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ИЗВРШНИ САЖЕТАК 
 
Стратегијом интегрисаног развоја општине Нови Град у периоду од 2017-2021.г. планирана је 
реализација 100 пројеката, од чега је до краја 2019.г. потпуно реализован 21 пројекат (21%), 48 
пројеката (48%)  је у фази реализације, реализација 27 пројекта (27%)  још није започела, а 4 
пројекта су отказана (4%). Планом имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 
2019.годину предвиђена је имплементација 47  пројеката,  укупно планиране вриједности у 
2019.години од 2.502.333,44 КМ, а финансијска реализација планираних пројеката је 
надмашила план за 41,07%, те је реализовано 38 пројеката укупне вриједности 3.530.040,69 
КМ, 9 пројеката је пролонгирано, а реализован је и један пројекат који је планиран у 
2020.години.  Укупно 36,90% од реализованих средстава у 2019. години реализовано је кроз 
буџет Општине, а  63,10% из екстерних извора.  Реализација планираних финансијских 
средстава из буџета је надмашила план за око 2,3 пута, док је код екстерних извора 
финансирања план надмашен за 15,27%.   
У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну 2019. годину, општина  је 
реализовала низ пројеката и мјера који у већем или мањем обиму доприносе остварењу свих  
стратешких циљева. У оквиру економског развоја фокус је био првенствено на привлачењу 
инвестиција и новим запошљавањима, те развоју пољопривреде. У оквиру друштвеног развоја 
фокус је био на унапређењу путне и комуналне ифраструктуре, те изградња инфраструктуре и 
побољшање јавних услуга за старије становништво, а у оквиру сектора заштите животне 
средине  фокус је, поред спречавања изградње одлагалишта радиоактивног отпада на 
Трговској гори, био и на унапређењу система заштите и спашавања од природних катастрофа и 
других несрећа.  
Што се тиче секторских циљева, од укупно 11 секторских циљева, до краја 2019.г.је  
остварено 5 циљева, док 6 циљева још увијек није остварено или је дјелимично остварено. 
Највидљивији резултати су код СЦ 2.1: Унапређена инфраструктура за пружање јавних услуга у 
руралним и урбаним подручјима општине до краја 2021. године., СЦ 2.3.: Унапређени 
капацитети за подршку старијем становништву и осјетљивим групама становништва до 2021. 
године., СЦ 3.1.: Унапређен систем заштите и спашавања од природних катастрофа и других 
несрећа до краја 2021. године, СЦ 3.3.: Уведен системски приступ за унапређење енергетске 
ефикасности у општини до краја 2019. године и СЦ 3.5.: Заштита земљишта од загађења и 
нелегалне градње до краја 2021. године. Циљеви СЦ 1.1.: Побољшати конкурентност малих и 
средњих предузећа, првенствено индустријских и извозно оријентисаних до 2021. године,       
СЦ 1.3: Унаприједити комерцијалну производњу и стимулисати предузетништво у 
пољопривреди до 2021. године и СЦ 3.2: Побољшано управљање отпадом до краја 2021. 
године  су дјелимично остварени, док су резултати потпуно изостали код 3 секторска циља:  
СЦ 1.2.: Постати препознатљиво туристичко одредиште, првенствено за ријечни и спортско-
рекреативни туризам, до 2021. године , СЦ 2.2: Смањена незапосленост младих кроз повећање 
запошљивости и унапређење образовних капацитета и обогаћени садржаји за младе до 2021. 
године и СЦ  3.4.:Заштита водотокова од загађења испустима комуналних отпадних вода до 
краја 2021. године.  
Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, највеће 
тешкоће су се односиле на недостатак механизама праћења одређених индикатора (приходи  
комерцијалних пољопривредних газдинстава, степен задовољства старијих лица услугама 
подршке, степен задовољства особа са инвалидитетом инфраструктуром и садржајима, степен 
задовољства младих садржајима за младе, степен задовољства становништва комуналном и 
саобраћајном инфраструктуром, степен задовољства родитеља инфраструктуром и услугама за 
дјецу и младе, вријеме чекања младих на посао, емисија CO2 (тона /год), садржај фосфата и 
нитрата у водотоковима,  остаци пестицида у пољопривредном земљишту, број нелегално 
изграђених објеката), те је неопходно успоставити ове механизме у циљу адекватне и 
свеобухватне анализе постигнутих резултата. 
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1. УВОД 
 
Стратегију интегрисаног развоја општине Нови Град за период 2017-2026. године, израдио је 
Општински развојни тим у периоду фебруар – октобар 2016. године у оквиру Пројекта 
интегрисаног локалног развоја (ЛИР), којег примарно финансира Европска уније (ЕУ), а 
суфинансира и проводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП БиХ). 
 
Стратегија развоја општине Нови Град  усвојена је на 6. редовној сједници Скупштине општине, 
одржаној дана 28.03.2017. године (Службени Гласник Општине Нови Град број 4/17). Као 
оперативни инструмент за реализацију стратегије, припремају се трогодишњи планови 
имплементације сваке године од усвајања Стратегије, те је тако припремљен и План 
имплементације и индикативни финансијски оквир за период од 2019-2021. године и  План  
имплементације стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину, које је Скупштина општине 
Нови Град усвојила дана 07.02.2019.године Закључком број: 02-022-4/19., а на основу којих је    
израђен Извјештај о реализацији  стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину. 
 
Овај извјештај односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних 
пројеката у 2019. години, који се, по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим 
битним актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије.  
 
Носилац израде трогодишњег Плана имплементације, као и Извјештаја, је Одсјек за управљање 
развојем,   који у општини Нови Град обавља функцију јединице за управљање развојем. 
Извјештај је припремљен у сарадњи са свим унутрашњим организационим јединицама 
општинске управе. 
 
Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода који 
покрива овај Извјештај и то кориштењем алата за праћење имплементације Стратегије  и на 
основу дефинисаних секторских и макроекономских индикатора. Подаци се тимски 
анализирају, на основу чега се припрема квалитативни осврт на посматрани период 
имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период. 
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2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

2.1. Визија 
 
Визија развоја Новог Града, настала након креативне радионице са Општинским развојним 
тимом, формулисана је кратко и маркетиншки ефектно, у виду позива потенцијалним 
инвеститорима, понуде посјетиоцима и туристима (засноване на љетњим доживљајима и 
јединственом амбијенту) императива да се, по сваку цијену и успркос великим опасностима, 
очува здрава средина, каква и треба да буде тамо гдје се спајају најљепше ријеке у региону. 
Стратегијом развоја општине Нови Град за период 2017-2026. године дефинисана је сљедећа 
визија: „Нови Град до 2026. године: Нова улагања, јединствени доживљаји и здрава 
средина!“                
 
 

2.2. Стратешки циљеви 
 
Стратегијом развоја  општине Нови Град  за период 2017-2026. године, дефинисана су 3 
стратешка циља: 
 

 Стратешки циљ 1: Повећана запосленост у привреди и пољопривреди, уз истовремено 
повећање општинских прихода. 

 Стратешки циљ 2: Побољшан квалитет живота, посебно за младе и старије становништво. 

 Стратешки циљ 3: Очувана животна средина. 
 
 

2.3. Секторски циљеви 
 
Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита 
животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви: 
 
Економски развој: 
 

 Секторски циљ 1.1.: Побољшати конкурентност малих и средњих предузећа, првенствено 
индустријских и извозно оријентисаних до 2021. Године. 

 Секторски циљ 1.2.: Постати препознатљиво туристичко одредиште, првенствено за ријечни 
и спортско-рекреативни туризам, до 2021. године. 

 Секторски циљ 1.3.: Унаприједити комерцијалну производњу и стимулисати 
предузетништво у пољопривреди до 2021. године. 

 
Друштвени развој: 
 

 Секторски циљ 2.1.: Унапређена инфраструктура за пружање јавних услуга у руралним и 
урбаним подручјима општине до краја 2021. године. 

 Секторски циљ 2.2.: Смањена незапосленост младих кроз повећање запошљивости и 
унапређење образовних капацитета и обогаћени садржаји за младе до 2021. године. 

 Секторски циљ 2.3.: Унапређени капацитети за подршку старијем становништву и 
осјетљивим групама становништва до 2021. године. 
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Сектор заштите и унапређења заштите животне средине: 
 

 Секторски циљ 3.1.: Унапређен систем заштите и спашавања од природних катастрофа и 
других несрећа до краја 2021. године. 

 Секторски циљ 3.2.: Побољшано управљање отпадом до краја 2021. године. 

 Секторски циљ 3.3.: Уведен системски приступ за унапређење енергетске ефикасности у 
општини до краја 2019. године. 

 Секторски циљ 3.4.:  Заштита водотокова од загађења испустима комуналних отпадних вода 
до краја 2021. године. 

 Секторски циљ 3.5.:  Заштита земљишта од загађења и нелегалне градње до краја 2021. 
године. 

 
 

2. 4. Кључни планирани приоритети и фокуси за 2019.годину 
 
Кључни приоритети економског сектора 
 
У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 
2019. годину  били су привлачење инвеститора и нова запошљавања, те програми подршке 
развоју туризма и  пољопривреде. С тим у вези, фокусирање на пројекте „Подршка 
запошљавању и развоју локалних МСП и предузетника“, “Промоција инвестиција у општини 
Нови Град“ и  „Припрема и стицање BFC сертификата за општину са повољним пословним 
окружењем“, ће у наредном периоду значајно утицати на унапређење привредних активности  
на подручју општине, те унапређење конкурентности општине као инвестиционе дестинације, 
те  доприносе реализацији секторског циља 1.1. „Побољшати конкурентност малих и средњих 
предузећа, првенствено индустријских и извозно оријентисаних до 2021. године“. 
 
Фокусирањем на програм подршке пољопривредној производњи, првенствено кроз програме 
подршке биљној и сточарској производњи, те кроз разне видове едукације и промоције 
пољопривредних произвођача, општина Нови Град  активно утиче на унапређење 
пољопривредне производње,  што доприноси реализацији секторског циља 1.3. „Унаприједити 
комерцијалну производњу и стимулисати предузетништво у пољопривреди до 2021. године“. 
 
Развој туризма је такође приoритет развоја општине Нови Град, те се фокусом на промоцију 
туристичких потенцијала општине у 2019. години,  директно утиче на остварење секторског 
циља 1.2. „Постати препознатљиво туристичко одредиште, првенствено за ријечни и спортско-
рекреативни туризам, до 2021. године“. 
 
 
Кључни приоритети друштвеног сектора 
 
У друштвеном сектору кључни приоритети у 2019. години били су пројекти који су се односили 
на изградњу путне и комуналне инфраструктуре, те унапређење  капацитета  за подршку 
старијем становништву. 
 
Активности на изградњи путне и комуналне инфраструктуре директно утичу на остварење 
секторског циља 2.1. „Унапређена инфраструктура за пружање јавних услуга у руралним и 
урбаним подручјима општине до краја 2021. године“. Поред тога, фокус друштвеног развоја у 
2019. године, је био и на подршци омладини, дјеци и социјално угроженим категоријама 
становништва, те унапређењу здравствених услуга на подручју општине,  што је  утицало 
на остварење секторских циљева 2.2. „Смањена незапосленост младих кроз повећање 
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запошљивости и унапређење образовних капацитета и обогаћени садржаји за младе до 2021. 
године.“ и 2.3. „Унапређени капацитети за подршку старијем становништву и осјетљивим 
групама становништва до 2021. године“ 
 
Кључни приоритети сектора заштите животне средине 
 
На пољу заштите животне средине, у 2019. години, приоритет је био усмјерен првенствено на 
спречавање изградње одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори у Републици 
Хрватској, што директно доприноси остварењу секторског циља 3.2. „Побољшано управљање 
отпадом до краја 2021. године“.   
 
Поред тога, фокус у 2019.години је био и на  унапређењу  система заштите од 
елементарних непогода и других несрећа, у оквиру чега је  реконструисан пут Л-06 Благај-
Витасовци, те су ојачани капацитети Јединице  цивилне заштите и Ватрогасне јединице, што 
доприноси остварењу секторског циља 3.1.: „Унапређен систем заштите и спашавања од 
природних катастрофа и других несрећа до краја 2021. године“. 
 
 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА  
 
3.1. Сажет осврт на претходни период имплементације  
 
Стратегијом интегрисаног развоја општине Нови Град у периоду од 2017-2021.г. планирана је 
реализација 100 пројеката, од чега је до краја 2019.г. потпуно реализован 21 пројекат (21%), 48 
пројеката (48%)  је у фази реализације, реализација 27 пројекта (27%)  још није започела, а 4 
пројекта су отказана (4%). 

 

У процес имплементације за период од 2020. године су  укључена  4  нова пројекта, и то: 

1. Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, 
Петковац и Сводна, фаза 5 , 

2. Дијаспора за развој (D4D), 
3. Реконструкција и модернизација јавне расвјете на подручју општине Нови Град,  
4. Одржива  енергија и борба против климатских промјена (SECAP). 

 
Због објективних немогућности  имплементације и неодрживости, у периоду од  2017. -2019.г. 
4 пројекта су отказана, и то: 
 

1. „Изградња балона на спортском терену у кругу ЈУ КОЦ“, отказано Планом 
имплементације за период од 2019-2021.г., а према сугестијама ЈУ „КОЦ“, Нови Град, 
који нема оговарајућу површину за постављање балона, као ни капацитет за 
одржавање,  

2. „Студија потреба и  економске оправданости  извођења хидротехничких мелиорација 
на подручју општине Нови Град“, отказано Планом имплементације за период од 
2019-2021.г., а према сугестијама Одсјека за пољопривреду, с обзиром да се пројекат 
треба имплементирати на нивоу регије или на нивоу природних цјелина (нпр. доњи ток 
Уне и Сане,котлинска удубљења, и сл.), те би требао укључивати и више нивое власти и 
друге општине и градове. Одређене мјере из области мелиорација Одсјек за 
пољопривреду обавља у склопу својих редовних послова, 
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3.  „Социјализација дјеце предшколске доби из руралних средина и подстицање 
њиховог развоја“,  активности за 2017.г. су завршене, а активности за наредне године 
су отказане усљед недостатка финансијских средстава, 

4. „Уређење хортикултурног простора у кругу ЈУ КОЦ“, отказано Планом имплементације 

за период од 2020-2022.г., а према сугестијама ЈУ „КОЦ“, из разлога што се пројекат 

реализује у склопу редовних активности одржавања зелених површина у кругу КОЦ-а. 

 
Графикон 1. Преглед броја планираних и реализованих пројеката од почетка реализације 
стратегије, у односу на План имплементације 2017-2021. године 
 

 
 
Посматрајући у потпуности или дјелимично завршене пројекте у односу на План 
имплементације за период од 2017-2021. године, може се закључити да је степен реализације 
задовољавајући, јер је потпуно реализован 21 пројекат (21%), док је 48 пројеката у току (48%), 
што значи да је 69% планираних пројеката завршено или дјелимично завршено. С обзиром да 
је планом предвиђена реализација 100 пројеката, од којих је 4 пројекта отказано, преосталих 
27 пројеката (27%) планирано је да се реализује у  току 2020. и 2021.године. 
 
Према МИПРО методологији, ревизија стратегије је планирана након 4.године реализације 
стратегије, односно током 2021.године, тако да је  у току 2020.године потребно покренути  
процес ревизије, гдје ће се, на основу средњорочне евалуације, односно вредновања укупних 
резултата у реализацији Стратегије за период од 2017-2020, извршити ревизија  стратешке 
платформе,  стратешких циљева, приоритета и мјера за реализацију стратегије за наредни 
период. 
 
Графикон 2. Планиране и реализоване финансијске вриједности пројеката од почетка 
реализације стратегије (КМ) 

 

 
Укупно планирана средства за период од 2017-2021.г. износе 25.389.341,44 КМ. Од почетка 
реализације Стратегије до сада,  укупно је реализовано 11.496.668,36  КМ, што чини 45% од 
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укупно планираних средстава до 2021.г. и 92 % од планираних 12.536.251,18  КМ за период од 
2017.-2019.године. 
 
У структури вриједности укупног броја планираних пројеката за период од 2017.-2019.године, 
2.603.435,40 КМ (21 %) је предвиђено из општинског буџета, док је 9.932.815,78 КМ (79 %) 
предвиђено из ектерних извора. Када је ријеч о структури реализованих средстава, вриједност 
од 3.168.605,61 КМ је реализована из општинског буџета (21,7 % више од планираних 
буџетских  средстава за период од 2017.-2019.г.),  док је 8.328.062,75 КМ реализовано из 
екстерних извора (83,84% планираних средстава из екстерних извора  за период од 2017.-
2019.г.). 
 
Проценат остварења стратегије у 2017.г. износио је 54% реализованих средстава у односу на 
План, те је у  2017.г. реализовано 3.045.495,19  КМ. У 2018.г. реализовано је 4.921.132,48 КМ, 
што је за  11,76 % више у односу на План, док је у 2019.г. реализовано укупно 3.530.040,69 КМ, 
што је за 41,07% више у односу на План. 
 
Степен финансијског остварења Плана имплементације стратегије за 2019.годину је зачајно 
премашио План из разлога што је у току 2019.године реализован пројекат „Реконструкција и 
регистрација Дома за стара лица“, који није био предвиђен, те је реализовано пет пута више 
средстава за  пројекат асфалтирања локалних путева и пет пута више средстава за пројекат 
опремања Јединице цивилне заштите и Ватрогасне јединице. 
 

 

3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2019. години 
 
Планом имплементације за 2019. годину је планирано 47 пројеката, од којих је у 2019.г. у 
потпуности реализовано 3 пројекта, 9 пројеката је пролонгирано, у фази реализације се налази 
35 пројеката, док је реализован и један пројекат који није био предвиђен Планом за 2019.г. 
 
Графикон 3. Приказ реализације пројеката у односу на План за 2019. годину 
 

 
 
Током претходне године, пролонгирно је 9 планираних пројекта у 2019.г., а због одређених 
усклађивања са другим  документима (План капиталних инвестиција општине Нови Град 2018-
2021, и сл.), те због неизвјесности одређених екстерних извора финансирања. Пролонгирани су 
сљедећи пројекти:   
 

1. Подстицаји у туризму,  СЦ 1, Сец. 1.2., пролонгирано из 2019.г. у 2021.г. 
2. Изградња водоводне мреже у Радомировцу, СЦ 2, Сец. 2.1., пролонгирано из 2019. у 
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3. Изградња и уређење школских/ дјечијих игралишта, СЦ 2, Сец. 2.2., пролонгирано из 
2019. у 2020.г., 

4. Успостава и регистрација Дневног центра за дјецу у ризику, СЦ 2, Сец. 2.3., 
пролонгирано из 2019. у 2020.г., 

5. Израда Акционог плана за равноправност полова, СЦ 2, Сец. 2.3., пролонгирано из 
2019. у 2020.г., 

6. Јачање новоуспостављене Горске службе, СЦ 3, Сец. 3.1., пролонгирано из 2019. у 
2020.г., 

7. Ревизија плана управљања отпадом, СЦ 3, Сец. 3.2. , пролонгирано из 2019.у 2020.г., 
8. Уклањање дивљих депонија, СЦ 3, Сец. 3.2. , пролонгирано из 2019.у 2020.г., 
9. Ревизија плана за воде и заштиту животне средине, СЦ 3, Сец. 3.2. , пролонгирано  из 

2019.у 2020.г. 
 
У погледу финансијске конструкције дошло је до мањих измјена код 2 пројеката. Главни 
разлози за измјене односили су се на усклађивање са расположивим буџетским и екстерним 
изворима финансирања, те кориговање финансијске конструкције.  Кориговани су сљедећи 
пројекти: 

1. Развој друштвеног предузетништва, СЦ 1, Сец. 1.1.- нису реализована планирана 
средства за  2019.г, те је  сразмјерно томе, умањена укупна вриједност пројекта као и 
очекивани исход. Пројекат се имплементира у склопу Омладинске банке, a према 
споразуму са Фондацијом Мозаик која финансира покретање оваквих бизниса, 

2. Повећање обима, продуктивности, те степена тржишности и финализације 
пољопривредне производње, СЦ 1, Сец. 1.3.- вријеме трајања пројекта, активности  и 
буџет су кориговани у складу са доступношћу екстерних извора финансирања. 

 
Претходне године завршена су три пројекта планирана Планом имплементације за 2019.г. и 
један пројекат планиран за 2020.г., и то: 
 

1. Припрема и стицање БФЦ сертификата за општину са повољним пословним 
окружењем, СЦ 1, Сец. 1.1., 

2. Израда Омладинске политике, СЦ 2,Сец. 2.2., 
3. Програм развоја спорта општине Нови Град за период од 2019. до 2023. године, СЦ 2, 

Сец. 2.2., 
4. Реконструкција Дома за стара лица, СЦ 2,Сец. 2.3. (пројекат планиран у 2020.г., а 

реализован у 2019.г.). 

Када је ријеч о финансијској реализацији, укупна реализација пројеката је за 41,07% више у 
односу на План. При томе, у укупном броју реализованих пројеката, 36,90% се односи на 
финансирање из општинског буџета док је 63,10% из екстерних извора финансирања. 
Упоређујући планирану и реализовану структуру по изворима финасирања, гдје је у Плану 
имплементације за 2019. годину, било предвиђено финансирање из Буџета у износу од 
569.980,00 КМ и екстерних извора у износу од 1.932.353,44 КМ, а реализовано је 1.302.680,17 
КМ из Буџета и 2.227.360,52 КМ из екстерних извора, може се закључити да је остварено скоро 
2,3 пута више буџетских средстава и 15,27% више средстава из екстерних извора финансирања. 
 
У протеклој години је реализовано укупно  3.530.040,69 КМ, док је планирано укупно 
2.502.333,44 КМ, што чини 41,07% више реализованих средстава у односу на планирана 
средства. 
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Графикон 4. Приказ финансијске реализације пројеката у односу на План за 2019. годину 
 

 
 
Када је ријеч о реализацији стратегије по секторима, највећи резултати су постигнути у оквиру 
друштвеног сектора, гдје су исходи у 2019. години значајно премашили план (остварено 2,3 
пута више средстава у односу на План, а од четири потпуно реализованих пројеката у 2019.г.- 
три је из друштвеног сектора). Највидљивији резултати су код СЦ 2.1. „Унапређена 
инфраструктура за пружање јавних услуга у руралним и урбаним подручјима општине до 2021“, 
у оквиру којег су постигнути сви планирани исходи до краја 2019.г..Такође, остварени је и СЦ 
2.3. „Унапређени капацитети за подршку старијем становништву и осјетљивим групама 
становништва до 2021. године“.  
 
Најзначајнији резултати у друштвеном сектору  у 2019.г. су: 
 

 Покривеност домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће у 2019.г.: 

број прикључака на јавној водоводној мрежи на дан 31.12.2019.г. износио је 5.796, од 

којих је 5.532 на централном водоводном систему, а 264 на локалним водоводним 

системима. Број прикључака на јавни водоводни систем 2016.г. износио је 5.200, те је 

овај број у 2019.г. повећан за 11,5%.  

 Осигуран је стабилан извор водоснабдијевања за рурална насеља у току 2019.г.: у 

току 2019.г. је извршено прикључење 207 нових потрошача на водоводни систем као 

резултат проширења централног водоводног система у насељима Благај Јапра, 

Добрљин-Шклобучари и Мала Новска Рујишка. Дужина нових цјевовода у 2019.години 

износи 8.300 метара, 

 Унапређена је путна инфраструктура: у 2019.г. асфалтирано је 6,01 км локалних 
путева, 

 Унапређени су капацитети за подршку старијем становништву и осјетљивим 
групама становништва изградњом инфраструктуре и побољшањем јавних услуга за 
старије становништво -реконструкција Дома за стара лица. 

 
Реализација плана у екомском  сектору је већа за 8,80%, док је реализација плана у сектору 
заштите животне средине већа за 46,46%. 
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Графикон 5. Приказ финансијске реализације по секторима за 2019.годину 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У табелама у наставку је дат детаљан приказ укупно  реализованих пројеката у односу на 
планирано, укупно и по секторима: 
 
 
Табела 1. Преглед планираних и остварених пројеката у 2019. години (сви сектори) 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично 

реализовани пројекти) 

Број 
проје-
ката 

 
Укупно 

 

 
Из буџета 

 

 
Из екстерних извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних 
пројеката 

47 2.502.333,44 KM 569.980,00 KM 1.932.353,44 KM 

% структура финансирања од А  100% 22,77 %  77,23% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализованих 
пројеката 

38 3.530.040,69 КМ 1.302.680,17 КМ 2.227.360,52 КМ 

% у потпуности или дјелимично 
реализованих пројеката (од А) 

80,85% 141,07% 228,55% 115,27% 

% структура (од Б)   36,90% 63,10% 

Ц. Укупан број дјелимично 
реализованих пројеката 

34 3.423.540,69 КМ 1.296.180,17КМ 2.127.360,52 КМ 

% дјелимично реализованих 
пројеката (од А) 

72,34% 136,81% 227,40% 110,09% 

% структура (од Ц)   37,86% 62,14 % 

Д. Укупан број у цијелости 
завршених пројеката 

4 106.500,00 КМ 6.500,00 КМ 100.000,00 КМ 

% у цијелости завршених пројеката  
(од А) 

8,51% 4,26 % 1,15 % 5,18% 

% структура (од Д))     6,10% 93,90% 
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Табела 2. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по 
секторима на основу Плана имплементацијe за 2019. годину 
 

2
0

1
9

 

Област Збир финансијских вредности 
пројеката 

Структура финансирања 
реализованих пројеката 

Планирано Реализовано Буџет (%) Остало (%) 

Друштвени развој 448.588,44KM 1.073.643,18 КМ  40,33% 59,67% 

Економски развој 1.464.345,00 КМ 1.593.187,63 КМ  20,35% 79,65% 

Еколошки развој 589.400,00 KM 863.209,88 КМ 63,11% 36,89% 

Укупно 2.502.333,44 КМ 3.530.040,69 КМ 36,90 % 63,10% 

% по плану 
имплементације 

 141,07% 228,55% 115,27%% 

 
У сектору економског развоја за 2019. годину планирано је 20 пројекта. Од тога је током 
претходне године у потпуности реализован 1 пројекaт, док је 1 пројекат пролонгиран , 2 су 
пројекта коригована,а у току реализације је 17 пројеката.  За реализацију пројеката у сектору 
економског развоја за 2019.г. је планирано 1.464.345,00 КМ, а реализовано је 1.593.187,63 КМ, 
што је за 8,80 % више од планираног, тако да је степен реализације стратегије у овом сектору 
висок.   У овом сектору средства која су намјењена за реализацију пројеката су била 
реализована углавном из екстерних извора финансирања, и то 79,65%. Најзначајнији екстерни 
извори финансирања у економском сектору односе се углавном на домаће 
донаторе/суфинансијере- Влада Републике Српске, док је од страних донатора значајна 
организација USAID која је Општину Нови Град подржала у пројекту „Подршка 
маргинализираним групама жена у развоју бизниса“. 
 
Најзначајнији пројекти у 2019. годину у области економског сектора су: 
 
1. „Подршка запошљавању и развоју локалних МСП и предузетника“, који ће подстакнути 

запошљавање, унапређење и развој предузетништва, примјеном Правилника о условима и 
начину остваривања подстицајних средстава за самозапошљавање (Службени Гласник 
Општине Нови Град 10/18) и Правилника о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за подршку сектору МСП-а општине Нови Град  (Службени Гласник Општине 
Нови Град 2/20) У току 2019.г. додијељена су средства за покретање бизниса за 2 
самостална предузетника и 9  привредних субјеката за пријем нових радника или 
технолошко унапређење производње.  

2. „Припрема и стицање БФЦ сертификата за општину са повољним пословним 
окружењем“, који представља јединствен регионални програм за унапређење 
конкурентности локалних самоуправа, који се проводи у Републици Србији, Хрватској, 
Македонији и Босни и Херцеговини. Програм сертификације је спроведен у сарадњи са 
Привредном Комором РС и уз подршку међународне организације Catholic Relief Services 
(CRS) у оквиру РАСТ (RAST) пројекта. Акредитационо тијело BFC SEE је, на основу одлуке 
Регионалног савјета од 20.06.2019. године, потврдило да Општина Нови Град испуњава 
критеријуме Програма цертификације градова и општина са повољним пословним 
окружењем у југоисточној Европи у складу са стандардом BFC SEE Edicija III са остварених 
90.33 од максималних 100 процентних поена. 

3. „Промоција инвестиција у општини Нови Град“, у оквиру којег је, уз подршку 
организације Catholic Relief Services (CRS), израђен двојезични инвестициони web портал 
www.investnovigrad.com,  којег уређује и ажурира Одсјек за управљање развојем Општинске 
управе Општине Нови Град. Електронске верзије промотивног материјала на српском и 
енглеском језику су доступне на веб страници, и то: Водич за инвеститоре, Power point 

http://www.investnovigrad.com/
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презентација за инвеститоре, Летак о добијању грађевинске дозволе , Водич за регистрацију 
привредног друштва, Водич за предузетнике, Летак о гринфилд локацијама, Летак о 
браунфилд локацијама, Туристички водич, Видео презентација општине за инвеститоре, 
Летак за текстилну индустрију. Штампане верзије појединих материјала се дистрибуишу на 
сајмовима и Инфо пулту општине. У току 2019. године одржано је 3 састанка са 
привредницима и инвеститорима путем Дана отворених врата, а како је Општинска управа 
Општине Нови Град отворена за сарадњу и другим данима, овакви састанци су се у току 
2019.године одвијали углавном мимо Дана отворених врата. 

4. „Подршка биљној производњи путем директног плаћања“, укупно планирана средства за 
реализацију овог пројекта износе 85.000,00 КМ (из Буџета 80.000,00 КМ из екстерних извора 
5.000,00 КМ). Укупно реализована средства за овај пројекат су 155.061,24 КМ. Значајно 
повећање, у односу на план, је код екстерних извора финансирања, која су реализована у 
износу 16 пута већем од планираног. Од планираних 5.000,00 КМ, из екстерних извора је 
реализовано 80.061,24КМ, а ова средства се односе на подстицаје од Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Што се тиче буџетских средстава, она су 
реализована у износу од 93,75% од планираног. Резултат пројекта је да се у 2019. години 
повећала количина биљне производње за 10% у односу на 2016.г., чиме је остварен 
очекивани исход пројекта. 

5. „Подршка сточарској производњи“, укупно планирана средства за реализацију овог 
пројекта износе 1.080.000,00 КМ (из Буџета 80.000,00 КМ, из екстерних извора 1.000.000,00 
КМ), а односе се на подстицаје у пољопривреди. Укупно реализована средства за овај 
пројекат износе 1.257.832,30 КМ, што је за 177.832,30 КМ више. Резултат пројекта је да се у 
2019. години обим производње млијека повећао за 1%, док се производња меда повећала 
за 10%, те је тиме остварен очекивани исход пројекта. 

6. „Развој препознатљивог и конкурентног туристичког производа ријечног, риболовног и 
спортско-рекреативног туризма“  је пројекат који се реализује у сарадњи са Туристичком 
организацијом општине Нови Град. Током 2019.године активно се радило на унапређењу 
квалитета услуге ријечног, риболовног и спортско- рекреативног туризма и промоцији 
туристичких потенцијала општине Нови Град. Посебан акцент је стављен на промоцију 
међународних манифестација Уна регате – Лађом низ Уну и Маратона стазама Бранка 
Ћопића, као и промоцију Крајишког сира са пољопривредног домаћинстава Јапунџа из 
Доњих Ракана и пољопривредног домаћинстава Бундало из Деветака.Спортско-риболовно 
удружење Нови Град је активно радило на порибљавању Уне и Сане шараном и пастрмком, 
а такође реализује и школу риболова за лов рибе на пловак, вараличарење, Fly Fishing и Fry 
Tying. Међународна манифестација „Уна регата-Лађом низ Уну 2019“, која је организована 
осми пут, заједнички организују општине Нови Град и Костајница у Републици Српској и 
Двор и Хрватска Костајница у Хрватској. Један од циљева регате је и промоција “Унске 
лађе”, пловила карактеристичног за ову ријеку. Ова манифестација је 2019.године окупила 
рекордан број учесника- 700 учесника на око стотину пловила. Маратон „Стазама Бранка 
Ћопића“ је манифестација коју је по седми пут организовала Општина Нови Град, Општина 
Крупа на Уни и Атлетски клуб „Слобода“ Нови Град. Ова мифестација је 2019.године окупила 
учеснике из 12 земаља, и то 44 учесника на маратону, 56 учесника на полумаратону и 150 
учесника на Трци задовољства од 5 км. 

7.  „Интегрални план промоције туристичке понуде и инвестиција у туризам општине 
Нови Град“ се односи на интегралан приступ у брендирању и маркетингу понуде и 
производа, као и могућих инвестиција у туризам са јасно дефинисаним циљним тржиштима 
и каналима тржишне комуникације. Пројектом је предвиђен низ континуираних активности, 
од којих је у 2019. године фокус био на изради промотивног материјала („Инфо водич-Нови 
Град“, флајери „Ријека Уна“, „Сеоски туризам“, „БРЦ Љешљани“, „Уна регата“, “Маратон – 
стазама Бранка Ћопића”, промотивни ЦД општине Нови Град) и промоцији општине као 
туристичке дестинације путем манифестација и сајмова. Том приликом су одржане све  
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манифестације из Календара манифестација општине Нови Град за 2019.г., а поред тога, у 
сарадњи са Туристичком организацијом општине Нови Град, је организовано учешће наше 
општине на 5 значајних међунарoдних сајмова туризма: „Natour Alpe – Adria”, Љубљана, 
Међународни сајмови туризма у Београду и Бањој Луци, „Volkswagen Ljubljana maraton EXPO“ у 
Љубљани и Јесењи сајам у Бањој Луци. Планирана средства за реализацију овог пројекта у 
2019. године су износила 100.850,00 КМ, док је реализовано 81.851,96 КМ (81,16%), и то: 
80.243,00 КМ из буџета општине, а  1.608,96 КМ из наплата боравишне таксе. У наредном 
планском периоду предвиђено је постављање туристичке сигнализације, брендирање, те 
усмјеравање промотивних активности према туристичким агенцијама и организаторима 
путовања, а у сарадњи са Туристичком организацијом општине Нови Град. 
 
 
Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2019.години: 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично  

реализовани пројекти) 

Број 
проје-
ката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних пројеката 20 1.464.345,00 КМ 348.080,00 КМ 1.116.265,00 КМ 

% структура финансирања планираних 
пројеката 

100%  23,77% 76,23 % 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализованих пројеката 

18 1.593.187,63 КМ 324.372,00 КМ 1.268.815,63 КМ 

% у потпуности или дјелимично 
реализованих пројеката, (од А) 

90% 108,80% 93,19% 113,67% 

% структура (од Б)   20,35% 79,65% 

Ц. Укупан број дјелимично реализованих 
пројеката 

17 1.586.687,63 КМ 317.872,00 КМ 1.268.815,63 КМ 

% дјелимично реализованих пројеката,  
(од А) 

85% 108,35% 91,32% 113,66% 

% структура (од Ц)   20,03% 79,97% 

Д. Укупан број у цијелости завршених 
пројеката 

1 6.500,00 КМ 6.500,00 КМ 00,00  КМ 

% у цијелости завршених пројеката, (од А) 5% 0,44% 1,86 % 0 % 

% структура (од Д)   100% 0 % 

 
 
Друштвени сектор 
 
У друштвеном сектору за 2019. годину планирано је 17 пројекта. Од тога је током претходне 
године у потпуности  реализовано 2 пројекта, док је реализован и 1 пројекат који није 
планиран у 2019.г., 4 пројекта су пролонгирана, а 11 пројеката је још увијек у фази реализације.  
За реализацију пројеката у друштвеном сектору је планирано 448.588,44КМ,  а реализовано је 
1.073.643,18 КМ, што је за преко 2 пута више од планираног (239,34%), тако да је финансијска  
реализација стратегије у овом сектору врло висока. У овом сектору средства која су 
намијењена за реализацију пројеката су била реализована углавном из екстерних извора 
финансирања – 59,66%. Остварена буџетска средства су надмашила План за скоро 3 пута 
(293,58%), док су реализована средства из екстерних извора такође надмашила план за преко 2 
пута  (212,77%). Најзначајнији екстерни извори финансирања у 2019.години у области 
друштвеног развоја су били Влада Републике Србије,  Влада Републике Српске, ИФАД, и др. 
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Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору 2019. години 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично  

реализовани пројекти) 

Број 
проје- 
ката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

                   ПЛАНИРАНО    

А. Укупан број планираних пројеката 17 448.588,44 КМ 147.500,00 КМ 301.088,44 КМ 

% структура финансирања од А 100%  32,88% 67,12% 

                 У РЕАЛИЗАЦИЈИ    

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализованих  пројеката 

14 1.073.643,18 КМ 433.025,29 КМ 640.617,89 КМ 

% у потпуности или дјелимично 
реализованих пројеката (од А) 

82,35% 239,34% 293,58% 212,77% 

% структура (од Б)   40,34% 59,66% 

Ц. Укупан број дјелимично 
реализованих пројеката 

11  973.643,18 KM  
 

433.025,29 KM  
 

540.617,89 KM  
 

% дјелимично реализованих пројеката 
(од А) 

64,71 % 217,04 % 293,58% 179,55% 

% структура (од Ц)   44,47% 55,53% 

Д. Укупан број у цијелости завршених 
пројеката 

3 100.000,00 КМ 0,00 KM 
 

100.000,00 KM  
 

% у цијелости завршених пројеката  
(од А) 

17.64% 22,29% 0 % 33,21% 

% структура (од Д)   0 % 100 % 

 
Најзначајнији пројекти у 2019. годину у области друштвеног сектора су: 
 
1. „Асфалтирање локалних путева“: у 2019.г. асфалтирано 6,01 км путева. Укупно планирана 

средства за 2019.годину износе 172.000,00 КМ, док је реализовано  811.876,18 КМ, односно 
скоро 5 пута више. Из буџета је реализовано 310.434,29 КМ (80.708,00 КМ из кредитних 
средстава, а 229.726,29  КМ су кредитна средства Свјетске банке резервисана у 2018.г.), што 
је 14 пута више од планираног, док су екстерни извори финансирања реализовани у износу 
од 501.441,89 КМ, односно преко 3 пута више од планираног. Најзначајнији екстерни извори 
финансирања су ИФАД, Влада Републике Србије и Влада Републике Српске. 

2. „Реконструкција Дома за стара лица“ је пројекат који је планиран у 2020.години, али је 
средствима Владе Србије реализован у 2019.години. Скупштина Oпштине Нови Град је на 
сједници одржаној дана 26.09.2019. године, донијела Одлуку о оснивању Јавне установе 
Дом за старија лица Нови Град (Одлука број: 02-022-85/19), док је на сједници одржаној 
28.11.2019. године, донесена Одлука  о именовању вршиоца дужности директора Јавне 
установе Дом за старија лица Нови Град (Одлука број:  02-022-124/19) и  Одлука именовању 
вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Дом за старија лица Нови Град 
(Одлука број: 02-022-125/19). 

3. "Омладинска банка", који се континирано спроводи на подручју наше општине од 2010. 
године. До сад је кроз овај пројекат реализовано укупно  557.761,23 KM (138.491,69 КМ – 
средства Општине,  101.420,31 KM- средства Фондације Мозаик, 317.849,24 KM- доприноси 
неформалних група). У току 2019.године реализовано је укупно  18 пројеката укупне 
вриједности од 36.176,50 КМ. Кроз ове пројекте је било ангажовано 274 волонтера,  док је 
било 20.120 крајњих  корисника.  У оквиру планираних активности, наставиће се подршка 
пројектима неформалних група младих (најмање 15 пројеката годишње), те ће се развијати 
и предузетничке идеје младих кроз успоставу „Импакт инкубатора“ (најмање 3 
предузетничке идеје годишње).  
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4. „Израда Oмладинске политике“:  Oмлaдинскa пoлитикa Општине Нови Град 2019-2023 
прeдстaвљa стрaтешки документ кojи oбeзбjeђуje систeмaтскo унaпрeђивaњe стaњa више 
oблaсти кoje су пoдручja интeрeсoвaњa млaдих. То је документ који је израдила и усвојила 
локална заједница у циљу побољшања положаја младих на подручју општине Нови Град а 
израђен је по методологији препорученој од стране Министарства породице, омладине и 
спорта Републике Српске, а која је била и основа за израду Омладинске политике Републике 
Српске 2016-2020. Документ усвојен  дана 07.11.2019., Закључак број: 02-022-96/19. 

5. „Програм развоја спорта општине Нови Град за период од 2019. до 2023. године“ је 
документ који прeдстaвљa стрaтешки документ кojи oбeзбjeђуje систeмaтскo унaпрeђивaњe 
стaњa у области спорта на подручју општине Нови Град. Документ је усвојен  дана 
28.11.2019., Закључак број: 02-022-112/19. 

 
Сектор заштите животне средине 
 
У сектору заштите животне средине за 2019. годину планирано је 10 пројекта. Од тога су током 
претходне године 4 пројекта пролонгирана, а 6 пројеката је у фази реализације. За реализацију 
пројеката у сектору заштите животне средине је планирано 589.400,00 КМ, а реализовано је 
863.209,88 КМ, што је за 46,46% више у односу на План. У овом сектору средства која су 
намијењена за реализацију пројеката су била реализована углавном из Буџета – 63,16%, док је 
Ватрогасни савез Републике Српске  суфинансирао један пројекат.  

Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 
2019. години 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично  

реализовани пројекти) 

Број 
проје- 
ката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

 
ПЛАНИРАНО 

    

 
А. Укупан број планираних пројеката 

10                  
589.400,00 КМ    

 

 
74.400,00 КМ    

 

 
515.000,00 КМ    

 

% структура финансирања од А 100%  12,62% 87,38% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализиованих пројеката 

 
6 

 
863.209,88 КМ  

 

 
545.282,88 КМ  

 

 
317.927,00 КМ  

 

% у потпуности или дјелимично 
реализираних пројеката (од А) 

60 % 146,46% 732,91% 61,73% 

% структура (од Б)   63,16 % 36,84 % 

Ц. Укупан број дјелимично 
реализованих пројеката 

 
6 

 
863.209,88 КМ  

 

 
545.282,88 КМ  

 

 
317.927,00 КМ  

 

% дјелимично реализираних пројеката 
(од А) 

60 % 146,46% 732,91% 61,73% 

% структура (од Ц)   63,16 % 36,84 % 

Д. Укупан број у цијелости завршених 
пројеката 

0 0 КМ 
 

0 КМ 
 

0 КМ  
 

% у цијелости завршених пројеката  
 (од А) 

0  % 0 % 0 % 0 % 

% структура (од Д)   0 % 0 % 

 
 
 



17 

 

Најзначајнији пројекти  у 2019. годину у области заштите животне средине је:  
 
1. „Унапређење система заштите  од поплава на подручју општине Нови Град“, у оквиру 

којег је реконструисан локални пут Л-06 Благај-Витасовци, у оквиру пројекта Хитног 
опоравка од поплава, у дужини од 1300 м- издизање пута на којем је долазило до прекида 
саобраћаја за вријеме поплава. Укупно планирана средства за овај пројекат за 2019.годину 
износе 450.000,00 КМ из екстерних извора, а реализовано је 491.235,29 КМ из Буџета. 

2. „Опремање јединице ЦЗ и Ватрогасне јединице“, у оквиру којег је у 2019.години 
набављено ватрогасно возило (цистерна) и 3 уређаја (уређај за производњу лаке пјене, 
димовник и уређај за одимљавање).  Планирана средства за овај пројекат у 2019.години 
износе 74.400,00 КМ из Буџета. Пројекат је реализован у сарадњи са Ватрогасним савезом 
Републике Српске, који је суфинансирао износ од 317.927,00 КМ, а Општина Нови Град 
54.047,59 КМ, те је тако пројекат у укупном износу реализован за 5 пута више средстава у 
односу на План. 
 

Пројекат који није предвиђен Планом за 2019.г., а који је реализован и који значајно 
доприноси остварењу предвиђених циљева у сектору заштите животне средине је: 

 
1. „Кампања за подизање свијести и комуникацијске активности о опасности одлагања 

нуклеарног отпада“, који је, као пројекат,  формално завршен 2017.године. Међутим, с 
обзиром на важност, активности су настављене и у току 2018. и 2019. године. Заједно са 
сусједним општинама у сливу ријеке Уне, Владом РС и другим релевантним институцијама 
на нивоу Републике Српске и БиХ,  активно се радило на алармирању свих релевантних 
институција, од којих је тражено да се предузму актвности у циљу спречавања изградње 
одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори, која је смјештена на 2 км од центра 
Новог Града. Дана 05.04.2019.г. одржана је тематска сједница Скупштине Општине Нови 
Град, на којој су осим одборника локалног парламента, присуствовали и представници 
ресорног министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, посланици Народне скупштине, потпредсједник Народне скупштине, као и 
посланици Парламентарне скупштине БиХ, Директор државне регулаторне агенције за 
радиациону и нуклеарну безбједност, те премијер Унско – санског кантона, али и 
представници околних хрватских општина. Влада Републике Српске донијела јеОдлуку о 
проглашењу Парка природе "Уна" (СГ РС бр. 79/19), којом се проглашава заштићеним 
подручје ријеке Уне на територији општина Нови Град, Козарска Дубица, Крупа на Уни и 
Костајница, у категорији V – заштићени пејзажи – Парк природе "Уна", у укупној површини 
од 2772,60 ha. У Новом Граду су одржани и велики протести 29.03.2019.г. и  27.09.2019.г. 
против одлагања радиоактивног отпада на Трговској Гори. Скупштина Општине Нови Град је 
на сједници одржаној дана 28.11.2019. године донијела Одлуку  о оснивању Јавне установе 
Парк природе ''Уна'' (Одлука број: 02-022-110/19). У децембру 2019.г. представници 
општина Нови Град, Крупа на Уни, Костајница и Козарска Дубица потписали су споразум о 
регулисању међусобних права и обавеза у вази са Јавном установом  Парк природе "Уна",  а 
на сједници Скупштине Општине Нови Град одржаној дана 26.12.2019. године дониесена  је 
Одлука  о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Парк 
природе „Уна“ (Одлука број: 02-022-143/19). 
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3.3 Кључни резултати и остварени прогрес  
 
На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у 
извјештајном периоду (2019. година) може се закључити да се годишњи резултати рада 
огледају првенствено у резултатима у друштвеном сектору, у којем се најзначајнији резултати 
у 2019.г. односе на: 
 

 Покривеност домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће у 2019.г.: број 
прикључака на јавној водоводној мрежи на дан 31.12.2019.г. износио је 5.796, од којих је 
5.532 на централном водоводном систему, а 264 на локалним водоводним системима. 
Број прикључака на јавни водоводни систем 2016.г. износио је 5.200, те је овај број у 
2019.г. повећан за 11,5%.  Проблем у водоснабдијевању градског подручја је био изражен 
у високом проценту губитка воде у градској водоводној мрежи у центру града и насељу 
Урије, међутим реконструкцијом градске водоводне мреже ови губици су значајно 
смањени (губици прије преконстукције: 53%, губици послије реконструкције: 30-35%). 

 Осигуран је стабилан извор водоснабдијевања за рурална насеља у току 2019.г.: у току 
2019.г. је извршено прикључење 207 нових потрошача на водоводни систем као резултат 
проширења централног водоводног система у насељима Благај Јапра, Добрљин-
Шклобучари и Мала Новска Рујишка. Дужина нових цјевовода у 2019.години износи 8.300 
метара. Грађани Новог Града користе хемијски и бактериолошки исправну воду за пиће, 
чију испрљавност редовно контролише ЈЗУ Институт зазаштиту здравља РС. 

 Унапређена је путна инфраструктура: у 2019.г. асфалтирано је 6,01 км локалних путева. 
Одредбама члана 10.Одлуке о локалним и категорисаним путевима и улицама на подручју 
општине Нови Град (Службени гласник општине Нови Град број: 7/16) проглашена су и 
евидентирана 42 локална пута у  укупној дужини од 259,42 км, од којих је 123,71 км 
асфалтних коловоза, 126,21 км макадамских коловоза, те 9,5 км земљаних коловоза. 
Такође, евиденттирано је 55 некатегорисаних путева  укупне дужине 170,40 км, од чега је 
18,72 км асфалтног коловоза, 139,18 км макадамског коловоза, а 12,5 км је земљаног 
коловоза. 

 Унапређени су капацитети за подршку старијем становништву и осјетљивим групама 

становништва изградњом инфраструктуре и побољшањем јавних услуга за старије 

становништво  реконструкцијом Дома за стара лица у Деветацима. 

 
Постигнут је прогрес и у економском сектору, у смислу побољшања конкурентности малих и 
средњих предузећа, првенствено индустријских и извозно оријентисаних. Индикатори који 
указују на то су раст извоза за више од дупло у односу на 2016. годину (извоз 2016: 
17.345.000,00 КМ, извоз 2019: 38.106.000,00 КМ), покривеност увоза извозом је такође у 
констатнтном порасту и у односу на 2016.г. већи је за 18,6% (покривеност увоза извозом 
2016.г.: 29,7%, покривеност увоза извозом 2019.г.: 48,3%). Укупан приход привредних друштава 
у 2016. години износио је 192.406.046,00 КМ, а 2018. године 221.237.166,00 КМ, што је за 15 % 
више у односу на 2016. годину, док приход  за 2019. годину још увијек није обрађен, па тај 
податак тренутно није доступан.   
 
У сектору заштите животне средине,  остварен је прогрес код унапређења система 
организованог прикупљања отпада, гдје се укупан  број корисника комуналних услуга повећао 
за 7,5% (број корисника 2016: 4.799, број корисника 2019:5.156). Број корисника комуналних 
услуга у руралном дијелу општине у 2019.г. се повећао за 23,8% у односу на 2016.г.(број 
корисника комуналних услуга у руралном дијелу општине 2016.г.: 1.106 кућа, број корисника 
комуналних услуга у руралном дијелу општине 2019.г.: 1.370 кућа). Број корисника у 
комуналних услуга у приградским насељима се у 2019.г. повећао за 6,% (број корисника 
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комуналних услуга у приградским насељима 2016.г.: 1.825 кућа, број корисника комуналних 
услуга у приградским насељима 2019.г.: 1.947 кућа. 
 
У наставку текста ће, на основу претходно дефинисаних индикатора на секторском нивоу, бити 
представљен остварени прогрес по секторима. 
 
Економски развој: 
 
Табела 6. Очекивани и реализовани исходи у економском сектору до 2020.године : 
Р.бр. ОЧЕКИВАН ИСХОД У 

ЕКОНОМСКОМ СЕКТОРУ У 
ПЕРИОДУ ОД 2017-2019.Г. 

ОСТВАРЕН ИСХОД У ЕКОНОМСКОМ СЕКТОРУ У 
ПЕРИОДУ ОД 2017-2019.Г. 

Напомена 

1. Раст извоза од 4%   

У периоду од 2016.г.-2019.г. остварен је  раст извоза 
за више од дупло у односу на 2016. годину (извоз 
2016: 17.345.000,00 КМ, извоз 2019: 38.106.000,00 
КМ). У периоду од 2016.г.-2019.г. покривеност увоза 
извозом је у констатнтном порасту и у односу на 
2016.г. већи је за 62,6% (покривеност увоза извозом 
2016.г.: 29,7% , покривеност увоза извозом 2019.г.: 
48,3%).  

ОСТВАРЕНО 

2. 
Раст прихода малих и средњих 
предузећа од 4%   

Укупан приход привредних друштава у 2016. години 
износио је 192.406.046,00 КМ, а 2018. године 
221.237.166,00 КМ, што је за 15 % више у односу на 
2016. годину, док приход  за 2019. годину још увијек 
није обрађен, па тај податак тренутно није доступан 

ОСТВАРЕНО 

3. 

Повећан укупан број запослених у 
предузећима и предузетничкој 
дјелатности за 24% до у односу на 
2016.годину 

Повећање  укупног броја  запослених за 1,18% у 
односу на 2016.г (број запослених 2016.г.: 3951, број 
запослених 2019.г.: 3998). Број запослених у 
дјелатностима A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L и M се повећао 
за 2% (2016:2.918, 2019: 2.979) 

ДЈЕЛИМИЧНО 
ОСТВАРЕНО 

4. 
4 привредника запослило је 
најмање 50 нових радника 

У току 2018.г. дошло је до запошљавања 100 радника 
у „Вастил“ д.о.о., 50 радника у хипермаркету „Корт“ . 
У току 2017. године је запослено нових 50 радника у 
маркету „Астор“. 

ОСТВАРЕНО 

5. 

4 инвеститора реализовало 
инвестиције у укупној 
вриједности од 500.000 КМ у 
општини Нови Град 

Резултати код привлачења нових инвестиција 
постигнути су 2017. године, остварене су три 
инвестиције у укупној вриједности од око 
2.000.000,00 КМ (текстилни погон "Вастил", трговачки 
центри „Астор“ и „Корт“). 

ОСТВАРЕНО 

6. Раст броја туриста од најмање 8%  

У периоду од 2016-2019.г. дошло је до пада броја 
туриста за 23%. Према подацима Пореске управе РС, 
број туриста у 2016.години износио је 1035 са 
остварених 2150 ноћења, у 2017.г.: број туриста је 
износио 787 са остварених 2040 ноћења, у 2018.г. 
број туриста је износио 717 са остварених 1646 
ноћења и у 2019.г. број туриста износио је 797 са 
остварених 1690 ноћења. Укупно наплаћена 
боравиштна такса на подручју општине Нови Град у 
2016.години је износила 3.204,00 КМ, у 
2017.г.:3.039.00 КМ, у 2018.г.:2.448,00 КМ и у 2019.г.: 
2.514,00 КМ.  

НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО 
 
 

7. 
Раст броја регистрованих 
пољопривредних газдинстава од 
најмање 4%  

Дошло је до пада броја за 50,8%. (2016.г.500, 2017.г. 
679, 2018.г.: 757 и 2019.г.: 246 газдинстава). Број 
регистрованих пољопривредних газдинстава је до 
2019.године био у константном порасту,  када је као 
услов за добијање подстицаја уведено да су носиоци 
пољопривредних газдинстава  дужни да пријаве и 
плате доприносе за претходну годину, што је 
резултовало драстичним падом броја регистрованих 
пољопривредних газдинстава, и то  за 67% у односу 
на претходну годину. 

НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО 
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Број лица која траже запослење (активна понуда радне снаге) на подручју општине Нови Град 
је у константном паду, те је на дан 31.12.2019.г. износио 808, што је пад од скоро 70% у односу 
на 2016.г. (активна понуда радне снаге 2016.г.:2.680, активна понуда радне снаге 2019.г.:808)  
 
Највећи пад броја лица која траже запослење на подручју општине Нови Град се десио код 
неквалификованих радника (80% радника мање у односу на 2016.г. ), квалификованих радника 
(75% радника мање у односу на 2016.г.), те код радника са средњом стручном спремом (63% 
мање у односу на 2016.г.).  Пад броја лица која траже запослење је директна посљедица 
негативног природног прираштаја и миграција становништва, због чега је крајем 2019.године 
дошло и до промјене степена развијености Општине Нови Град из средње развијених у 
категорију неразвијених јединица локалне самоуправе, јер је од укупно девет критеријума на 
основу којих се врши рангирање, пет критеријума имало негативан тренд, а сви се односе на  
демографске показатеље.  
 
Демографски проблеми, као што је негативан природни прираштај, старење становништва и 
миграције, присутни су у цијелом региону, међутим у малим заједницама као што је Нови Град 
је знатно видљивији. Што се тиче трендова који се односе на привреду, они су позитивни, 
међутим негативни демографски трендови постају све већи ограничавајући фактор 
привредног  раста. Тренутан број запослених на подручју општине износи 3.998, док је број 
корисника пензије 4.877, што значи да на једног запосленог долази 1,21 пензионер, а за 
оптимално функционисање економије, однос броја запослених и пензионера треба да буде 
најмање 3:1. Овај однос у Републици Српској је 1,17 :1, што је веома негативан показатељ. 
 
Процес демографског старења заједно са укупном депопулацијом је демографски проблем 
који има утицај на готово све сфере друштвено-економског живота. Негативне импликације 
демографског старења су видљиве у свим порама друштва, кренувши од пензионог система, 
здравственог система и система образовања па све до тржишта рада. Бројчано смањење и 
старење радног контингента, доводи у питање бржи економски развој цијеле земље, па тако и 
општине Нови Град.   

 
 

У оквиру Секторског циља 1.1.:„Побољшати конкурентност малих и средњих предузећа, 
првенствено индустријских и извозно оријентисаних до 2021. године“, фокус у 2019. години 
је био првенствено на привлачењу инвестиција и новим запошљавањима, те је тако у 2019.г.  
планирано запошљавање најмање 50 нових радника и најмање 1 инвестиција вриједности од 
100.000,00 КМ. Резултати код привлачења нових инвестиција су постигнути још у 2017.г. У току 
2019.г. израђени су правилници за додјелу подстицаја за самозапошљавање и подршку сектору 
МСП-а, те додјељена средства за покретање бизниса за 2 самостална предузетника и 9  
привредних субјеката за пријем нових радника или технолошко унапређење производње.  
 
У циљу унапређења пословног окружења, у току 2019.г.,  у склопу програма сертификације 
повољног пословног окружења у југоисточној Европи (BFC SEE), се активно радило на 
испуњавању критеријума за унапређење квалитета услуга и информација које Општина Нови 
Град  пружа привредницима и инвеститорима. Остварен је напредак код свих 10 BFC SEE 
критеријума, те је укупна испуњеност критеријума са почетних 50,67 % 2018.године  порасла на 
90,33% 2019.г., чиме је испуњен услов за додјелу BFC сертификата.  
 
Активности усмјерене на привредни развој и стварање повољне пословне климе су 
резултовале и растом извоза за више од дупло у односу на 2016. годину (извоз 2016: 
17.345.000,00 КМ, извоз 2019: 38.106.000,00 КМ), покривеност увоза извозом је такође у 
константном порасту и у односу на 2016.г. већи је за 18,6% (покривеност увоза извозом 2016.г.: 
29,7% , покривеност увоза извозом 2019.г.: 48,3%). 
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Према подацима Републичког завода за статистику РС, у Новом Граду је у  2019. години дошло 
до повећања броја запослених, и то за 1,18% у односу на 2016.г. Такође, број лица која траже 
запослење (активна понуда радне снаге) на подручју општине Нови Град је у константном паду, 
те је на дан 31.12.2019.г. износио 808, што је пад од скоро 70% у односу на 2016.г. (активна 
понуда радне снаге 2016.г.:2.680, активна понуда радне снаге 2019.г.:808)   
 
Очекивани исходи за 2019.годину су већим дијелом остварени, међутим није дошло до 
потпуног остварења секторског циља 1.1., због стопе раста броја запослених, која је знатно 
нижа од очекиване. 
 
У оквиру Секторског циља 1.2.:“Постати препознатљиво туристичко одредиште, 
првенствено за ријечни и спортско-рекреативни туризам, до 2021. године“ је предвиђен 
низ вишегодишњих пројеката и мјера до 2021. године. Лимитирајући фактори код развоја 
туризма наше општине се огледају, прије свега, у неизграђеној туристичкој инфраструктури и 
супраструктури, а недостатак адекватних смјештајних капацитета поготово утичe на развој 
омладинског, екскурзионог туризма и спортско-рекреативног туризма.  Ови проблеми могу 
директно угрозити остварење циља који се односи на повећање броја туриста до 2021. године 
(за најмање 10% у односу на 2016.). Једини могући начин праћења броја туриста и посјетилаца 
на подручју наше општине тренутно је кроз наплату боравишне таксе, те је, према овим 
подацима, у 2019. години  дошло до смањења броја ноћења за  21% у односу на 20161 (број 
ноћења 2016.г.: 2150, број ноћења 2019.г.: 1690).  
 
У периоду од 2016-2019.г. није дошло је до повећања броја туриста, већ до пада за 23%. 
 
С обзиром на наведене лимитирајуће факторе и пад броја туриста,  није дошло до остварења 
секторског циља 1.2., те је потребно у наредном периоду активније радити на унапређењу 
туристичке инфраструктуре и супраструктуре, како би се створили основни предуслови за 
остварење постављених циљева у сектору туризма. 
 
У оквиру Секторског циља 1.3.:“Унаприједити комерцијалну производњу и стимулисати 
предузетништво у пољопривреди до 2021 године,“ планиран је раст броја регистрованих 
пољопривредних газдинстава од најмање 5% до 2021., повећање количине произведених 
органских производа за 4% у 2019.г., најмање 5 тона пласираних пољопривредних производа у 
2019.г., те повећање обима биљне и сточарске производње за 2% у 2019.г. 
 
Кроз низ мјера подршке биљној и сточарској производњи, те едукацијама и савјетодавним 
услугама за пољопривредне произвођаче, као и промоцију пољопривредних производа са 
подручја општине Нови Град, у 2018.години је дошло до повећања броја  пољопривредних 
газдинстава за 50% у односу на 2016., што чини скоро 10 пута више од планираног раста.  У току 
2019.године долази до смањења броја пољопривредних газдинстава за чак 67% у односу на 
претходну годину, и за скоро 55% у односу на 2016.годину, из разлога обавезе плаћања 
доприноса од стране носиоца пољопровредних газдинстава, који су извршили масован испис 
из Регистра у току 2019.г. Ово је директно угрозило добре резултате код постизања  очекиваних 
исхода на нивоу секторског циља.  
 

                                                             
1Према подацима Пореске управе РС, број туриста у 2016.години износио је 1035 са остварених 2150 ноћења, у 
2017.г.: број туриста је износио 787 са остварених 2040 ноћења, у 2018.г. број туриста је износио 717 са остварених 
1646 ноћења и у 2019.г. број туриста износио је 797 са остварених 1690 ноћења. Укупно наплаћена боравишна такса 
на подручју општине Нови Град у 2016.години је износила 3.204,00 КМ, у 2017.г.:3.039.00 КМ, у 2018.г.:2.448,00 КМ и 
у 2019.г.: 2.514,00 КМ. 
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Такође, дошло је до повећања обима производње млијека за 1%, корнишона за 10%,, меда за 
10%, повећање обима биљне производње за 10%. Путем манифестације „Дани пчеларства, 
воћарства и нашег села“ пласирано је 9 тона производа, а 5 произвођача је урадило анализе 
контроле плодности земљишта, те су повећане површине на којима су проведене препоручене 
мјере унапређења квалитета земљишта за 16%. Услуге Одсјека за пољопривреду је користило 
700 произвођача у 2019.г, те је успостављена сарадња са 3 откупљивача, а у систему откупа се 
налази 74 произвођача.  
 
С обзиром да је дошло до смањења броја пољопривредних газдинстава, секторски циљ 
1.3.није реализован. 
 
На основу напријед наведених показатеља, предвиђени исходи у економском сектору за 
период од 2017-2019. године НИСУ ПОСТИГНУТИ У ЦИЈЕЛОСТИ. Од 7 очекиваних исхода, 
потпуно је остварено 4, 1 исход је дјелимично остварен, док  2 исхода  нису уопште 
остварена.  Остварени су резултати код повећања прихода предузећа, извоза и привлачења 
инвестиција. Резултати код повећања броја запослених су остварени у знатно нижем обиму 
од планираног, док код  броја туриста и броја пољопривредних газдинстава није дошло до 
планираног раста, већ је дошло чак и до пада. 
 
Друштвени развој: 
 
Табела 7. Очекивани и реализовани исходи у друштвеном сектору до 2020.године : 
Р.бр. ОЧЕКИВАН ИСХОД У 

ДРУШТВЕНОМ СЕКТОРУ У 
ПЕРИОДУ ОД 2017-2019.Г. 

 
ОСТВАРЕН ИСХОД У ДРУШТВЕНОМ СЕКТОРУ У 

ПЕРИОДУ ОД 2017-2019.Г. 

Напомена 

1. 
Већи степен задовољства 
становништва комуналном 
инфраструктуром за 8%  

Реализована су значајна средства за  унапређење 
путне и комуналне инфраструктуре. Током овог 
периода реализовано је скоро 1,7 мил.КМ у путну 
инфраструктуру, а 780.000 КМ у водоснабдијевање. 
Повећана је покривеност становништва водом за 
пиће. Анализа резултата истраживања привредног 
сектора о условима пословања, доступности и 
квалитету комуналних услуга и потреба за радном 
снагом која је спроведена 2019. године на 53 
привредника, говори да је већина привредника 
потпуно или дјелимично задовољна услугама 
водоснабдијевања, одводње отпадних вода, одвоза 
комуналног отпада и путном инфраструктуром. 
Водснабдијевањем је потпуно задовољно 72% (38), 
привредника, одводњом отпадних вода потпуно је 
задовољно 43% (23) привредника, одвозом 
комуналног отпада 61% (32) привредника, а путном 
инфраструктуром 42% (22) привредника.Покривеност 
домаћинстава са приступом контролисаној води за 
пиће у 2019.г. износи 60,74%, што је за 24,51% више у 
односу на 2016.г. 

ОСТВАРЕНО 

2. 
Повећан степен задовољства 
грађана административним 
услугама за 8% 

Унапређен је рад општинске управе, уведено је 
електронско пословање, проширене услуге за 
грађане и знатно смањено вријеме обраде предмета. 
У спроведеној анкети Општинске управе општине 
Нови Град за ИСО стандард у 2019. години, од 87 
анкетираних лица, њих 98% је одговорило да је 
задовољно или углавном задовољно, а само два 
анкетирана лица су одговорила да нису задовољни 
услугом Општинске управе. Број издатих 
грађевинских дозвола се у односу на 2016.годину 
смањио за 53%, али се вријеме издавања дозволе 
знатно убрзало- са 10 на 3 дана.  

ОСТВАРЕНО 
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3. 
Најмање 60% младих задовољно 
садржајима за младе у општини  

У периоду од октобар/децембар 2018. године 
спроведено је истраживање под називом ,,Проблеми 
и потребе младих у општини Нови Град“, а за 
потребе израде Омладинске политике општине Нови 
Град. Упитник је испунило укупно 160 испитаника 
старосне доби од 15 до 30 година. Истраживање је 
спроведено у сарадњи са средњим школама на 
подручју општине Нови Град и Омладинским 
центром за креативност и иницијативу ОЦКИ. Према 
овом истраживању, 74,19% младих своју будућност 
не види на подручју општине Нови Град.  66,94% 
младих жели да се пресели у друго мјесто због 
економских разлога и животног стандарда. Иако се 
реализују бројне мјере за подршку младима 
(стипендирање, подршка омладинском активизму и 
сл.), очигледно је да ове мјере не дају жељене 
резултате, те их је потребно интензивирати. 

НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО 

4. 

Унапређени 
капацитети за подршку 
старијем становништву и 
осјетљивим групама 
становништва  
 
(старија лица, лица са 
инвалидитетом, социјално 
угрожено становништво) 
 

У систему Пензионо-инвалидског осигурања РС на 
подручју општине Нови Град је 2019.г. било 4877 
пензионера, а 3170 пензионера прима најнижу 
пензију (195,74 КМ), што значи да  65% пензионера 
живи на граници и испод границе сиромаштва. Услуге 
примарне здравствене заштите старија лица  
остварују путем специјалистичких амбуланти 
породичне медицине Дома здравља у Новом Граду, а 
према Закону о здравственом осигурању- свим 
лицима преко 65 година старости је обезбијеђено 
здравствено осигурање. У току 2019.године су се 
значајно унаприједиле услуге подршке старијем 
становништву на подручју општине, реконструкцијом 
Дома за стара лица у Деветацима,капацитета од 22 
корисника. 
У систему социјалне заштите и дјечије заштите 
налази се 1701 лице, број лица пријављених код 
Завода за запошљавање износи 4658 (од којих је 
само 808 лица која су активни тражиоци посла). 
Према Информацији о социјалној заштити на 
подручју општине Нови Град  за 2019.г., 33,34% 
становништва општине Нови Град  се налази у стању 
социјалне потребе. Највише је корисника туђе његе и 
помоћи-560 (највише 170,00 КМ мјесечно). 
У току 2019.г. се задржао тренд повећања издвајања 
средстава из буџета по основу признатих права из 
области социјалне заштите, те су у 2019.г. ова 
средства износила 984.717,38 КМ (већа за 15% у 
односу на претходну годину). Систем социјалне 
заштите на подручју општине је организован кроз 
установе социјалне заштите :ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Нови Град, те двије организационе 
јединице:Социјално педагошка животна заједница у 
насељу Млакве и Прихватилиште за стара лица у 
Деветацима. 

ОСТВАРЕНО 
 
 

 
У оквиру Секторског циља 2.1.: „Унапређена инфраструктура за пружање јавних услуга у 
руралним и урбаним подручјима општине до краја 2021. године“,  планирано је унапређење 
путне и комуналне инфраструктуре и капацитета локалне управе. Од 2017 .године реализовано 
је скоро 1,7 мил.КМ у путну инфраструктуру, за водоснабдијевање реализовано 780.000,00 КМ, 
а за унапређење капацитета локалне управе реализовано је 53.000,00 КМ.  У области путне 
инфраструктуре, од 2017.-2019.године је остварено сљедеће: 
 1 км више локалних путева (2016: 258,42 км, 2019: 259,42 км), 
 5,04 км више локалних путева асфалтног коловоза (2016: 118,67 км, 2019: 123,71 км), 
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 162,61 км мање локалних путева макадамског коловоза (2016: 288,85 км, 2019: 126,21 км),  
 2,4 км више локалних путева земљаног коловоза (2016: 7,10 км, 2019: 9,5 км),  
 14,2 км више некатегорисаних путева (2016: 156,20 км, 2019: 170,40 км), 
 5,25 км више некатегорисаних путева асфалтног коловоза (2016: 13,47 км, 2019: 18,72 км),  
 9,49 км више некатегорисаних путева макадамског коловоза (2016: 130,23 км, 2019: 139,18 

км),  
 2,65 км више асфалтираних градских улица (2016: 30,50 км, 2019: 33,15 км),  
 2,67 км мање градских улица макадамског коловоза (2016: 14,40 км, 2019: 11,73 км),  
 Пораст броја регистрованих возила на подручју општине, којих је 2019. године било за 10,9% 

више него 2016. године (2016: 6.193 возила, 2019: 6.867 возила). 
 
У области водоснабдијевања, од 2017.-2019.године је остварено сљедеће: 
 
 Извориште „Млакве“ укључено у систем водоснабдијевања,  
 Завршени су радови на проширењу централног водоводног система за насеља Бојишта, 
 Завршене фазе 1,2,3 и 4 проширења ситема на насеља Благај Ријека и Благај Јапра,  
 Изграђен водоводни систем Мала Новска Рујишка, 
 Завршени радови на проширењу централног водоводног система на насеље Шклобучари, 
 Смањење губитака у водоводном систему са 53% на 33%,  
 Број прикључака већи за 11,5% (2016: 5.200, 2019: 5.796), 
 Број прикључака на локалним водоводним системима мањи за 9,2% (2016: 291, 2019: 264), 
 Број прикљључака на централном водоводном систему већи за 12,6% (2016: 4.909, 2019: 

5.532), 
 701 нови потрошач у периоду од 2016-2019.г. (2016: 169, 2017:152, 2018:173, 2019: 207), 
 Број налога за отклањање кварова у шахтовима, на мрежи и на одржавању повећан за 18,3% 

(2016: 517, 2019:612) 
 Број налога за отклањање кварова у односу на укупан број прикључака повећан за 0,61% 

(2016: 9,94% од укупног броја прикључака, 2019: 10,55%  од укупног броја прикључака), 
 Број становника који има приступ контролисаној води за пиће је повећан за 9,39% (2016: 

14.900, 2019: 16.300),  
 Проценат покривености становништва приступом контролисаној води за пиће је повећан за 

9,06% (2016: 14 900 становника има приступ контролисаној води за пиће, а процјена укупног 
броја становника износи 24.973, односно 59,66% цјелокупног становништва има приступ 
контролисаној води за пиће, 2019: 16 300 становника има приступ контролисаној води за 
пиће, а процјена укупног броја становника износи 23.716, односно 68,72% цјелокупног 
становништва има приступ контролисаној води за пиће). 
 

У области унапређења капацитета локалне управе, од 2017.-2019.године, остварено је 
сљедеће:  
 
 У спроведеној анкети Општинске управе општине Нови Град за ИСО стандард у 2019. 

години, од 87 анкетираних лица, њих 98% је одговорило да је задовољно или углавном 
задовољно, а само два анкетирана лица су одговорила да нису задовољни услугом 
Општинске управе. У односу на 2017.годину није дошло до промјена, односно корисници 
услуга Општинске управе општине Нови Град су изузетно задовољни пруженим услугама,  

 Општина Нови Град је добила међународни BFC сертификат, са 90,33% испуњености, који 
потврђује да је Општинска управа општине Нови Град отворена за сарадњу са 
инвеститорима и привредницима, којима пружа услуге високог квалитета, 

 Почела је примјена електронског пословања и пружање електронских услуга грађанима 
путем  апликације за електронску управу – еУправа. 

 
Секторски циљ 2.1.  је остварен. 
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У оквиру Секторског циља 2.2.:“Смањена незапосленост младих кроз повећање 
запошљивости и унапређење образовних капацитета и обогаћени садржаји за младе до 
2021. године“, планирано је обогаћивање садржаја и инфраструктуре за младе и унапређење 
омладинског и грађанског активизма  путем пројеката неформалних и формалних група младих 
и грађана, подршка омладинским НВО-има, и сл. 
 
У периоду од октобар/децембар 2018. године спроведено је истраживање под називом 
,,Проблеми и потребе младих у општини Нови Град“, а за потребе израде Омладинске 
политике општине Нови Град. Упитник је испунило укупно 160 испитаника старосне доби од 15 
до 30 година. Истраживање је спроведено у сарадњи са средњим школама на подручју 
општине Нови Град и Омладинским центром за креативност и иницијативу ОЦКИ. Према овом 
истраживању, 74,19% младих своју будућност не види на подручју општине Нови Град.  66,94% 
младих жели да се пресели у друго мјесто због економских разлога и животног стандарда. 
Иако се реализују бројне мјере за подршку младима (стипендирање, подршка омладинском 
активизму и сл.), очигледно је да ове мјере не дају жељене резултате, те их је потребно 
интензивирати. 
 
Током претходне године је имплементирано 20 пројеката неформалних група младих. Поред 
тога, а у току 2019.године усвојен је документ „Омладинска политика општине Нови Град“.  
Такође, Општина Нови Град је у 2019. години радила на унапређењу образовних капацитета за 
дјецу свих узраста, те је додијелила укупно 174 стипендије студентима и ученицима средњих 
школа 
 
Потребно је указати на проблем константног смањивања броја ученика у основним и средњим 
школама на подручју општине Нови Град, гдје се у 2019. години број ученика у основним и 
средњим школама смањио за 18,5 %, у односу на 20162. Према процјенама Републичког завода 
за статистику РС, укупан број становника у општини Нови Град за 2018.г. износи 23.716, од чега 
је скоро 29% становништва старије од 60 година, док је просјечна старост становништва 44 
године, што указује на  демографску старост становништва. 
 
Поред напора који су учињени у периоду од 2017.-2019. годиние и планираних активности за 
наредни период имплементације, негативни трендови код природног прираштаја, старосне 
структуре становништва и миграционог салда значајно угрожавају остварење овог секторског 
циља. 
 
Секторски циљ 2.2. није остварен.  
 
У оквиру Секторског циља 2.3.: „Унапређени капацитети за подршку старијем 
становништву и осјетљивим групама становништва до 2021. године“, у оквиру којег се  
претходне године, навише се фокусирало на социјално угрожене категорије становништва чији 
су домови оштећени у поплавама 2014.г. и 2019.г., на расељена лица и повратнике, старије 
особе, младе брачне парове који немају право на процедуру асистиране репродукције на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, те на дјецу у ризику. 
 
У систему Пензионо-инвалидског осигурања РС на подручју општине Нови Град је 2019.г. било 
4.877 пензионера, од којих  3.170 пензионера прима најнижу пензију (195,74 КМ), што значи да  
65% пензионера живи на граници и испод границе сиромаштва. Услуге примарне здравствене 
заштите старија лица  остварују путем специјалистичких амбуланти породичне медицине Дома 
здравља у Новом Граду, а према Закону о здравственом осигурању- свим лицима преко 65 
година старости је обезбијеђено здравствено осигурање. У току 2019.године су се значајно 

                                                             
2 Шк. 2016/2017.г.-2.697 ученика, шк.2019/2020.г:2.198 ученика (Извор:РЗЗСРС, „Градови и општине“, 2020.г.).  
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унаприједиле услуге подршке старијем становништву на подручју општине, реконструкцијом 
Дома за стара лица у Дееветацима,капацитета од 22 корисника. 
 
У систему социјалне заштите и дјечије заштите налази се 1701 лице, број лица пријављених код 
Завода за запошљавање износи 4.658 (од којих је само 808 лица која су активни тражиоци 
посла). Према Информацији о социјалној заштити на подручју општине Нови Град  за 2019.г., 
33,34% становништва општине Нови Град  се налази у стању социјалне потребе. Највише је 
корисника туђе његе и помоћи-560 (највише 170,00 КМ мјесечно). 
 
У току 2019.г. се задржао тренд повећања издвајања средстава из буџета по основу признатих 
права из области социјалне заштите, те су у 2019.г. ова средства износила 984.717,38 КМ (већа 
за 15% у односу на претходну годину). Систем социјалне заштите на подручју општине је 
организован кроз установе социјалне заштите :ЈУ „Центар за социјални рад“ Нови Град, те двије 
организационе јединице: Социјално педагошка животна заједница у насељу Млакве и 
Прихватилиште за стара лица у Деветацима. 
 
И поред веома тешке социјалне ситуације и разноврсних социјалних потреба на подручју 
општине Нови Град,  из Буџета општине се успјело обезбиједити задовољавање основних 
социјалних потреба према лицима који су подносили захтјеве и према којима је у складу са 
Законом признато право. Побољшању социјалног стања становништва и већем степену 
задовољења социјалних потреба допринијела су проширена права у социјалној заштити које је 
својим одлукама утврдила Скупштина Општине Нови Град,  а то су: Смјештај дjeце без 
родитељског старања у Социјално педагошке заједнице, Смјештај старих лица без породичног 
старања у прихватилиште за стара лица у Деветацима, право социјално угрожених лица на 
бесплатан оброк у јавној кухињи и сахрана социјално угрожених лица без породице. 
 
Сенкторски циљ 2.3. је остварен 
 
На основу напријед наведених показатеља, предвиђени исходи у друштвеном сектору за 
период од 2017-2019. године НИСУ ПОСТИГНУТИ У ЦИЈЕЛОСТИ. Од 4 очекивана исхода, 
потпуно је остварено 3, а 1 исход није остварен. Остварени су резултати код унапређења 
путне и комуналне инфраструктуре, унапређења капацитета локалне управе, те унапређења 
капацитета за подршку старијем становништву и осјетљивим групама становништва. 
Резултати код унапређења положаја младих, смањења незапослености младих и 
обогаћивања садржаја за младе су изостали, с обзиром да, према анкетном истраживању за 
потребе израде Омладинске политике општине Нови Град, 74,19% младих своју будућност не 
види на подручју општине Нови Град, док  66,94% младих жели да се пресели у друго мјесто 
због економских разлога и животног стандарда. 
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Сектор заштите и унапређења животне средине: 
 
Табела 8. Очекивани и реализовани исходи у сектору заштите животне средине до 
2019.године: 
Р.бр. ОЧЕКИВАН ИСХОД У 

ДРУШТВЕНОМ СЕКТОРУ У 
ПЕРИОДУ ОД 2017-2019.Г. 

 
ОСТВАРЕН ИСХОД У ДРУШТВЕНОМ СЕКТОРУ У 

ПЕРИОДУ ОД 2017-2019.Г. 

Напомена 

1. 

Вриједност материјалне штете 
усљед елементарних непогода 
смањена за 40% (годишњи 
просјек) у периоду 2017- 2020 у 
односу на период 2011-2016   

У периоду од 2014.године до 2018. године није било 
пријављених  материјалних штета насталих 
елементарним непогодама. Штете од поплава 
2018.године износе око 540.000 КМ, док је износ 
штета 2019.г. износио 1.360.000 КМ. Највећи 
проценат штета се односи на пољопривредна 
газдинства, која су у 2018.г. претрпјела штету од 
поплава у укупном износу од 76.487 КМ, а 2019.г. 
768.986 КМ, односно 10 пута више.  Штете од 
поплава 2014.г. износе 4,4 мил КМ. Годишњи просјек 
материјалне штете усљед елементарних непогода у 
периоду 2011-2016 износи 1,1 мил КМ, док је за 
период 2017-2020 годишњи просјек  470.000, 
односно за 57% је мањи. 

ОСТВАРЕНО 

2. 

Системом организованог 
прикупљања отпада обухваћено 
70% домаћинстава у руралним 
насељима до краја 2019.Г. 

Покривеност руралног становништва системом 
организованог прикупљања отпада 2019.г. износи 
45% (1370 корисника), те је на истом нивоу као и 
2016.г. Одвоз комуналног отпада врши се највећим 
дијелом  у градском подручју, приградским 
насељима и сеоским подручјима уз главне правце 
магистралних путева и дуж регионалног пута Р-404. 
Укупан број корисника на подручју цијеле општине 
износи 5.156. 

НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО 

3. 

Остварени годишњи профит од 
продаје рециклажног отпада 
дупло повећан до краја 2019.. 
године у односу на 2016. годину 

У радној јединици за рециклажу ангажовано је 5 
радника, а прикупљају се као секундарне сировине 
папир,картон, пет амбалажа и најлон. У 2019.г. је 
укупно прикупљено 67.643 кг  рециклажног 
материјала, за шта је остварен профит од 11.063,00 
КМ, те је већи за скоро 3 пута у односу на 2016.г., 
када је износио 3.730,00 KM. 

ОСТВАРЕНО 

4. 
Смањен ризик од нуклеарног 
отпада  

Дана 05.04.2019.г. одржана је тематска сједница 
Скупштине Општине Нови Град, на којој су осим 
одборника локалног парламента, присуствовали и 
представници ресорног Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске, посланици Народне скупштине, 
потпредсједник Народне скупштине, као и посланици 
Парламентарне скупштине БиХ, Директор државне 
регулаторне агенције за радиациону и нуклеарну 
безбједност, те премијер Унско – санског кантона, 
али и представници околних хрватских општина. 
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о 
проглашењу Парка природе "Уна" (СГ РС бр. 79/19), 
којом се проглашава заштићеним подручје ријеке 
Уне на територији општина Нови Град, Козарска 
Дубица, Крупа на Уни и Костајница, у категорији V – 
заштићени пејзажи – Парк природе "Уна", у укупној 
површини од 2.772,60 ha. У Новом Граду су одржани 
и велики протести 29.03.2019.г. и  27.09.2019.г. 
против одлагања радиоактивног отпада на Трговској 
Гори. Скупштина Општине Нови Град је на сједници 
одржаној дана 28.11.2019. године донијела Одлуку  о 
оснивању Јавне установе Парк природе ''Уна'' 
(Одлука број: 02-022-110/19). У децембру 2019.г. 
представници општина Нови Град, Крупа на Уни, 

НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО 
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Костајница и Козарска Дубица потписали су споразум 
о регулисању међусобних права и обавеза у вази са 
Јавном установом  Парк природе "Уна",  а на 
сједници Скупштине Општине Нови Град одржаној 
дана 26.12.2019. године дониесена  је Одлука  о 
именовању вршиоца дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе Парк природе „Уна“ (Одлука 
број: 02-022-143/19). Република Хрватска није 
одустала од своје намјере, те је Влада Хрватске 
донијела одлуку да војну локацију Черкезовац на 
Трговској гори уступи на кориштење Фонду за 
финансирање разградње и збрињавања 
радиоактивног отпада (РАО) и истрошеног 
нуклеарног горива Нуклеарне електране Кршко у 
априлу 2020.г. 

5. 

Уштеде енергије захваљујући 
примјени мјера енергетске 
ефикасности у јавним установама 
повећане најмање 2 пута у 
периоду 2017-2019. година у 
односу на период до 2017. године 

Потрошња енергије у јавним установама у 2017.г. 
износи 150.622 КМ,  а у 2019.г. 118.206 , што је 
смањење од 21,5%. У периоду прије 2018.г. 
потрошња енергије у јавним установама је била у 
константном порасту (није било уштеда), а од 2018.г. 
има тренд смањења, захваљујући мјерама енергетске 
ефикасности.  

ОСТВАРЕНО 

6. 

Квалитет воде у водотоковима 
побољшан – садржај фосфата и 
нитрата налазе се у дозвољеним 
границама до краја 2021. године 

Већина водотока на подручју општине Нови Град је 
изложена сталном загађењу од стране комуналних 
отпадних вода, те утицају неконтролисаног одлагања 
отпада. Укупно испуштене отпадне воде је 2019.г. 
било 354 хиљ.м

3
 (2016.г.:440 м

3
) од чега је 

пречишћено 4 хиљ.м3
 (2016: 3 м

3
) Укупан број 

канализационих прикључака 2019.г. износи 3.168 
(2016:3.148). Одвођење отпадних вода врши се 
канализационим цјевоводним гравитационим 
системом, Отпадне воде се у водоток Сане испуштају 
преко ПС „Град“ и преко ПС „прекосање“, а у водоток 
Уне директно, без пречишћавања. У току 2016.г. 
завршени су радови на изградњи фекалног колектора 
и бетонског канала уз магистрални пут, а у склопу 
уређења изворишне зоне „Млакве“, када је уграђен 
пречистач отпадних вода за новоизгађени колектор и 
сепаратор уља и нечистоћа за оборинске и 
површинске воде. Канализациона мрежа је 
дотрајала, недостаје специјализована опрема за 
одржавање канализационе мреже, недостаје 
пречистач отпадних вода за подручје града, а 
недостају и канализационе мреже у приградским 
насељима. Главни извори угрожавања изворишта 
питке воде су дивље депоније и неконтролисана 
сјеча шуме. Иако постоје елементи који утичу на 
угрожавање водотока и изворишта питке воде ипак 
се процјењује да локални водни ресурси нису 
угрожени у значајној мјери и да је квалитет водних 
ресурса веома добар, међутим од 2017.године није 
дошло до значајнијих мјера на заштити водотокова. 

НИЈЕ 
ОСТВАРЕНО 

7. 

До 2020. године потписан 
споразум са инвеститорима / 
донаторима за финансирање 
најмање 2 пројекта/мјере за 
заштиту животне средине и вода 

Пројекат „Уређење и заштита изворишта Скакавац“ је 
успјешно реализован 2017.г., уз подршку Фонда за 
заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
Републике Српске. Реализација УНДП-овог пројекта 
„SECAP“ отпочела је у 2019.г., а односи се на одрживу 
енергију и борбу против климатских промјена и  
припрему Акционог плана енергетски одрживог 
развоја и климатских промјена. Дана 07.11.2019. 
Скупштина општине је донијела Одлуку о приступању 
Споразуму градоначелника за климу и енергију у 
изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу 

ОСТВАРЕНО 
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против климатских промјена (Сл. Гласник општине 
Нови Град 8/19). 

8. 

Најмање 40% обрадивог 
земљишта заштићено забраном 
изградње објеката до краја 2019. 
године у односу на 2016. годину 

Општина Нови Град располаже и са значајним 
ресурсима пољопривредног земљишта и земљишта 
за друге врсте намјене као што је грађевинско 
земљиште. Проблем загађивања земљишта 
кориштењем хемијских средстава (пестициди, 
хербициди) и испуштањем комуналних и 
индустријских отпадних вода тренутно не 
представља значајну пријетњу за квалитет земљишта 
и здравље људи. Површина укупно расположивог 
земљишта износи 46.956 ха, док је од тога 20.796 ха 
обрадиво, односно 44%, а од 2016.г. није било 
промјена у површини обрадивог земљишта. 
 

ОСТВАРЕНО 

 
У оквиру Секторског циља 3.1.:“ Унапређен систем заштите и спашавања од природних 
катастрофа и других несрећа до краја 2021. године“ фокус је био на јачању капацитета 
Ватрогасне јединице и Цивилне заштите, за шта је реализовано укупно 450.571,59 КМ. 
 
У периоду од 2014. године до 2018. године није било пријављених  материјалних штета 
насталих елементарним непогодама. Штете од поплава 2018.године износе око 540.000,00 КМ, 
док је износ штета 2019.г. износио 1.360.000,00 КМ. Највећи проценат штета се односи на 
пољопривредна газдинства, која су у 2018.г. претрпјела штету од поплава у укупном износу од 
76.487,00 КМ, а 2019.г. 768.986,00 КМ, односно 10 пута више.  Штете од поплава 2014.г. износе 
4,4 мил КМ. Годишњи просјек материјалне штете усљед елементарних непогода у периоду 
2011-2016 износи 1,1 мил КМ, док је за период 2017-2020 годишњи просјек је 470.000,00 КМ, 
односно за 57% је мањи. 
 
Секторски циљ 3.1. је остварен. 
 
У оквиру Секторског циља 3.2.:  „Побољшано управљање отпадом до краја 2021. године“, 
покривеност руралног становништва системом организованог прикупљања отпада 2019.г. 
износи 45% (1370 корисника), те је на истом нивоу као и 2016.г. Одвоз комуналног отпада врши 
се највећим дијелом  у градском подручју, приградским насељима и сеоским подручјима уз 
главне правце магистралних путева и дуж регионалног пута Р-404. Укупан број корисника на 
подручју цијеле општине износи 5.156. 
 
Рад Општинске управе Општине Нови Град у 2018. и 2019. години био је усмјерен првенствено 
на заустављање изградње одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори у Републици 
Хрватској, који је, као пројекат,  формално завршен 2017.године. Међутим, с обзиром на 
важност, активности су настављене и у току 2018. и 2019.године. Дана 05.04.2019.г. одржана је 
тематска сједница Скупштине Општине Нови Град, на којој су осим одборника локалног 
парламента, присуствовали и представници ресорног министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републике Српске, посланици Народне скупштине, потпредсједник 
Народне скупштине, као и посланици Парламентарне скупштине БиХ, Директор државне 
регулаторне агенције за радиациону и нуклеарну безбједност, те премијер Унско – санског 
кантона, али и представници околних хрватских општина. Влада Републике Српске донијела је 
Одлуку о проглашењу Парка природе "Уна" (СГ РС бр. 79/19), којом се проглашава заштићеним 
подручје ријеке Уне на територији општина Нови Град, Козарска Дубица, Крупа на Уни и 
Костајница, у категорији V – заштићени пејзажи – Парк природе "Уна", у укупној површини од 
2.772,60 ha. У Новом Граду су одржани и велики протести 29.03.2019.г. и  27.09.2019.г. против 
одлагања радиоактивног отпада на Трговској Гори. Скупштина Општине Нови Град је на 
сједници одржаној дана 28.11.2019. године донијела Одлуку  о оснивању Јавне установе Парк 
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природе ''Уна'' (Одлука број: 02-022-110/19). У децембру 2019.г. представници општина Нови 
Град, Крупа на Уни, Костајница и Козарска Дубица потписали су споразум о регулисању 
међусобних права и обавеза у вази са Јавном установом  Парк природе "Уна",  а на сједници 
Скупштине Општине Нови Град одржаној дана 26.12.2019. године донесена  је Одлука  о 
именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Парк природе „Уна“ 
(Одлука број: 02-022-143/19). Република Хрватска није одустала од своје намјере, те је Влада 
Хрватске донијела одлуку да војну локацију Черкезовац на Трговској гори уступи на кориштење 
Фонду за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада (РАО) и истрошеног 
нуклеарног горива Нуклеарне електране Кршко у априлу 2020.г. 
  
У радној јединици за рециклажу ангажовано је 5 радника, а прикупљају се као секундарне 
сировине папир,картон, пет амбалажа и најлон. У 2019.г. је купно прикупљено 67.643 кг  
рециклажног материјала, за шта је остварен профит од 11.063,00 КМ, те је већи за скоро 3 пута 
у односу на 2016.г., када је износио 3.730,00 KM. 
 
Секторски циљ 3.2. је дјелимично остварен,  с обзиром да није дошло до повећања 
покривености руралног становништва системом организованог прикупљања отпада, а ни ризик 
од од нуклеарног отпада није смањен. 
 
У оквиру Секторског циља 3.3.: „Уведен системски приступ за унапређење енергетске 
ефикасности у општини до краја 2019. године“, планиране су активност само у 2017.г., али с  
обзиром на значај пројекта „Енергетска ефикасност у образовним институцијама“, у оквиру 
којег су санирани објекти СШЦ „Ђуро Радмановић“, основних школа у Великој Рујишкој, Блатни 
и Радомировцу,  дјечијем вртићу „Пчелица Маја“, у складу са стандардима енергетске 
ефикасности (2017.г. реализовано је 687.826,56 КМ), пројекат је поново уврштен у План 
имплементације стратегије за наредни период.  Продужено је трајање пројекта, извршене су 
корекције  увођењем нових активности, те кориговањем финансијске конструкције, а у складу 
са Планом капиталних инвестиција, те је у наредном периоду планирана адаптација  објеката 
Гимназије и ОШ „Вук Караџић“. 
 
У погледу повећања уштеда енергије, планиране су уштеде енергије у јавним установама за 
најмање 3 пута у периоду 2017-2021. у односу на период  до 2016. године. Потрошња енергије 
у јавним установама у 2017.г. износи 150.622,00 КМ,  а у 2019.г. 118.206,00 КМ, што је смањење 
од 21,5%. У периоду прије 2018.г. потрошња енергије у јавним установама је била у 
константном порасту (није било уштеда), а од 2018.г. има тренд смањења, захваљујући мјерама 
енергетске ефикасности. 
 
На територији општине Нови Град дана 07.05.2015.године је извршено мјерење 
радиоактивности (брзина дозе ) на пет локација у граду као и изнад ријеке Уне. Мјерењем је 
утврђено да вриједност брзине дозе не одступа од просјечне вриједности показаног зрачења, 
које се мјери ,,Гама станицом" у Новом Граду, претходних неколико година. Подаци за остале 
године нису доступни, јер се није вршило мјерење након 2015.г. 
 
Секторски циљ 3.3. је остварен. 
 
У оквиру  Секторског циља 3.4.:  Заштита водотокова од загађења испустима 
комуналних отпадних вода до краја 2021. године нису постигнути резултати. Већина 
водотокова на подручју општине Нови Град је изложена сталном загађењу од стране 
комуналних отпадних вода, те утицају неконтролисаног одлагања отпада. Укупно испуштене 
отпадне воде је 2019.г. било 354 хиљ.м3 (2016.г.:440 м3) од чега је пречишћено 4 хиљ.м3 (2016: 3 
м3) Укупан број канализационих прикључака 2019.г. износи 3.168 (2016: 3.148). Одвођење 
отпадних вода врши се канализационим цјевоводним гравитационим системом, а отпадне 
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воде се у водоток Сане испуштају преко ПС „Град“ и преко ПС „Прекосање“, а у водоток Уне 
директно, без пречишћавања. У току 2016.г. завршени су радови на изградњи фекалног 
колектора и бетонског канала уз магистрални пут, а у склопу уређења изворишне зоне 
„Млакве“, када је уграђен пречистач отпадних вода за новоизгађени колектор и сепаратор уља 
и нечистоћа за оборинске и површинске воде. Канализациона мрежа је дотрајала, недостаје 
специјализована опрема за одржавање канализационе мреже, недостаје пречистач отпадних 
вода за подручје града, а недостају и канализационе мреже у приградским насељима. Главни 
извори угрожавања изворишта питке воде су дивље депоније и неконтролисана сјеча шуме. 
Иако постоје елементи који утичу на угрожавање водотока и изворишта питке воде ипак се 
процјењује да локални водни ресурси нису угрожени у значајној мјери и да је квалитет водних 
ресурса веома добар, међутим од 2017.године није дошло до значајнијих мјера на заштити 
водотокова. 
 
Пројекат „Уређење и заштита изворишта Скакавац“ је успјешно реализован 2017.г., уз подршку 
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Реализација 
УНДП-овог пројекта „SECAP“ отпочела је у 2019.г., а односи се на одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена и  припрему Акционог плана енергетски одрживог развоја и 
климатских промјена. Дана 07.11.2019. Скупштина општине је донијела Одлуку о приступању 
Споразуму градоначелника за климу и енергију у изради Акционог плана за одрживу енергију и 
борбу против климатских промјена (Сл. Гласник општине Нови Град 8/19). 
 
Секторски циљ 3.4. није остварен. 
 
 
У оквиру  Секторског циља 3.5.:  Заштита земљишта од загађења и нелегалне градње до 
краја 2021. године. општина Нови Град располаже са значајним ресурсима пољопривредног 
земљишта и земљишта за друге врсте намјене као што је грађевинско землљиште. Проблем 
загађивања земљишта кориштењем хемијских средстава (пестициди, хербициди) и 
испуштањем комуналних и индустријских отпадних вода тренутно не представља значајну 
пријетњу за квалитет земљишта и здравље људи. Површина укупно расположивог земљишта 
износи 46.956 ха, док је од тога 20.796 ха обрадиво, односно 44%, а од 2016.г. није било 
промјена у површини обрадивог земљишта. 
 
Што се тиче нелегалне градње, у 2017.г. је издато 62 Одобрења за употребу. У 2018.г. 
легализовано је  28 објеката, а у 2019.г. легализовано је 29 објеката. 
 
Секторски циљ 3.5. је остварен. 
 
На основу напријед наведених показатеља, предвиђени исходи у сектору заштите животне 
средине за период од 2017-2019. године НИСУ ПОСТИГНУТИ У ЦИЈЕЛОСТИ. Од 8 очекиваних 
исхода, потпуно је остварено 5, док 3 исхода није остварено. Остварени су резултати код 
унапређења система заштите и спашавања од природних катастрофа и других несрећа, 
увођења системског приступа за унапређење енергетске ефикасности и заштите земљишта 
од загађења и нелегалне градње. Резултати нису постигнути у области унапређења система 
управљања отпадом и заштите водотокова од загађења испустима комуналних отпадних 
вода. 
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3.4. Вертикална и хоризонтална усклађеност и ниво интегрисаности 
 
У складу са планираним развојним приоритетима који су вертикално усклађени са 
стратешким и планским документима виших нивоа власти, општина је у 2019. години  
реализовала активности на имплементацији сљедећих пројеката:  
 

 „Подршка биљној и сточарској производњи“, путем подстицаја Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,  

  „Асфалтирање локалних путева“, који је суфинансиран средствима Владе РС (јавне 
инвестиције и клириншки дуг) и  Владе Републике Србије.  

 
При томе из екстерних извора виших нивоа власти је реализовано  1.853.134,43 КМ, гдје су 
доминирала средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске и средства Владе Републике Србије.  
 
У погледу хоризонталне усклађености значајно је нагласити сљедеће активности: 
 

 Организовање манифестације „Дани пчеларства, воћарства и нашег села-Нови Град“, који 
има снажан утицај на економски сектор и доприноси афирмацији и повезивању локалних 
привредника ипољопривредника, 

 Изградња путне и комуналне ифраструктуре, која  директно доприноси унапређењу 
квалитета живота грађана у области друштвеног развоја, као и економском развоју општине. 

 
У наредном периоду се наставља реализација повезаних, значајних пројеката који се тичу 
унапређења путне и комуналне инфраструктуре, израде просторно – планске и техничке 
документације, пројекти унапређења енергетске ефикасности у јавним објектима и пројекти 
подстицаја привреде и пољопривреде, који су међусобно повезани и у синергији и који, кроз 
међусекторске утицаје,  треба да дају значајан допринос остварењу свих  стратешких циљева, а 
тиме и визије Општине Нови Град 

 

3.5  Институционални капацитети општинске управе и сарадња са битним 
актерима 
 
Послове централне координационе јединице за управљање развојним активностима у 
општини Нови Град проводи Одсјек за управљање развојем, који је 2018.године, према 
Одлуци о оснивању Општинске управе Општине Нови Град (Сл.гласник општине Нови Град 
9/18) формиран  као самосталан одсјек Општинске управе Општине Нови Град. 
 
Послови Одсјека за управљање развојем 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. 
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Запослено 
17% 

Радна снага 
3% 

Незапослени 
16% 

Пензионери 
21% 

У систему социјалне и 
дјечије заштите 

7% 

Остали 
36% 

Општина Нови Град сарађује са битним актерима и његује јавно-приватни дијалог кроз 
различите активности, а првенствено  кроз сарадњу са Привредним савјетом. Привредни 
савјет општине Нови Град постоји од 2013. године, а у 2019.г. одржано је 5 сједница 
Привредног савјета, на којима се разговарало о  питањима од значаја за привреду. 
 
Као кључни механизам за учешће заједнице у управљању локалним развојем формирано је  
Партнерство за развој општине Нови Град, којег чине 47 чланова из локалне 
администрације, јавних установа, привреде, невладиног сектора, мјесних заједница и 
националних мањина. 
 
 
 

4. КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
На подручју општине Нови Град, према процјени, у 2018. години живи 23.7163 становника, од 
чега је 3.998 запослених, док је на евиденцији Завода за запошљавање РС било регистровано 
4.658 лица, од којих је 808 лица, која су активни тражиоци посла. Пензионера је 4.877, док је у 
систему социјалне и дјечије заштите 1.701 лице. Просјечна нето плата је 801,00 КМ. 
 
Преко 28 % становништва је старије од 65 година, док је просјечна старост становништва 44 
године, што указује на  демографску старост становништва.  
 
 
Графикон  6: Кључни макроекономски показатељи општине Нови Град 2019.г.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3Републички завод за статистику РС: „Градови и општине“, 2020.г. 
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Табела 9. Приказ макропоказатеља за полазну и извјештајну годину  
 
ОСНОВНИ 
ИНДИКАТОРИ 
РАЗВОЈА 

Инди- 
катор 

Полазно стање 2019. година 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

2016 2019 

Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж 

Становништво4 број 24.336 12.157 12.179 23 716 11.883 11.883 1 147 902 560 795 587 107 
Запослених 
становника

5
 

 
број 

 
3.951 

 
2.133 

 
1.818 

 
4.072 

 
2.202 

 
1.870 230 538 127 987 102 551 

% 16 % 17 % 15 % 17% 18% 15% 20% 23% 17% 

Незапослених 
становника6 
(активна радна 
снага) 

Број 
2.680 1668 

 
1012 

 
808 419 389 95 938 46 923 49 015 

% 11% 14% 8% 3% 3% 3% 8% 8 % 8 % 

Бруто домаћи 
производ 

износ нема податка    10 681 638 хиљ. КМ7 

 по 
глави 

нема податка    9 305КМ 

Инвестиције на 
територији ЈЛС8 

износ 7 204 хиљ.КМ 6 275 хиљ.КМ 1 879 489 хиљ.КМ 

Број предузећа/ 
1000 становн.9 

омјер 19 21 28 

Просјечна нето 
плата у КМ10 

износ 718,00 801,00 КМ 906,00 КМ 

Број ученика 
основних и 
средњих школа 
на 1000 
становника11 

 
број 

 
11,5 

 

 
11,4 

 
114 

 

Социјални 
трансфери по 
глави 
становника

12
 

по 
глави 

 
32,76 КМ 

 
41,52 КМ 

 
1.201,70 КМ 

Број 
љекара/1000 
становника13 

омјер 0,90 0,98 2,15 

Износ 
реализованих 
средстава за 
приоритете из 
развојне 
стратегије 

 
 
износ 

 
 

3.045 хиљ. КМ (2017.г.) 

 
 

3.530 хиљ. КМ (2019.г.)  

 
 

нема податка 

 
 
 

 

 

 

                                                             
4Подаци РЗЗС РС- процјена броја становника по годинама 
5 Извор: Пореска управа РС, Број осигураника по свим основама осигурања, на дан 31.12.2019. 
6Извор: ЈУ „Завод за запошљавање РС“-активна понуда радне снаге, 31.12.2019. 
7
 Извор:“Макроекономски показатељи Републике Српске“, Привредна Комора РС, 

8 Извор: „Градови и општине Републике Српске“, РЗЗС РС, 2020.г, 
9Извор: „Градови и општине Републике Српске“, РЗЗС РС, 2020.г, 
10 Извор: Привредна кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2019. године, 
Привредна Комора РС   
11 Извор: „Градови и општине“ , РЗЗС РС, 2020.г. 
12Извор: Буџет општине Нови Град- дознаке грађанима које се исплаћују из Буџета општине, Буџет Републике Српске за 2020.г., 
Информација о стању социјалне заштите на подручју општине Нови Град за 2019.г., Центар за социјални рад општине Нови Град, 
2020.г. 
13 Извор: Дом здравља Нови Град, (број љекара у 2016.г. 22, у 2019.г.23), „Градови и општине Републике Српске“, РЗЗС РС, 2020.г, 
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5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
Стратегијом интегрисаног развоја општине Нови Град у периоду од 2017-2021.г. планирана је 
реализација 100 пројеката, од чега је до краја 2019.г. потпуно реализован 21 пројекат (21%), 48 
пројеката (48%)  је у фази реализације, реализација 27 пројекта (27%)  још није започела, а 4 
пројекта су отказана (4%). Реализација стратегије до краја 2019. године, у погледу броја 
започетих и завршених пројеката је задовољавајућа,  на  што указује 69 % потпуно или 
дјелимично реализованих пројеката до краја 2019.г., у односу на планиране пројекте до 2021.г. 
Од укупно планираних 47 пројеката у 2019.г., 38 пројекта су потпуно или дјелимично 
реализована (80,85%), док је пролонгирано 9 пројеката (19,14%), а реализован је и пројекат 
„Реконструкција Дома за стара лица“  који је планиран у 2020.години. 
 
У погледу финансијске реализације, проценат остварења је висок. Укупно планирана средства 
за период од 2017-2021.г. износе 25.389.341,44 КМ. Од почетка реализације Стратегије до сада,  
укупно је реализовано 11.496.668,36  КМ, што чини 45% од укупно планираних средстава до 
2021.г. и 92 % од планираних 12.536.251,14  КМ за период од 2017.-2019.године. У структури 
вриједности укупног броја планираних пројеката за период од 2017.-2019.године, 2.603.435,40 
КМ (21 %) је предвиђено из општинског буџета, док је 9.932.815,78 КМ (79 %) предвиђено из 
ектерних извора финанисрања. Када је ријеч о структури реализованих средстава, вриједност 
од 3.168.605,61 КМ је реализована из општинског буџета (21,7 % више од планираних 
буџетских  средстава за период од 2017.-2019.г.),  док је 8.328.062,75 КМ реализовано из 
екстерних извора (83,84% планираних средстава из екстерних извора  за период од 2017.-
2019.г.). 
 
Ако посматрамо остварење циљева, од укупно 11 секторских циљева, до краја 2019.г.је  
остварено 5 циљева, док 6 циљева још увијек није остварено или је дјелимично остварено. 
 
Највидљивији резултати су код СЦ 2.1. „Унапређена инфраструктура за пружање јавних 
услуга у руралним и урбаним подручјима општине до 2021“, у оквиру којег су постигнути сви 
планирани исходи до краја 2019.г..Такође, остварени су и СЦ 2.3. „Унапређени капацитети за 
подршку старијем становништву и осјетљивим групама становништва до 2021. године“ , СЦ 3.1. 
„Унапређен систем заштите и спашавања од природних катастрофа и других несрећа до краја 
2021. године“, СЦ 3.3. „Уведен системски приступ за унапређење енергетске ефикасности у 
општини до краја 2019. године“ и СЦ 3.5. „Заштита земљишта од загађења и нелегалне градње 
до краја 2021. године“. 
Дјелимично је остварено 3 секторска  циља и на добром су путу да буду остварени у 
наредним годинама. Дјелимично су остварени циљеви СЦ 1.1. „ Побољшати конкурентност 
малих и средњих предузећа, првенствено индустријских и извозно оријентисаних до 2021. 
године“, СЦ 1.3: „Унаприједити комерцијалну производњу и стимулисати предузетништво у 
пољопривреди до 2021. године“. и СЦ 3.2. „Побољшано управљање отпадом до краја 
2021.године“. 
Резултати су потпуно изостали код 3 секторска циља, чије остварење је у наредном 
периоду угрожено због негативних трендова код свих индикатора. Код СЦ 1.2. „Постати 
препознатљиво туристичко одредиште, првенствено за ријечни и спортско-рекреативни 
туризам, до 2021. године“ није остварен прогрес  код нити једног очекиваног исхода (број 
туриста, приходи од туризма, смјештајни капаццитети и сл.). Код СЦ 2.2.“ Смањена 
незапосленост младих до 2021. године и обогаћени садржаји за младе“ негативни трендови 
код природног прираштаја, старосне структуре становништва и миграционог салда значајно 
угрожавају остварење овог секторског циља. Код СЦ 3.4. „Заштита водотокова од загађења 
испустима комуналних отпадних вода до краја 2021. године“ од 2017.године није дошло до 
значајнијих мјера на заштити водотокова, а  већина водотокова на подручју општине Нови Град 
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изложена је сталном загађењу од стране комуналних отпадних вода, те утицају 
неконтролисаног одлагања отпада. Отпадне воде се у водоток Сане испуштају преко ПС „Град“ 
и преко ПС „Прекосање“, а у водоток Уне директно, без пречишћавања. 
 
У 2019. години су унапређени институционални капацитети за ефикасније управљање развојем. 
Послове Јединице за управљање развојем обавља Одсјек за управљање  развојем, који је у 
току 2018.г. постао самосталан одсјек.   
 
У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно је 
нагласити: 

 План имплементације за период 2019-2021. годину је припремљен у складу са  
Календаром Одсјека за управљање развојем и Правилником о планирању, праћењу и 
вредновању годишњег рада општинске управе и извјештавању (Службени гласник 
Општине Нови Град 11/18), у координацији са свим одјељењима и одсјецима општинске 
управе, а дана 07.02.2019.годинеСкупштина општине Нови Град је усвојила План 
имплементације стратегије интегрисаног развоја за 2019.г. и индикативни трогодишњи 
план за период од 2019-2021.г., Закључком број 02-022-4/19, 

 Извјештај о реализацији Стратегије развоја за 2017.г. је усвојен 30.05.2018.године 
Закључком Скупштине општине број 02-022-89/18, а Извјештај о реализацији Стратегије 
развоја за 2018.године је усвојен 30.05.2019.године Закључком Скупштине општине број 
02-022-57/19, 

 Годишњи планови рада одсјека/одјељења за 2019.г. су припремљени у складу са 
Правилником о планирању, праћењу и вредновању годишњег рада општинске управе и 
извјештавању. Годишњи план рада Општинске управе за 2019.г. је 07.02.2019.г. усвојила 
Скупштина општине Нови Град, Закључком број: 02-022-9/19, 

 Извјештаји о реализацији планова одсјека/одјељења за 2018.г. су урађени и усвојени уз 
уважавање принципа, формата и рокова наведених у Календару Одсјека за управљање 
развојем и Правилнику о планирању, праћењу и вредновању годишњег рада општинске 
управе и извјештавању, 

 Одсјек за управљање развојем је редовно вршио координацију са свим организационим 
јединицама општинске управе, у смислу припреме корективних мјера код 
импплементације стратегије за 2019. годину, те евентуалну измјену /допуну Плана 
имплементације, 

 У погледу изградње механизама сарадње са приватним сектором, Општина Нови Град 
сарађује са битним актерима и његује јавно-приватни дијалог кроз различите активности, а 
првенствено  кроз сарадњу са Привредним савјетом. Привредни савјет општине Нови Град 
постоји од 2013. године, а у 2019. години одржано је 5 сједница Привредног савјета, на 
којима се разговарало о  питањима од значаја за привреду, 

 Као кључни механизам за учешће заједнице у управљању локалним развојем формирано 
је  Партнерство за развој општине Нови Град, којег чине 47 чланова из локалне 
администрације, јавних установа, привреде, невладиног сектора, мјесних заједница и 
националних мањина, 

 Контролно вредновање имплементације стратегије развоја извршиће се са истеком 
четверогодишњег периода (2021), а финално вредновање са истеком периода 
имплементације стратегије (2026). Уз контролно вредновање извршиће се редефинисање 
секторских развојних планова и евентуална провјера даљње валидности стратешких 
циљева, док ће финално вредновање послужити и као подлога за нови циклус стратешког 
планирања. 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

1 Подршка 
запошља-
вању и 
развоју 
локалних 
МСП и 
предузе-
тника 

СЦ 1,  

Сец. 
1.1. 

 
 
 
У 
току 
 
 
 

Незапослена 
лица, за 
започињање 
властите 
дјелатности  

У 2019.г. 
регистровано 
најмање 4 нова 
пословна 
субјекта 

Израђени правилници за 
додјелу подстицаја за 
самозапошљавање и 
подршку сектору МСП-а, 
расписан јавни позив и 
додјељена средства за 
покретање бизниса за 2 
самостална предузетника 
и 9  привредних субјеката 
за пријем нових радника 
или технолошко 
унапређење производње. 
Уговори за подстицаје 
потписани и предузетници 
су регистровани.  

Јавни позив, 
Именовање Комисије,  
Вредновање 
пристиглих пријава,  
Потписивање уговора 
и додјела средстава, 
Контрола . 
средства провјере: 
Одуке Начелника,  
Записници Комисије, 
Рјешења Начелника, 
Извјештаји,  
Анализа ефеката 

Број одабраних 
корисника: 2 
самостална 
предузетника и 8 
привредних 
друштава,  

Број потписаних 
уговора: 11,  
Износ 
додијељених 
средстава: 
58.485,00 КМ 

 

 

60.000 00,00 60.000 58.485 00,00 58.485 97% 

 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 
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Промоција 
инвестици-
ја у 
општини 
Нови Град 

СЦ 1,  

Сец. 
1.1. 

У 
току 

Инвеститори и 
локални 
предузетници 

У 2019.г. 
године 
најмање 2 
потенцијална 
инвеститора 
исказало 
интересовање 
за улагање у 
општину Нови 
Град 

Израђен Календар сајмова 
у БиХ и окружењу за 
2020.г., 
Израђен План промоције 
локалне привреде на 
сајмовима  за 2020.г., 
реализован план 
промоције за 2019.г. 
Израђена презентација о 
инвестиционим 
могућностима општине на 
енглеском језику, 
Израђен садржај за веб 
портал 
www.investnovigrad.com    на 
српском и енглеском 
језику.,  
2 инвеститора исказала 
интересовање за улагање 
у општини Нови Град 
(„Д.Д. МИНЕКС“ доо 
Зворник-Бања Лука и 
„Урије-ГП“ доо Бихаћ) 

Израда и ажурирање 
двојезичног 
инвестиционог wеб 
портала  
www.investnovigrad.com, 
информације о 
инвестиционим 
потенцијалима, 
израда инвестиционих 
профила предузећа, 
секторског 
промотивног 
материјала, 
промоција локалне 
привреде и 
инвестиционих 
могућности на 
сјамовима, и сл., 
средства провјере 
Извјештаји , Уговори,  
Записници, израђени 
промотивни 
материјал 

Број постављених 
информација на 
веб портал:95,  
Број посјета веб 
порталу: према 
Google Analytics 
16.198,  
Учешће на 8 
сајмова и 
конференција 
Електронске 
верзије 
промотивног 
материјала на 
српском и 
енглеском језику 
доступне на веб 
страници: 8 водича 
и летака, 1 Power 
point презентација 
и 1 видео 
презентација 
 

00,00 4.900 4.900 2.303 00,00 2.303 100% 

Одсјек за 
управља-

ње 
развојем 

3 Постинве-
стициона 
подршка 
инвести-
торима 

СЦ 1, 
Сец. 
1.1. 

У 
току 

Инвеститори и 
локални 
предузетници 

Повећање 
инвестиција за  
4 % у 2019.г. у 
односу на 
2015.г., 
Остварене 

Остварена 1 посјета 
инвеститорима у 2019. г. 
од делегација са 
представницима 
министарства, Привредне 
коморе и Општине Нови 

Посјете 
инвеститорима у 
2019.г. од делегација  
са представницима 
министарства, 
Привредне коморе, 

Број састанака са 
постојећим  
инвеститорима:5 
Број 
постинвестиционих 
посјета од стране 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

http://www.investnovigrad.com/
http://www.investnovigrad.com/
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2019.г. 
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у 
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Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
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ња 

пројекта  
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-циона 
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КМ 
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КМ 
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КМ 

Укупно 

КМ 

минимално 2 
посјете 
инвеститорима 
у 2019. г. 

Град Општине  
 
средства провјере: 
Записници, 
Извјештаји, Анализе 

делегације 
Министарства, 
Привредне коморе 
и Општине Нови 
Град:1   
Број нових 
инвеститора: 1 

4 Увођење 
дифере-
нциране 
стопе 
пореза на 
непокре-
тности 

СЦ 1, 
Сец. 
1.1. 

У 
току 

Инвеститори и 
локални 
предузетници 

Индустријска и 
извозно 
оријентисана 
МСП плаћају 
10% мањи 
порез на 
непокретности 

Одлука о висини стопе 
пореза на 
непокретности на подручју 
општине Нови 
Град за 2020. годину 
(Сл. Гласник општине Нови 
Град 10/19) 
Одлука о ослобађању 
плаћања пореза на 
непокретности за 
обављање дефицитарних 
производно-занатских 
дјелатности на 
подручју општине Нови 
Град за 2020.г. 
(Сл. Гласник општине Нови 
Град 10/19) 

Анализа и израда 
приједлога , 
Доношење одлуке 

 
средства провјере: 

Записници, 
Извјештаји, Анализе, 
Анкета привредника 
за 2019.г. 

70% привредника 
сматра да је цијена 
комуналних услуга 
одговарајућа, 30% 
сматра да су исте 
превисоке.  
60% привредника 
сматра да је 
висина  
комуналних и 
административних 
такси одговарајућа, 
док 40% сматра да 
је иста превисока. 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100% 

Одје-
љење за 
буџет и 
фина-
нсије 

5 Припрема и 
стицање 
БФЦ 
сертифика-
та за 
општину са 
повољним 
пословним 
окружењем 

СЦ 1,  

Сец. 
1.1. 

Завр
шено 

Инвеститори и 
локални 
предузетници 

Добијање БФЦ 
сертификата и 
припрема  5 
планова 
подршке 
инвеститорима 

Процес сертификације 
потпуно завршен, 
испуњено 90,33 % 
критеријума. Потврду о 
испуњености критеријума 
додијелило је 
Акредитационо тијело BFC 
SEE, на основу одлуке 
Регионалног савјета од 
20.06.2019. године, док је 
званична додјела 
сертификата уприличена 
24.10.2019.г. у Будви. 

Обезбијеђење 
потребне 
документације,  
Достава 
документације. 
средства провјере: 
Извјештаји 
евалуационе и 
верификационе 
комисије, Записници, 
Извјештаји, Анализе 
 

Проценат 
испуњења БФЦ 
критеријума: 
90,33% 

6.500 00,00 6.500 6.500 00,00 6.500 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

6 Избор 
најуспје-
шнијих у 
привреди 
Новог Град 

СЦ 1,  

Сец. 
1.1. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Повећање 
броја 
пријављених 
привредника за  
избор 
најуспјешнијих 
у привреди 

Проведена је комплетна 
процедура избора 
најуспјешнијх у привреди 
општине Нови Град за 
2018. г. и 6 привредника и 
предузетника са подручја 
општине је добило 

Спровођење 
процедуре избора 
најуспјешнијих у 
привреди 
средства провјере: 
Записници, 
Извјештаји, Анализе 

Број пријављених 
привредника:7,  

Број награђених 
привредника:6, 

 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 
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КМ 
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Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

општине Нови 
Град за 5% у 
односу на 2016. 
годину 

признања у одређеним 
категоријама, што је за 
17% више у односу на 
2016. г, чиме је постигнут 
очекивани исход пројекта 

7  

Подршка 
маргинали-
зираним 
групама 
жена у 
развоју 
бизниса 

 

СЦ 1,  

Сец. 
1.1. 

 

У 
току 

Жене из 
маргинализова-
них група 

Подржано 
најмање 4 
бизнис плана 
жена из 
маргинализова
них бизнис 
група 

Објављен  Јавни позив за 
предлагање пословних 
идеја дана 10.05. 2019.г.и 
16.08.2019.г.  
Дана 07.06.2019.године 
одржана је информативна 
радионица на којој су 
представљени услови 
Јавног позива. У току 
2019.године одобрена су 
четири (4) бизнис плана. 

Формирање фонда,  
Обуке о изради 
бизнис планова, 
Подршка реализацији 
бизнис планова. 
средства провјере: 
Извјештаји , 
Записници, 
Листе учесника,  
Бизнис планови. 

Број учесница на 
обукама: 7 ,  

Број израђених 
бизнис планова: 6  
Број подржаних 
бизнис планова:4 

20.000 20.000 40.000 15.000 3.000 18.000 45% 

Одсјек за 
управља-

ње 
развојем 

8 Развој 
друштвеног 
предузе-
тништва 

СЦ 1,  

Сец. 
1.1. 

Кориг
ован 

Млади до 30 
година старости 

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

На основу Меморандума о 
сарадњи Општине Нови 
Град и Фондације Мозаик, 
обезбијеђена је и подршка 
микробизнисима младих, 
те развоју друштвеног 
подузетништва младих, 
инвестирању у развој 
прототипа и покретању 
друштвених бизниса кроз 
Мозаик импакт инкубатор 
у периоду јануар 2019 – 
децембар 2022. године. 
Претходне године није 
било заинтересованих за 
аплицирање на средства 
за покретање бизниса 
младих са подручја 
општине Нови Град. У 
складу с тим пројекат је 
коригован. 

Споразум о 
партнерствима; 
Јавни позив за 
додјелу средстава;  
Едукација; 
Набавка неопходних 
инпута;  
Осигуран пласам 
пољопривредних 
производа; 
Додјела подстицаја 
 
средства провјере: 
Извјештаји , 
Записници, 
Листе учесника,  
Бизнис планови. 

Број нових 
пизвода: 0 
Број полазника са 
општине Нови Град 
у Мозаик 
Инкубатору: 0 

00,00 10.000 10.000 00,00 00,00 00,00 0% 

Одсјек за 
управља

ње 
развојем 

9 Развој 
препозна-
тљивог и 
конкуре-
нтног 
туристичког 
производа 

СЦ 1,  
Сец. 
1.2. 

У 
току 

 

Туристи и 
посјетиоци, 
локални 
пружаоци 
туристичких 
услуга 

Креиран 
најмање 1 
туристички 
производ 
ријечног, 
спортско-
рекреативног и 

Посебан акцент у 2019.г.  
је стављен на промоцију 
међународних 
манифестација Уна 
регата– Лађом низ Уну и 
Маратон стазама Бранка 
Ћопића, те Крајишког 

Креирање визуелног 
идентитета , израда 
промотивног 
материјала, 
промоција, 
спровођење обука   
  

Број учесника на 
манифестацији Уна 
регата: 700 
Број учесника на 
манифестацији 
Маратон стазама 
Бранка Ћопића: 

00,00 10.000 10.000 00,00 
7.598, 

13 

7.598, 

13 
40% 

Одсјек за 
управља

ње 
развојем 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

ријечног, 
риболовног  
и спортско-
рекреати-
вног 
туризма 

риболовног 
туризма са 
заједничким 
визуелним 
идентитетом 
Повећан број 
смјештајних 
капацитета 
општине за 
најмање 5 
смјештајних 
јединица 

сира.Спортско-риболовно 
удружење Нови Град је 
активно радило на 
порибљавању Уне и Сане,а 
такође реализује и школу 
риболова. У 2019.г. је 
Министарство трговине и 
туризма РС подржало 
реализацију пројекта 
израде туристичке 
сигнализације са  5.315 
КМ, док је Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде РС 
подржало рибочуварску 
службу и порибљавање са 
2.283,13 КМ 

 
средства провјере: 

Извјештај 
ЈУ“Туристичка 
организација општине 
Нови Град“, и СРД 
„Нови Град“, 

 Подаци РЗЗС РС 

250 учесника у три 
трке, из 12 земаља 

Број сајмова на 
којима су 
презентовани 
туристички 
производи 
ријечног, 
риболовног  и 
спортско-рекреати-
вног туризма: 6 

 

1
0 

Интегра-
лни план 
промоције 
туристичке 
понуде и 
инвести-
ција у 
туризам 
општине 
Нови Град 

СЦ 1,  
Сец. 
1.2. 

У 
току 

Туристи и 
посјетиоци, 
локални 
пружаоци 
туристичких 
услуга 

Нова 
туристичка 
понуда Новог 
Града уврштена 
у понуду 
најмање 1 
туроператера 

У 2019.г.реализоване све 
активности из Календара 
манифестација, те 
активности на промоцији. 
На сајмовима у Београду и 
Љубљани остварени 
контакти са 3 туропратора, 
а понуда уврштена у 
тур.понуду ТОРС-а.Није 
било нових инвестиција у 
туризам. 

Календар 
манифестација 
општине Нови Град за 
2019.г. 
Реализација 
манифестација,  
средства провјере: 
Извјештаји, Подаци 
ЈУ“Туристичка 
организација општине 
Нови Град“, 
Подаци РЗЗС РС 

Број посјетилаца 
општини Нови Град 
у 2019.г.: 797,  
Број ноћења на 
подручју општине у 
2019.г.: 1.690, 
Износ наплаћене 
боравишне таксе у 
2019.г.: 2.514,00 
КМ 
 

82.800 18.050 100.850 80.243 
1.608, 

96 
81.851,

96 
80% 

Одсјек за 
управља

ње 
развојем 

1
1 

 
Подстицаји 
у туризму 

 
СЦ 1,  
Сец. 
1.2. 

Про-
лонги
-рано 

Локални 
пружаоци 
туристичких 
услуга, 
пољопривредна 
газдинства 

Регистровано 
најмање 2 
пољ.газд. за 
бављење 
сеоским 
туризмом, или 
кућа за одмор/ 
соба  

Пројекат је пролонгиран 
за 2021.г. 

Формирање фонда  
Израда Правилника,  
Именовање Комисије,  
Додјела средстава,  
Праћење и контрола., 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења, 
Записници 

Број регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава који су 
добили 
субвенцију:0 
 

5.000 5.000 10.000 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

1
2 

 Едукација 
пољопри-
вредних 
произво-
ђача 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Повећан обим 
пољопривре-
дне 
производње за 
2% до у односу 
на 2017.г. 

Обим производње 
млијека се повећао за 1%, 
а производња корнишона 
за 10% у односу на 2017. 
годину. 
Ове пољопривредне гране 
су у систему праћења јер 

Припрема плана 
едукација, Набавка 
информатичке опреме 
и опреме за 
презентовање , 
Идентификовање 
партнера и предавача, 

Обим производње 
млијека се повећао 
за 1%, а 
производња 
корнишона за 10% 
у односу на 2017. 
годину. 

1.000 1.000 2.000 00,00 3.000 3.000 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

постоји организован откуп 
У 2019.години  подршку је 
пружило Министарство 
пољопривреде, које је 
субвенционисало пренос 
знања и технолошке 
иновације у  износу од 
3.000,00 КМ. 

Израда и штампање 
информативног 
материјала, Припрема 
и одржавање 
едукација 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 
 
 
 

 

1
3 

Подршка у 
систему 
добре 
пољопри-
вредне 
праксе 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Повећана 
количина 
произведених 
органских 
производа за  
4% у односу на 
2017.г. 

У 2019.г. субвенционисан 
1 произвођач у износу од 
1.416,00 КМ 
 
Промовисана је органска  
аронија на локалној 
манифестацији „Дани 
пчеларства, воћарства и 
нашег села“ те је 
обезбјеђена подршка при 
дистрибуцији производа 
до локалних потрошача 
(свјежа аронија и сок ). 

Обука произвођача о 
принципима добре 
пољопривредне 
праксе, 
Обука произвођача о 
производњи, 
стандардима и 
законима у области 
органске производње, 
Субвенционисање  
органске 
пољопривреде по 
јединици површине, 
Подршка промоцији 
органских производа 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

Број произвођача: 
1 

100 00,00 100 100 1.416 1.516 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

1
4 

Манифе-
стација 
Дани 
пчеларства, 
воћарства и 
нашег села-
Нови Град 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Најмање 5т 
пласираних 
пољопривре-
дних 
производа 
годишње 

 Манифестација 11. Дани 
пчеларства, воћарства и 
нашег села одржана је  11. 
09.2019. у Новом Граду.  
Манифестација је  окупила 
30 излагача: воћара, 
пчелара, повртара, 
произвођача ракија, 
ликера, природне 
козметике, сира, 
ствараоца народних 

Обавјештавање 
произвођача за 
учешће, 
Штампање и 
дистрибуција 
промотивног 
материјала, 
Постављање 
штандова, 
 Набавка опреме 
(десет павиљон 

Број изнајмљених 
штандова: 30,  
Број излагача:30 
Број произвођача 
који се баве 
примарном 
производњом: 10 
Количина  
пласираних 
производа: 9т 

680 00,00 680 440 00 440 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

рукотворина, од којих се 
10 бави примарном 
производњом и који су 
остварили продају од 
приближно 9 тона 
производа. 

тенди), 
Промоција на Радио 
Нови Град.  
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

1
5 

Побо-
љшање 
квалитета 
пољопри-
вредног 
земљишта 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Повећане 
површине на 
којима су 
проведене 
препоручене 
мјере 
унапређења 
квалитета 
земљишта за 
5% у односу на 
2017.г. 

5 произвођача урадило 
анализу контроле 
плодности земљишта.  
Повећане површине на 
којима су проведене 
препоручене мјере 
унапријеђења квалитета 
земљишта за 16% у односу 
на 2017.г. 

Промоција путем 
едукација  
Уврштавање мјере у 
Правилник 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

Број произвођача 
који су урадили 
анализу контроле 
плодности 
земљишта: 5 

1.000 500 1.500 100 500 600 40% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

1
6 

Подршка 
биљној 
произво-
дњи путем 
директног 
плаћања 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

У 2019.г. 
повећана 
површина која 
се користи за 
биљну 
производњу за 
2% у односу на 
2016.г., 
повећана 
количина 
биљне 
производње за 
2% у 2019.г. у 
односу на 2016. 

Површина се смањила за 
8% али се повећала 
производња за 10%. 

Формирање фонда  
Израда Правилника,  
Именовање Комисије,  
Додјела средстава,  
Праћење и контрола.,  
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 
 

Повећање обима 
биљне 
производње 
производње: 10%. 

80.000 5.000 85.000 75.000 
80.061

,24 
155.061

,24 
100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

1
7 

 Јачање 
савјетода-
вног 
сервиса 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Најмање 15 
пољопривре-
дних 
произвођача је 
користило 
услуге сервиса 

Услуге Одсјека за 
пољопривреду користило 
најмање 700 произвођача. 

Набавка опреме  
Обука савјетодаваца 
Посјета на терену 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 
 
 
 

Број произвођаћа 
који користе 
савјетодавни 
сервис:700 

2.000 24.000 26.000 00,00 00,00 00,00 40% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

1
8 

Подршка у 
пронала-
жењу 
тржишта 
пољопри-
вредно-
прехра-
мбених 
производа 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Повећан број 
контактираних 
откупљивача; 
повећан број 
заинтер.пољ. 
,повећан број 
одржаних 
састанака; 
повећан број 
произвођача у 
откупу 

Успостављена сарадња са 
три откупљивача што је у 
односу на 2017. годину за 
један више. Број одржаних 
састанака је 7, а број 
произвођача у откупу је 
74. 

Контакти са 
откупљувачима, 
организовање 
састанака, пружање 
савјетодавних услуга 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

Број произвођаћа у 
откупу:74,  
Број одржаних 
састанака: 7 
средства провјере: 
Извјештај 
Одјељења за 
привреду и пољ. 
Записници 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

1
9 

Подршка 
сточарској 
произво-
дњи 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

Обим 
производње 
произвођача 
обухваћених 
пројектом 
повећан за 2% 
у 2019.г.,  у 
односу на 2016 

Обим производње 
млијека се повећао за 1% 
а производња меда, 
односно број кошница се 
повећао за 10%. 

Формирање фонда  
Израда Правилника,  
Именовање Комисије,  
Додјела средстава,  
Праћење и контрола., 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

Повећање обима 
производње 
млијека: 1% 
Повећање обима 
производње меда: 
10%. 

80.000 1.000.000 1.080.000 86.201 
1.171. 

631,30 
1.257. 
832,3 

100% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

2
0 

Повећање 
обима, 
продукти-
вности, те 
степена 
тржишно-
сти и 
финализа-
ције 
пољопри-
вредне 
произво-
дње 

СЦ 1, 
Сец. 
1.3. 

Кориг
ован 

Пољопривредни 
произвођачи са 
подручја 
општине 

10 произвођача 
припремљено 
за укључење у 
ланац 
вриједности ,у 
2019.г. 

Пројекат израђен и 
аплициран код ЦРС-а, 
међутим није одобрен.  У 
складу са доступношћу 
извора финансирања-
пројекат је коригован у 
смислу финансисјке 
конструкције и 
планираних активности. 

Јавни позив,  
Одабир корисника, 
додјела пакета за 
производњу,  
Савјетодавне и 
консул. услуге, обуке, 
праћење производње, 
промоција, 
формирање ланаца 
вриједности 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

Број 
пријављених:0, 
број  корисника:0, 
број додијељених 
пакета за 
подизање усјева:0 

9.000 17.815 26.815 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и 

пољопри
-вреду 

2
1 

Стратегија 
развоја 
локалних 
путева и 
улица у 
насељу на 
подручју 
општине 

СЦ 2,  
Сец. 

2.1. 

У 
току 

Локална 
заједница 

Усвојен 
документ 

Одлука о приступању 
изради Стратегије развоја 
локалних путева и улица у 
насељу на подручју 
општине Нови Град за 
период 2019-2028. г., 
Скупштина општине Нови 
Град донијела је 

Формирање Тима за 
израду 
Израда документа 
Усвајање документа 
средства провјере: 
Записници, Одлуке, 
закЉучци, Извјештај 
ОдјеЉења за 

Број одржаних 
састанака радне 
групе:0 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна 

лне 
послове 
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Р. 
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са 
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спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 
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Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 
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рни 

извор 

КМ 
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КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

Нови Град 
за период 
2019-2028. 
године 

01.11.2018.године. 
(Одлука број 02-022-
133/18)  
Израда документа је у 
току. 

просторно уређење и 
стамбено – комуналне 
дјелатности, 
 Записници 

2
2 

Асфалти-
рање 
локалних 
путева 

СЦ 2,  
Сец. 
2.1. 

У 
току 

Локална 
заједница 

Већи степен 
задовољства 
становништва 
саобраћајном 
структуром за 
2% у 2018. у 
односу на 2017. 
годину 

У 2019.г. асфалтирано 6,01 
км путева. Реализовано 
80.708 КМ из кредитних 
средстава, а 229.726,29  
КМ су кредитна средства 
Свјетске банке 
резервисана у 2018.г. 
Екстерни извори 
финансирања су ИФАД, 
Влада Републике Србије и 
Влада РС 

Израда изведбених 
пројеката 
Реализација  
средства провјере: 
Извјештај  
Одјељења за 
просторно уређење и 
стамбено – комуналне 
дјелатности, 
Записници 

Дужина 
асфалтираних 
путева: 6,01 км 

22.000 150.000 172.000 
310.434, 

29 
501.44

1,89 
811.876

,18 
100% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна 

лне 
послове 

2
3 

Формира-
ње 
прихвати-
лишта за 
напуштене 
животиње 
(псе и 
мачке) и 
формира-
ње 
хигијенича-
рске 
службе 
(МОС) 

СЦ 2,  
Сец. 
2.1. 

У 
току 

Локална 
заједница 

Најмање 70 
напуштених 
животиња 
уклоњено и 
смјештено 

Збринуто 64 паса луталица Идентификација паса 
и мачака луталица,  

Збрињавање у 
регионалне центре 

Број уклоњених и 
збринутих 
животиња:64 

4.000 00,00 4.000 00,00 00,00 00,00 40% 

Одјеље
-ње за 
привре

ду и 
пољопр
и-вреду 

2
4 

Едукација 
запослених 
у управи и 
других 
актера 

СЦ 2,  
Сец. 
2.1. 

У 
току 

Запослени у 
управи 

Скраћено 
вријеме обраде 
предмета за  7 
% у односу на 
2017. годину 

У току 2019.године 
запослени су 
присуствовали екстерним 
и интерним семинарима и 
обукама  

Спровођење обука 
средства провјере: 
листе учесника, 
фотографије, 
записници 

Број учесника на 
обукама:29 

Број обука: 31 

 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 80% 

Одсјек 
за 

управ-
љање 
разво-

јем 

2
5 

Изградња 
водоводне 
мреже у 
Радоми-
ровцу 

СЦ 2, 
Сец. 
2.1 

Про-
лонги
рано 

419 становника 
села 
Радомировац 

Обезбијеђено 
континуирано и 
ставилно 
водоснабдијев
ање за 419 
становника 
села 
Радомировац 

Пројекат израђен и 
алициран за средства код 
Чешке амбасаде, али није 
одобрен. У складу са 
доступношћу екстерних 
извора, пројекат је 
коригован, у смислу 
трајања и финансијске 
конструкције. 

Израда пројекта, 
Извођење радова, 
надзор, 
средства провјере: 

Извјештај Одјељења 
за просторно уређење 
и стамбено – 
комуналне 

Дужина водоводне 
мреже у селу 
Радомировац 

00,00 
36.388,

44 
36.388,44 00,00 00,00 00,00 0% 

Одсјек за 
упра-

вљање 
развојем 
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Р. 

Б. 
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пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 
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спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

Пролонгиран за 
2021.годину, када ће се 
финансирати из кредитних 
средстава. 

дјелатности, 

Записници 

2
6 

Стипенди-
рање 
студената 

СЦ 2, 
Сец. 
2.2. 

У 
току 

Студенти са 
подручја 
општине Нови 
Град 

Најмање 50% 
стипендираних 
студената 
запослено у 
року од годину 
дана након 
дипломирања 

У 2019.г. Додијељено 174 
стипендије. Нису доступни 
подаци о запослењу 
стипендираних студената, 
те ће се ова анализа 
вршити у наредном 
периоду имплементације. 

Јавни позив,  
Додјела средстава,  
Праћење и контрола. 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за друштвене дјел., 
Записници 

Број додијељених 
стипендија:174, 
број уговора:174, 
број пријављених 
студената:178 

75.000 00,00 75.000 72.480 00,00 72.480 97% 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

2
7 

Омлади-
нска банка 

СЦ 2,  
Сец. 
2.2. 

У 
току 

Неформалне 
групе младих 

Изграђено 
најмање 3 
спортска 
терена,изграђе
но или 
санирано 
најмање 4 
културна 
објекта , број 
грађана и дјеце 
укључене  у 
спортске 
активности 
кроз рад 
најмање2 
активна 
спортска клуба 
износи 
најмање 60  

У току 2019.године 
реализовано је укупно  18 
пројеката укупне 
вриједности од 36.176,50 
КМ 

Формирање фонда,  
Јавни позив,  
Додјела средстава,  
Имплементација 
пројеката младих,  
Праћење и контрола. 
средства провјере: 
Извјештај Омладинске 
банке Нови Град,  
Извјештаји о раду 
Одсјека за управљање 
Извјештаји 
неформалних група 
младих Записници 

Број финансираних 
пројеката:18,  
износ додијељених 
средстава: 
36.176,50 КМ  
Број ангажованих  
волонтера: 274,   
Број крајињих 
корисника: 20.120  

17.000 20.000 37.000 17.000 19.176 
36.176,

50 
100% 

Одсјек за 
управља

ње 
развојем 

2
8 

ПРО-
Будућност 

СЦ 2,  
Сец. 
2.2. 

У 
току 

Неформалне и 
формалне групе 
младих и других 
грађана 

Најмање 15 
младих 
овладало 
новим 
знањима и 
вјештинама у 
оквиру 
активности 
изградње 
капацитета 
Организована 
најмање 1 нова  
активност 
младих 

У 2019.г је одобрено 3 
пројекта неформалних 
група 

Јавни позив,  
Додјела средстава,  
Имплементација 
пројеката  
Праћење и контрола. 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одсјека за управљање 
развојем, 
Записници, 

Број финансираних 
пројеката:3 
 

00,00 25.000 20.000 00,00 20.000 20.000 80% 

Одсјек за 
управља

ње 
развојем 
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2
9 

Финанси-
јска 
подршка 
омлади-
нским 
организа-
цијама и  
другим 
НВО-има 

 

СЦ 2,  

Сец. 
2.2. 

У 
току 

Омладиснке 
организације и 
НВО сектор 

У пројекте 
омладинских 
НВО укључено 
најмање 10 
младих у 
2019.г. 

У 2019.г. додијељена 
средства за 5 организација 
 
У пројекте је било 
укључено 200 младих 

Формирање фонда  
Израда Правилника,  
Именовање Комисије,  
Додјела средстава,  
Праћење и контрола, 
 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за друштвене 
дјелатности, 
Записници 

Број финансираних 
пројеката:5,  

Број НВО-а који су 
учествовали у 
пројектима: 5,  

Број уговора:5, 
износ додијељених 
средстава: 
18.000,00 КМ 

12.000 00,00 12.000 18.000 00,00 18.000 100% 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

3
0 

Изградња и 
уређење 
школских/ 
дјечијих 
игралишта 

Днев
ног 

 

Про-
лонги
-рано 

Дјеца и млади у 
руралним 
срединама 

Побољшане 
садржаје за 
дјецу и младе у 
руралним 
срединама 
користи 
најмање 100 
дјеце и младих 
у 2019.г. 

Пројекат је пролонгиран, у 
складу са доступношћу 
екстерних извора 
финансирања 

Изградња спортских 
свлачионица Благај 
Јапра, Санација 
инфраструктуре 
тениских терена 
спортско-рекр. центра 
Млакве, Санација 
објекта у кругу 
Спортскорекр. центра  
Изградња спортског 
игралишта у насељу 
Витасовци, Изградња 
спортског игралишта у 
насељу Буљук,  
Асфалтирање 
школског игралишта 
код Гимназије Петар 
Кочић 
 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за просторно уређење 
и стамбено – 
комуналне 
дјелатности, 
Записници 

Број изграђених 
спортских терена:0 

00,00 40.000 40.000 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна 

лне 
послове 

3
1 

Израда 
омлади-
нске 
политике 

СЦ 2, 
Сец. 
2.2. 

Завр
шено 

Млади са 
подручја 
општине 

До 2021.г. 
реализовано 
најмање 50% 
планираних 
мјера, 

Документ усвојен  
07.11.2019., Закључак 
број: 02-022-96/19 

Формирање Тима за 
израду, Израда 
докумeнта, Усвајање 
документа на СО-е  
средства провјере: 
Извјештаји,  
Записници 

Број одржаних 
састанака тима за 
израду док.:5,  
Број учесника у 
изради 
документа:7 
 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100% 

Одсјек за 
управља

ње 
развојем 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

3
2 

Програм 
развоја 
спорта 
општине 
Нови Град 
за период 
од 2019. до 
2023. 
године 

СЦ 2, 

 Сец. 
2.2. 

Завр
шено 

Спортска 
удружења са 
подручја 
општине Нови 
Град 

Усвојен 
документ 

Документ усвојен  
28.11.2019., Закључак 
број: 02-022-112/19 

Формирање Тима за 
израду 
Израда документа 
Усвајање документа 
средства провјере: 
Извјештај ОдјеЉења 
за друштвене 
дјелатности, 
Записници,   

Број одржаних 
састанака тима за 
израду 
документа:5,  

Број учесника у 
изради 
документа:17 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100% 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

3
3 

Успостава и 
регистраци-
ја Дневног 
центра за 
дјецу у 
ризику 

СЦ 2,  

Сец. 
2.3. 

Про-
лонги
-рано 

Дјеца у ризику:  

дјеца са 
посебним 
потребама, 
дјеца из 
дисфункционалн
их породица, 
дјеца из 
породица са 
вишестуким 
проблемима и 
дјеца из ромске 
популације. 

Обезбијеђене 
професионалне 
услуге за 30 
дјеце на 
дневном нивоу  

 
Пролонгирано за 2020.г. 

Ангажовање и 
едукација волонтера, 
Ангажовање 
стручњака (социјални 
радник, психолог, 
дефектолог, логопед, 
физиотерапеут и сл.), 
Радионице са дјецом 
и родитељима, 
Обезбијеђење 
најмање једног топлог 
оброка за дјецу која 
долазе у Дневни 
центар. 
средства провјере: 
Извјештај Одјељења 
за друштвене 
дјелатности, 
Записници 
Извјештај Центра за 
социјални рад 

Број ангажованих 
волонтера:0,  

Број ангажованих 
стручњака:0,  

Број одржаних 
радионица и 
курсева са 
дјецом:0,  

број обезбијеђених 
топлих оброка за 
кориснике Дневног 
центра:0 

 

00,00 
28.700,

00 
28.700,00 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље
-ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

3
4 

Израда 
Акционог 
плана за 
равнопра-
вност 
полова 

СЦ 2,  
Сец. 
2.3. 

Про-
лонги
-рано 
 

Локална 
заједница 

Усвојен 
документ 
До 2021. 
релизовано 
најмање 50% 
планираних 
мјера Акционог 
плана за 
равноправност 
полова за дати 
период 
 
 
 

Пролонгирано за 2020.г. Формирање Тима за 
израду 
Израда документа 
Усвајање документа 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одсјека за управљање 
развојем, 
Записници, 
 

Број одржаних 
састанака тима за 
израду документа, 
број учесника у 
изради документа 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 0% 

Одсјек за 
упра-

вљање 
развојем 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

3
5 

Локални 
волонте-
рски сервис 
општине 
Нови Град 

СЦ 2,  

Сец. 
2.2. 

У 
току 

Млади са 
подручја 
општине Нови 
Град 

Повећан број 
волонтерских 
програма на 
нивоу општине 
за 50% 
(тренутно 4) 

У 2019.г. није  повећан 
број волонтерских 
програма 

Опремање 
канцеларије, 
одржавање семинара 
на тему 
волонтеризма, 
посјећивање 
удаљенијих руралних 
мјеста, посјећивање 
удружења и других 
установа на подручју 
општине Нови Град, 
које би могле 
ангажовати или 
требају анганжман 
волонтера, при 
обављању одређених 
активности 
средства провјере: 

Извјештај Одјељења 
за друштвене 
дјелатности, 
Записници 

Број 
организованих 
семинара за 
младе:4,  

Број младих који су 
учесвовали на 
семинарима:36, 
Број  презентација 
у руралним 
срединама:6, 

Број посјета 
удружењима: 3, 
број ангажованих 
волонтера:32 

4.500 00,00 4.500 1.000 00,00 1.000 20% 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

Омлади-
нски 

центар за 
креати-
вност и 

ини-
цијативу-

ОЦКИ 

3
6 

Унапре-
ђење 
друштвеног 
живота 
слијепих и 
слабови-
дних лица и 
старијих 
особа кроз 
спортске 
активности  

СЦ 2,  

Сец. 
2.3. 

У 
току 

Слијепе , 
слабовидне и 
старије  особе са 
подручја 
општине Нови 
Град 

Најмање 30% 
слијепих и 
слабовидних 
лица користи 
нове 
капацитете у 
2019.г. 

У 2019.години 
организоване 4 активности  
за слијепе , слабовидне и 
старије  особе са подручја 
општине Нови Град 

Организовање 
друштвених и 
спортских активности 
за слијепе слабовидне 
и старије особе,  
средства провјере: 

Извјештај Одјељења 
за друштвене 
дјелатности, Извјештај 
удружења слијепи и 
слабовидних 
лица,Листе учесника, 
фотографије 

Број 
организованих 
активности: 4,  

Број учесника на 
организованим 
спортским и 
друштвеним 
активностима:21 

3.000 1.000 4.000 3.000 00,00 3.000 0% 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

Удруже-
ње 

слијепих 
и 

слабови-
дних 
лица 

3
7 

Подршка 
пронатали-
тетној 
политици 
општине 
Нови Град 

СЦ 2,  

Сец. 
2.3. 

У 
току 

Млади брачни 
парови са 
подручја 
општине који 
немају право на 
процедуру 
асистиране 
репродукције 

Одржан број 
становника у 
сеоским 
подручјима – 
до 2026. године 
број 
становника у 
сеоским 

Одобрена 2 захтјева за 
вантјелесну оплодњу у 
2019.г. 

Формирање фонда  
Израда Правилника,  
Именовање Комисије,  
Додјела средстава за 
асистирану 
репродукцију,  
Праћење и контрола, 
средства провјере: 

Број пријављених 
за додјелу 
средстава:2,  

Број одобрених 
захтјева:2 

10.000 00,00 10.000 11.111 00.00 11.111 100% 

 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

 



13 
 

 

 

Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

(вантјелесна 
оплодња) на 
терет средстава 
обавезног 
здравственог 
осигурања 

подручијима се 
налази на 
нивоу из 2016. 
године. 
 

Извјештај Одјељења 
за друштвене 
дјелатности, 
Записници, Рјешења 
 

3
8 

Опремање 
Јединице 
ЦЗ и 
Ватрогасне 
јединице 

СЦ 3,  

Сец. 
3.1. 

У 
току 

Јединица ЦЗ и 
Ватрогасна 
јединица 
општине, 
локална 
заједница 

Скраћено 
вријеме 
реаговања за 
10% 

У 2019.години је 
набављено ватрогасно 
возило (цистерна) и 3 
уређаја (уређај за 
производњу лаке пјене, 
димовник и уређај за 
одимљавање).  
3 уређаја: 17.982 КМ 
Ватрогасни савез РС + 
3.056,94 Општина Нови 
Град,  
цистерна: 299.945,00 КМ 
Ватрогасни савез РС 
+50.990,65 КМ  Општина 
Нови Град 

Обезбјеђење 
средстава, 
провођење 
поступка јавне 
набавке, набавка 
опреме 
средства провјере: 
Извјештаји , 
Записници, Уговори  

Број завршених 
поступака јавне 
набавке: 2, Број 
потписаних 
уговора за набавку 
опреме:2,  

74.400 00,00 74.400 
54.047, 

59 
317.927 

371.974
,59 

100% 

Одсјек за 
упра-

вљање 
развојем 

Тери-
торијална 
ватрога-

сна 
јединица 
Општине 

Нови 
Град 

3
9 

Јачање 
новоуспо-
стављене 
Горске 
службе 

СЦ 3,  
Сец. 
3.1. 

Про-
лонги
-рано 

Чланови Горске 
службе, локална 
заједница 

Набавка 
опреме и 
едукације 

Пролонгирано за 2020.г. Провођење 
поступка јавне 
набавке, 
набавка опреме  
средства провјере: 
Извјештај ОдјеЉења 
за просторно уређење 
и стамбено – 
комуналне 
дјелатности, 
Записници, Уговори 

 

Број завршених 
поступака јавне 
набавке:0,  
Број потписаних 
уговора за набавку 
опреме:0, Број 
едукованих 
чланова:0 
 
 

00,00 30.000 30.000 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна 

лне 
послове 

4
0 

Ревизија 
плана 
управљања 
отпадом 

СЦ 3,  

Сец. 
3.1. 

Прол
онгир
ан 

Локална 
заједница 

Дефинисане 
приоритетне 
акције у 
области 
управљања 
отпадом 

Пролонгирано за 2020.г. Формирање Тима за 
израду 
Израда документа 
Усвајање документа 
 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одсјека за управљање 
развојем, 
Записници, 
 
 

Број одржаних 
састанака тима за 
израду 
документа:0,  
Број учесника у 
изради 
документа:0 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 0% 

Одсјек за 
упра-

вљање 
развојем 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

4
1 

Побољша-
ње 
капацитета 
комуналног 
предузећа 
КОМУС 

СЦ 3, 
 Сец. 
3.1. 

У 
току 

Комунално 
предузеће 
„КОМУС“ 

Израда 
пројекта 
„Обезбијеђи-
вање техничког 
и кадровског 
капацитета за 
успјешно 
функциониса-
ње КП КОМУС“ 

У 2019.г. Пројекат израђен 
и аплициран за средства 
код ИРБРС-а. Евалуација у 
току. 

Обезбјеђење 
средстава, 
провођење 
поступка јавне 
набавке, 
набавка опреме 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одјељења за 
просторно уређење и 
стамбено-комуналне 
послове , Извјештаји 
КП "Комус" 
Записници,Уговори 

Број завршених 
поступака јавне 
набавке:0,  
Број потписаних 
уговора за набавку 
опреме:0,  
 00,00 30.000 30.000 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна-

лне 
послове 

 
Предузе-

ће 
„КОМУС“ 

4
2 

Уклањање 
дивљих 
депонија 

СЦ 3, 

 Сец. 
3.2. 

Про-
лонги
-рано 

Локална 
заједница 

Идентификова-
не и уклоњене 
дивље 
депоније 

Пројекат је израђен и 
аплициран код Фонда за 
заштиту животне средине 
РС, али није одобрен.  

Идентификација 
дивљих депонија 
Уклањање дивљих 
депонија 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одјељења за 
просторно уређење и 
стамбено-комуналне 
послове , Извјештаји 
КП "Комус", 
Записници,Уговори 

Број 
идентификованих 
дивљих 
депонија:0,  

Број уклоњених 
дивљих депонија:0 00,00 5.000 5.000 00,00 00,00 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна-

лне 
послове 

4
3 

Енергетска 
ефикасност 
у образо-
вним 
институци-
јама 

СЦ 3,  
Сец. 
3.3. 

У 
току 

Образовне 
институције, 
ученици са 
подручја 
општине Нови 
Град 

Израђени 
пројекти 
адаптације 
објеката 
Гимназије 
„Петар Кочић“ 
и ОШ „Вук 
Караџић“   

Израда пројектне 
документације у току 

Израда пројеката 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
ОдјеЉења за 
просторно уређење и 
стамбено-комуналне 
послове , 

Број завршених 
пројеката 
адаптације 
образовних 
институција у 
складу са 
стандардима 
енергетске еф.:0 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 50% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна-

лне 
послове 

4
4 

Ревизија 
плана за 
воде и 
заштиту 
животне 
средине 

СЦ 3,  
Сец. 
3.4. 

Про-
лонги
-рано 

Локална 
заједница 

План 
ревидиран и 
припремљено 
најмање 5 
пројектних 
апликација  

Пролонгирано за 2020.г. Формирање Тима за 
израду 
Израда документа 
Усвајање документа 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одсјека за управљање 
развојем, 
Записници, 
 

Број одржаних 
састанака тима за 
израду 
документа:0, број 
учесника у изради 
документа:0 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,0 0% 

Одсјек за 
упра-

вљање 
развојем 
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Р. 

Б. 

 

Назив 

пројекта 

 

Веза 
са 
страте
-гијом 

 

Статус 
проје-
кта 

 

Корисници 

 

Очекивани 

резултати у 

2019.г. 

 

Постигнути резултати 

у 

2019.г. 

 

Начин 

спровођења и 

средства провјере 

 

 

Индикатори 

 

Планирана средства 2019 

 

 

Реализована средства 
2019 

 

Степен 
остваре-

ња 

пројекта  

2019.Г. 

 

Одгово-
рна 

организа
-циона 

јединица 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извор 

КМ 

Укупно 

КМ 

Буџет 

КМ 

Ексте-
рни 

извори 

КМ 

Укупно 

КМ 

4
5 

Унапређе-
ње пракси 
кориштења 
хемијских 
средстава у 
пољопри-
вреди 

СЦ 3,  
Сец. 
3.5. 

У 
току 

Пољопривредни 
произвођачи, 
локална 
заједница 

Мјере 
унапр.пракси 
кориштења 
хемијских 
средстава у 
пољопривреди 
примијењене 
на површини 
од најмање 200 
ха пољ. 
земљишта 

Средства за финансирање 
укинута, с обзиром на то 
да је могуће реализовати 
пројекат без њих, односно 
провести радионице са 
пољопривредним 
произвођачима. 

Спровођење обука 
пољопривредним 
произвођачима  
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одјељења за 
привреду и 
пољопривреду, 
Записници 

Број одржаних 
едукација, број 
едукованих 
пољопривредних 
произвођача, 
површине на 
којима с 
епримјењују мјере 
кориштења 
хемијских 
средстава 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,0 00,00 0% 

Одјеље-
ње за 

привреду 
и пољо-

привреду 

4
6 

Одговорно 
управљање 
простором 
– смањити 
нелегалну 
градњу 

СЦ 3,  

Сец. 
3.1. 

У 
току 

Локална 
заједница 

Идентификован
и нелегално 
изграђени 
објекти, 

Израђен 
акциони план 
за смањење 
нелегалне 
градње на 
подручју 
општине 

У току 2019. године је 
легализовано 29 објеката. 
Не постоји податак укупно 
нелегално изграђених 
објеката да би се дошло 
до тачног податка о 
постотку смањења 
нелегално изграђених 
објеката 

Теренско 
истраживање 
иидентификација 
нелегално изграђених 
објеката  
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одјељења за 
просторно уређење и 
стамбено-комуналне 
послове,Записници 

Број 
идентификованих 
објеката:29 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 40% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна-

лне 
послове 
Одсјек за 

инспе-
кцијске 
послове 

и комуна-
лну 

полицију 

4
7 

„Унаприје-
ђење 
система 
заштите  од 
поплава на 
подручју 
општине 
Нови Град“ 

СЦ 3,  
Сец. 
3.1. 

У 
току 

Локална 
заједница 

Санација 
инфраструктуре 
оштећене 
усљед поплава 

Реконструисан локални 
пут Л-06 Благај-Витасовци, 
у оквиру пројекта Хитног 
опоравка од поплава, у 
дужини од 1300 м- 
издизање пута на којем је 
долазило до прекида 
саобраћаја за вријеме 
поплава 

Процедура јавне 
набавке 
Потписивање уговора 
Реализација 
Примопредаја 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одјељења за 
просторно уређење и 
стамбено-комуналне 
послове,Записници, 

Дужина санираног 
пута: 1.300 м 

00,00 450.000 450.000 
491.235, 

29 
00,00 

491.235, 
29 

100% 

Одјеље-
ње за 

просто-
рно 

уређење 
и 

стамбено
комуна-

лне 
послове 

 

4
8 

Реконстру-
кција Дома 
за стара 
лица 

СЦ 2, 
Сец. 
2.3. 

Завр
шен 

Локална 
заједница 

Пројекат је 
планиран за 
2020.г., али је 
реализован у 
2019.г. 

Планиран у 2020.г., али је 
реализован 2019.г. 
Скупштина Oпштине Нови 
Град је на сједници 
одржаној дана 26.09.2019. 
године, донијела Одлуку о 
оснивању Јавне установе 
Дом за старија лица Нови  

Процедура јавне 
набавке 
Потписивање уговора 
Реализација 
Примопредаја 
средства провјере: 
Извјештаји о раду 
Одјељења за 

Капацитет Дома: 
20 корисника 

00,00 00,00 00,00 00,00 100.000 100.000 100% 

Одјеље-
ње за 
дру-

штвене 
дјела-
тности 

 






