар привредника и 
предузетника, База brownfield и  greenfield локација,База пословних простора,  
База директних инвестиција приватног сектора у посљедњих 5 година, 
www.investnovigrad.com/?page_id=1426&lang=lat  

 

http://www.investnovigrad.com/wpcontent/uploads/2018/12/Novi_Grad_investicioni_sazetak_BiH_A4_WEB.pdf
http://investnovigrad.com/?page_id=263&lang=lat
http://www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/03/Promotivni-sektorski-letak-tekstilna-industrija.pdf
http://www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/05/PREZENTACIJA_NG-investicione-mogucnosti.pptx
http://www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/05/PREZENTACIJA_NG-investicione-mogucnosti.pptx
http://www.investnovigrad.com/
http://www.investnovigrad.com/?page_id=284&lang=lat
http://www.investnovigrad.com/?page_id=272&lang=lat
http://www.investnovigrad.com/?page_id=266&lang=lat
http://www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/10/REGISTAR-PORESKIH-I-NEPORESKIH-DAVANJA-NOVI-GRAD-okt.2019.G.-LAT.pdf
http://www.investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/10/REGISTAR-PORESKIH-I-NEPORESKIH-DAVANJA-NOVI-GRAD-okt.2019.G.-LAT.pdf
http://www.investnovigrad.com/?page_id=231&lang=lat
http://www.investnovigrad.com/?page_id=1426&lang=lat
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3. Комуникацијски изазови 
 

Као предуслов постављања комуникацијских циљева Општина Нови Град  је реално и 
објективно сагледала своје тренутно стање и позицију, те је дефинисала комуникацијске 
изазове како слиједи: 
 

 Потреба снажније успоставе партнерства између општине и страних инвеститора, као и 
домаћег приватног подузетничког сектора, и других удружења који могу помоћи у 
стварању бољих и пожељних предуслова за континуирани слијед нових инвестиција; 

 Недовољно препознатљив имиџ Општине Нови Град у ужем и ширем окружењу. С тим у 
вези, изазов је брендирати Општину Нови Град, једним модерним и савременим 
приступом као пожељну локацију за инвестиције; 

 Активно укључивање дијаспоре у реализовање инвестиција и креирање пројеката 
којима се подстиче подузетништво; 

 Недовољно улагање у развој људских ресурса. Нема развоја без људи. Људи су главни 
и кључни ресурс сваког развоја. Општина Нови Град  кроз своје административне 
постојеће капацитете нема довољно истих за снажно и проактивно управљање 
развојем, за проактивни пројектни приступ. 

 
 

4. Комуникацијски циљеви 
 

Циљ маркетиншких активности је представити Општину Нови Град  препознатљивом у широј 
регији као атрактивну и пожељну локацију за улагаче, што ће подстакнути инвестиције, ново 
запошљавање и повећати конкурентност. На тај начин ће се осигурати  динамичан привредни 
раст и развој општине Нови Град. 
 
Можемо разликовати двије групе  циљева, квалитативне и квантитативне: 
 
Квалитативни циљеви 

 Општина Нови Град препознатљива у широј регији као атрактивна локација за улагање; 

 Побољшана сарадња са дијаспором; 

 Успостављен партнерски приступ општинске управе  са циљним групама. 
 
 
Квантитативни циљеви 

 Повећана заинтересованост инвеститора (домаћих и страних) у општину Нови Град; 

 Реализовани  заједнички пројекти са дијаспором; 

 Реализовани  пројекти од стране домаћих и страних донатора у којима активно 
учествује Општинска управа Општине нови Град,  

 Већа искориштеност пољопривредних ресурса и повећан степен финализације 
производа, 

 Повећана производња и извоз, 

 Повећање броја запослених у производном сектору. 
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5. Кључне поруке 
 

Визија Општине Нови Град је првенствено постати мјесто угодног и пожељног живљења, мјесто 
пријатељског пословног окружења које нуди изврсне увјете пословања, те бити препознатљива 
по кориснички оријентисаној  администрацији, по својим природним љепотама, културним 
догађајима, историјским  знаменитостима, туристичким вриједностима. Већа пажња  ће се 
обратити према промоцији кроз различите културне и друге догађаје и свечаности које 
организује општина, презентацијама на различитим сајмовима, учествовању представника 
општине  у делегацијама које учествују на догађајима у регији, размотриће се могућност 
братимљења са одређеним оппштинама  и градовима у иностранству.  
 
Приликом реализовања тих активности водиће се рачуна о маркетиншким порукама које се 
шаљу. 
 
Поруке које се желе послати су: 

 

 Нови Град је мали град са великим природним и другим потенцијалима. Ова  веома 
атрактивна инвестициона локација у Босни и Херцеговини,  нуди оптимална рјешења за 
све потенцијалне инвеститоре. 

 Ми одговарамо на све упите и обезбијеђујемо информације о могућностима и 
условима за инвестирање у Нови Град, те обезбијеђујемо подршку инвеститорима у 
цјелокупном инвестиционом процесу, као и постинвестициону подршку. 

 Наш тим је посвећен сваком  амбициозном инвеститору! 

 Ми смо проактивни и отворени за сваки облик сарадње! 

 Спремни смо да дочекамо сваког од вас, да истражимо колико можемо заједно 
напредовати! 
 

6. Циљне групе 
 

А) Инвеститори - страни и домаћи 
 

 Инвеститори из различитих сектора (пољопривреда, дрвопрерађивачки 
сектор,текстилни сектор,  металопрерађивачки сектор, енергетика и рударство  и 
туризам), 

 Инвеститор из дијаспоре, земаља региона и Европске Уније, 

 Средње и велике компаније које имају потребу за ширење производње и стратешко 
повезивање, 

 Мултинационалне компаније које већ послују у сусједним државама (Хрватска, Србија), 
 
Б) Дипломатска представништва и међународне организације 
 

 Стране амбасаде - дипломатске мисије и економски одјели при страним амбасадама, 

 Привредне коморе (Америчка трговачка комора БиХ, Привредна Комора Шведске и 
Норвешке, Аустријски пословни клуб при Аустријској амбасади, Њемачка трговачка 
комора, Британски пословни клуб, Вијеће страних инвеститора БиХ), 

 Међународне установе и организације (УСАИД, ЕБРД, ЕУ, СДЦ, УНДП, ОСЦЕ, Свјетска 
банка/ИФЦ, ГИЗ, Сида) 

 Дипломатска представништва БиХ у иностранству 
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Ц)  Јавни сектор 
 

 Агенција за промоцију страних инвестиција-ФИПА, Министарство вањске трговине и 
економских односа Босне и Херцеговине, Дирекција за европске интеграције,  

 Влада РС- Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу РС, 
Министарство привреде и предузетништва РС, Министарство  енергетике и рударства 
РС, Министарство трговине и туризма РС, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС, Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво  РС и др.,  

 Вањскотрговинска комора БиХ,  

 Привредна комора Републике Српске, 

 Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС), 

 Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС). 
 
Д)  Медији 
 

 Локални медији, 

 Регионални медији, 

 Ентитетски и државни медији,  

 Међународни медији.  
 

Е)  Шира јавност 
 
 
 

Преглед циљних група, кључних порука и комуникацијских канала: 
 

 

Циљна група Приоритет  Порука  
 
Комуникацијски канали 
 

Инвеститори са 
подручја општине 

Нови Град 
Висок 

Презентација 
потенцијала и 

инвестиционих 
могућности 

Сједнице Привредног савјета 
Сусрети са привредницима 

Промотивни догађаји 
различитог карактера 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински чланци 

 

Инвеститори из 
других општина  и 

градова БиХ 
Висок 

Презентација 
потенцијала и 

инвестиционих 
могућности 

 
Сусрети са привредницима, 

Промотивни догађаји 
различитог карактера 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински чланци 
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Инвеститори из 
дијаспоре, 

земаља регије и ЕУ 
Висок 

Презентација 
потенцијала и 

инвестиционих 
могућности 

Сусрети са привредницима, 
Промотивни догађаји 
различитог карактера 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински 

чланци, 
Успјешне приче о 
привредницима 

Мултинационалне 
компаније 

које дјелују у 
Европи 

Висок 

Презентација 
потенцијала и 

инвестиционих 
могућности 

Сусрети са привредницима, 
Промотивни догађаји 
различитог карактера 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински чланци 

Успјешне приче о 
привредницима 

Дипломатска 
представништва и 
амбасаде страних 
земаља у РС и БиХ, 

као и РС и БиХ  
представништва у 

иностранству 

Средњи 

Презентација 
потенцијала и 

инвестиционих 
могућности 

Промотивни догађаји 
различитог карактера 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински чланци 

Међународне 
организације 

Висок 

Презентација 
потенцијала и 

инвестиционих 
могућности 

Промотивни догађаји 
различитог карактера 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински чланци 

Успјешне приче о 
привредницима 

Домаће 
институције и 
организације 

Средњи 
Остварени напредак у 

привреди 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ 
гостовања, Новински чланци 

Домаћи и страни 
медији 

Висок 

Презентација 
потенцијала и 

инвестицијских 
могућности 

Конференције за новинаре, 
Саопштења за медије, Wеб 

страница, Друштвене мреже, 
Промотивни материјали, 

Радио/ТВ гостовања, 
Новински чланци 

Шира јавност Средњи 
Остварени напредак 

привреде 

Wеб страница, Друштвене 
мреже, Промотивни 

материјали, Радио/ТВ, 
Новине 
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Маркетиншке активности планираће се и проводити на три нивоа: 
 

 Локални ниво  (Општина Нови Град), 

 Ентитетски ниво (Република Српска, федерација БиХ) 

 Државни ниво ( БиХ). 

 Међународни ниво. 

 

 
Маркетиншки материјали и алати обухватају: 
 

Промотивно-едукативни 
материјали 

1. Wеб страница 

2. Летак 

3. Водич за инвеститоре 

4. Презентације 

5. Видео материјал 

Догађаји 

1. Сједнице Привредног савјета 

2.  Сајмови за сваки од кључних сектора 

3. Промотивни догађаји различитог карактера 

4. Сусрети са привредницима 

5. Културне манифестације с циљем 
привредне  дипломатије 

6. Дани отворених врата 

7. Промоција старт-ап бизниса 

Односи с медијима 

Све ПР активности, нарочито: 
 

1. Конференције за новинаре 

2. Саопштења за медије 

3. ТВ и радио гостовања 

4. Оглашавање у часописима и посебним издањима 

5. Представљања пројеката 

6. Друштвене мреже 

 

 
Остало 

 

1. Успјешне приче о привредницима 
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7. Радни план и механизми за слање информација о могућостима за улагање и пословање у општини Нови Град 
за 2020.годину 

 

 
Циљ 

 
Алати 

 
Циљна група 

Механизам 
дистрибуције 

Служба задужена за 
реализацију 

 
Почетак 

активности 

 
Завршетак активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промоција 
потенцијала Општине 

 
Wеб страница намијењена 
инвеститорима на српском и 
енглеском језику,  
http://www.invest.opstina-novigrad.com  

Шира јавност 
 
 

Континуиран приступ 
страници 

Одсјек за управљање 
развојем, Службеник 
за односе с јавношћу, 
Администратор wеб 
странице 

Јануар 2020 Децембар 2020 
 
(континуирано ажурирање и 
приступ страници) 
 

 
 
 
Промотивни материјали 

Инвеститори 
Шира јавност 
Државне 
институције 
Стране 
амбасаде у БиХ 
 
 
 

Постављање израђених 
материјала на wеб 
страницу и друштвене 
мреже 
 
Дистрибуција 
материјала на 
сајмовима и 
манифестацијама 
 
Достава 
материјала емаилом 
 
Дистрибуција 
материјала на Инфо 
пулту Општине 

Одсјек за управљање 
развојем,  
 
Службеник за односе 
с јавношћу 

Јануар 2020  
 
(постављање 
материјала на 
wеб страницу) 

Децембар 2020,  (континуирано 
ажурирање података/присуство 
сајмовима  и манифестацијама)  
 Водич за инвеститоре, 
 Power point презентација за 

инвеститоре , 
 Водичи о добијању 

локацијске,грађевинске и 
употребне дозволе,  

 Водич за регистрацију 
привредног друштва , 

 Водич за предузетнике,  
 Летак о гринфилд локацијама  
 Летак о браунфилд 

локацијама 
 Туристички водич 
 Видео презентација општине 

за инвеститоре 

 
Дружење са представницима 
медија 

Новинари  
Шира јавност 

Е-маил, 
Директна комуникација 
Веб страница 

Одсјек за управљање 
развојем,  
 
Службеник за односе 
с јавношћу 

Јануар 2020 Децембар 2020 (континуиран 
процес комуникације) 
 Јавни позиви  
 Позиви на културне и сличне 

манифестације са циљем 
привредне дипломатије 

 Састанци 

http://www.invest.opstina-novigrad.com/
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Саопштења за медије 

Новинари  
Шира јавност 

Лично  
Телефонски  
Е-маил, 

Одсјек за управљање 
развојем, Службеник 
за односе с јавношћу 

Јануар 2020 Децембар 2020 
(континуирано) 

 
 

Јачање сарадње са 
привредницима и 

инвеститорима 

 
 
Подршка 
стартап-овима 
 

Незапослена 
лица за 
започињање 
властите 
дјелатности у 
форми самос. 
предузетника 

Медији  
Јавни позив, Саопштења 
за јавност 

Одсјек за управљање 
развојем, Одјељење 
за буџет и финансије, 
Одјељење за 
привреду и 
пољопривреду 

 
Јануар 2020 

 
Децембар 2020 
 

 
Дан отворених врата 

Привредници 
Инвеститори 

Медији, Е-маил,веб 
страница, летак 
 

Одсјек за управљање 
развојем, Кабинет 
начелника 

 
Јануар 2020 

Децембар 2020 
(једном мјесечно-прва сриједа у 
мјесецу) 

 
Одржавање сједница 
Привредног савјета 

Привредници  
Академска 
заједница 
Службеници ОУ 

Позив члановима 
Савјета 

Одсјек за управљање 
развојем,  Одјељење 
за привреду и 
пољопривреду 

Јануар 2020 Децембар 2020 
 
(одржано најмање 3 сједнице) 

 
Сајмови 

 
Привредници 
Шира јавност  
Јавни сектор 

 
Е-маил  
Директна комуникација 
са излагачима 

Одсјек за управљање 
развојем, Одјељење 
за привреду и 
пољопривреду, ТОНГ  

 
Јануар 2020 

 
Децембар 2020 
(учешће на 5 сајмова у току 
године) 

 Годишњи 
календар 
манифестација на подручју 
општине Нови Град 

Привредници 
Новинари 
Шира јавност  
Јавни сектор 

Е-маил 
Wебстраница 
Инфопулт општине 
Јавне установе 

Одсјек за управљање 
развојем,Одјељење за 
друштвене 
дјелатности 

Јануар 2020 Децембар 2020 

Годишњи календар сајмова у 
БиХ и окружењу 

Привредници 
Шира јавност  
Јавни сектор 

Е-маил 
Wебстраница 
Инфопулт општине 
Јавне установе 

Одсјек за управљање 
развојем 

Јануар 2020 Децембар 2020 

Припремила: 
Самостални стручни сарадник за стратешко планирање,  
интеграције и сарадњу: 
 
_________________ 
Весна Ђукановић 

Одобрио: 
 

Начелник општине: 
 

____________________________ 
Мирослав Дрљача, дипл.инг.шум. 


