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ИЗВРШНИ САЖЕТАК 
 
Стратегијом интегрисаног развоја општине Нови Град у периоду од 2017-2021.г. планирана је 
реализација 103 пројеката, од чега је до краја 2020.г. потпуно реализовно 28 пројекат (27%), 40 
пројеката (39%)  је у фази реализације, реализација 32 пројекта (31%)  још није започела, а 3 
пројекта су отказана (3%). Планом имплементације стратегије развоја за 2020.годину, којег је 
Скупштина општине усвојила дана 30.01.2020.године Закључком број 02-022-10/20 предвиђена 
је имплементација 55  пројеката,  укупно планиране вриједности 7.167.547,00  КМ. Поред 
пројеката предвиђених за 2020.годину, реализована су и три пројекта планирана за 
2021.годину, тако да је укупан број планираних пројеката за 2020.годину 58. Због пандемије 
корона вируса и мјера Владе Републике Српске током ванредног стања у Републици Српској, 
одређени развојни пројекти су успорени или пролонгирани, тако да је 15 (26%) пројеката 
пролонгирано, а завршено је и дјелимично завршено 43 пројекта (74%).  
Финансијска реализација планираних пројеката у 2020.години износи 3.838.855,83 КМ, што је 
53,56% планираних средстава. Реализација планираних финансијских средстава из буџета 
износи 1.913.923,00 КМ, што је за 26%  више у односу на План,  док је код екстерних извора 
финансирања релаизовано  34% планираних средстава или 1.924.932,00 КМ.  
У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну 2020. 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 подршци 
локалној пословној заједници у превазилажењу кризе изазване пандемијом корона вируса,  
промоцији општине и њених инвестиционих потенцијала, подршка запошљавању, те подршка 
развоју пољопривреде. У оквиру друштвеног развоја фокус је био на унапређењу путне и 
комуналне ифраструктуре, у оквиру сектора заштите животне средине  фокус је био и на 
унапређењу система заштите и спашавања од природних катастрофа и других несрећа, те 
унапређењу система управљања отпадом.  
Што се тиче секторских циљева, од укупно 11 секторских циљева, 2 циља су остварена, 8 је 
дјелимично остварено, а 1 није остварен.  Од очекиваних 30 исхода, 13 је остварено, 8 није 
остварено, а за 9 исхода нису успостављени механизми праћења и мјерења.  Остварени су 
секторски циљеви СЦ 3.1.: Унапређен систем заштите и спашавања од природних катастрофа и 
других несрећа до краја 2021. године и СЦ 3.3.: Уведен системски приступ за унапређење 
енергетске ефикасности у општини до краја 2019. године. Резултати су потпуно изостали код  
реализације 2 циља: СЦ 1.2.: Постати препознатљиво туристичко одредиште, првенствено за 
ријечни и спортско-рекреативни туризам, до 2021. године и СЦ  3.4.: Заштита водотокова од 
загађења испустима комуналних отпадних вода до краја 2021. године. Остали секторски 
циљеви су остварени дјелимично. 
Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, највеће 
тешкоће су се односиле на посљедице изазване пандемијом корона вируса, те се реализација 
Стратегије одвијала у потпуно новом радном амбијенту и режиму рада, али већина планираних 
активности за 2020.годину прилагођена је новонасталој ситуацији и фокусирајући се на циљеве 
рада, већина планираних стратешких пројеката  реализовала се благовремено, уредно и 
квалитетно. Такође, тешкоће у реализацији Стратегије 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 
 
Стратегија развоја Општине Нови Град за период 2017-2026. године је кључни стратешко-
плански документ који треба подстицати и усмјеравати будући раст и развој општине Нови 
Град. Стратегија у најширем смислу обухвата економски и друштвени развој, кроз кориштење и 
апсорпцију расположивих природних ресурса, а при томе водећи рачуна о аспекту заштите 
животне средине. Израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања 
локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја општине Нови Град и свеукупног 
живота у њој. Стратегија је израђена у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ЛИР), 
којег је примарно финансирала Европска унија (ЕУ), а суфинансирао и проводио Развојни 
програм Уједињених нација у БиХ (УНДП БиХ). Током 2016. године формирани су Општински 
развојни тим и  Партнерство за развој општине Нови Град.  
 
Стратегија је  усвојена  на 6. редовној сједници Скупштине општине одржаној дана 28.03.2017. 
године (Службени Гласник Општине Нови Град број 4/17), те дефинише стратешке циљеве и 
стратешке фокусе за дугорочни период од 10 година, док секторски развојни планови 
(Економски развој, Друштвени развој и Заштита животне средине) дефинишу секторске 
циљеве, резултате, програме, пројекте и мјере за период од пет година. Закључком Скупштине 
општине Нови Град од 10.09.2020.године, број: 02-022-86/20, приступило се процесу ревизије 
Стратегије, у склопу редовног контролног вредновања имплементације стратегије развоја са 
истеком петогодишњег периода (2021), у оквиру чега ће се извршити редефинисање 
секторских развојних планова и евентуална провјера даљње валидности стратешких циљева. 
 
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 2020-2022. године и  План  
имплементације стратегије интегрисаног развоја за 2020.годину, које је Скупштина општине 
Нови Град усвојила дана 30.01.2020.године (Закључак број:02-022-10/20), а на основу којих је    
израђен Извјештај о реализацији  стратегије интегрисаног развоја за 2020.годину. 
 
Овај извјештај односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних 
пројеката у 2020. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

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 2020.годину 
 
Током 2020.године реализација Стратегије се одвијала у потпуно новом радном амбијенту и 
режиму рада, изазваних пандемијом вируса корона, као и обавези спровођења 
епидемиолошких мјера у циљу спречавања ширења вируса. У том смислу, већина планираних 
активности за 2020.годину прилагођена је новонасталој ситуацији и, фокусирајући се на 
циљеве, планиране активности су реализоване благовремено, уредно и квалитетно. 
 
Кључни приоритети економског сектора 
 
У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 
2020. годину  били су подршка пословној заједници  у превазилажењу кризе настале 
пандемијом корона вируса, као и подршка запошљавању и развоју локалних МСП и 
предузетника, промоција општине, локалне привреде и инвестиционих могућности. 
 
С тим у вези, фокусирање на пројекте „Подршка запошљавању и развоју локалних МСП и 
предузетника“, „Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна“, “Промоција 
инвестиција у општини Нови Град“ и  „Уређење и развој индустријске зоне Пољавнице“ 
значајно доприноси 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 у 2020.години, те кроз разне видове едукације и 
промоције пољопривредних произвођача, општина Нови Град  утицала је на реализацију 
секторског циља 1.3. „Унаприједити комерцијалну производњу и стимулисати предузетништво 
у пољопривреди до 2021. године“. 
 
Кључни приоритети друштвеног сектора 
 
У друштвеном сектору кључни приоритети у 2020. години били су пројекти који су се односили 
на изградњу путне и водоводне инфраструктуре. 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 2020. години био је и на подршци 
омладини, дјеци и социјално угроженим категоријама становништва, те је реализација 
пројеката „Стипендирање студената“,  „Омладинска банка“, „Финансијска подршка 
омладинским oрганизацијама и  другим НВО-има“, „Подршка пронаталитетној политици 
општине Нови Град“ утицала на остварење секторских циљева 2.2. „Смањена незапосленост 
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младих кроз повећање запошљивости и унапређење образовних капацитета и обогаћени 
садржаји за младе до 2021. године.“  
 
Кључни приоритети сектора заштите животне средине 
 
На пољу заштите животне средине, у 2020. години, приоритет је био усмјерен првенствено на 
унапређењу  система заштите од елементарних непогода и других несрећа, у оквиру чега 
је  реализован пројекат реконструкције моста, плочастог пропуста и локалног пута Л-11 МН 
Рујишка-Јоховица, у оквиру Хитног пројекта опоравка од поплава, у дужини од 450 m-издизање 
пута на којем је долазило до прекида саобраћаја за вријеме поплава. Главни фокуси протекле 
године односили су се и на систем управљања отпадом, у оквиру чега су реализоване 
активности на побољшању капацитета КП „Комус“ Нови Град и изради Плана управљања 
отпадом, као и на системски приступ за унапређење енергетске ефикасности, у оквиру чега је 
реконструисана и модернизована јавна расвјета на подручју општине Нови Град. 
 
Све реализоване активности у области заштите животне средине доприносе  остварењу 
секторских циљева 3.1.: Унапређен систем заштите и спашавања од природних катастрофа и 
других несрећа до краја 2021. године, 3.2.: Побољшано управљање отпадом до краја 2021. 
Године и  3.3.: Уведен системски приступ за унапређење енергетске ефикасности у општини до 
краја 2019. 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 103 пројеката, од чега је до краја 2020.г. потпуно реализовно 28 пројекат (27%), 40 
пројеката (39%)  је у фази реализације, реализација 32 пројекта (31%)  још није започела, а 3 
пројекта су отказана (3%). 

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

 
 
Посматрајући у потпуности и 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 28 пројеката,  док је 40 пројеката у току, што значи да је 68 
планираних пројеката (66%) завршено или дјелимично завршено. С обзиром да је планом 
предвиђена реализација 103 пројеката, од којих је 3 пројекта отказано, преосталих 3 пројеката 
(31%) планирано је да се реализује у  наредном периоду. 
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Према МИПРО методологији, ревизија стратегије је планирана након 4.године реализације 
стратегије, односно током 2021.године, тако да је  у току 2020.године покренут процес ревизије 
Стратегијем гдје ће се, на основу средњорочне евалуације, односно вредновања укупних 
резултата у реализацији Стратегије за период од 2017-2021, 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 2017-2020.г. износе 19.703.798,18 КМ. Од почетка 
реализације Стратегије до сада,  укупно је реализовано 15.335.523,80  КМ, што чини 78% од 
укупно планираних средстава. 
 
У структури вриједности укупног броја планираних пројеката за период од 2017.-2020.године, 
4.116.746,40 КМ (21 %) је предвиђено из општинског буџета, док је 15.587.051,78 КМ (79 %) 
предвиђено из ектерних извора. Када је ријеч о структури реализованих средстава, вриједност 
од 5.082.528,56 КМ је реализована из општинског буџета (24 % више од планираних буџетских  
средстава за период од 2017.-2020.г.),  док је 10.252.995,24 КМ реализовано из екстерних 
извора (66% од планираних средстава из екстерних извораза период од 2017.-2020.г.). 
 
 

Табела 1: Планирана и реализована финансијска средства за имплементацију стратешких 
пројеката на подручју општине Нови Град (2017-2020): 

 

Сектор 

Планирана финансијска средства за 
имплементацију пројеката (2017-2020) 

Реализована финансијска средства за 
имплементацију пројеката (2017-2020) 

Буџет (КМ) 
Екстерни 

извори (КМ) 
Укупно (КМ) Буџет (КМ) 

Екстерни 
извори (КМ) 

Укупно (КМ) 

Економски 
развој 

1.263.358,40 5.581.068,90 6.844.427,30 1.197.967,20 5.502.660,93 6.700.628,13 

Друштвени 
развој 

2.304.954,00 4.737.371,88 7.042.325,88 2.847.799,53 3.642.559,39 6.490.358,92 

Заштита 
животне 
средине 

548.434,00 5.268.611,00 5.817.045,00 1.036.761,83 1.107.774,92 2.144.536,75 

Укупно 4.116.746,40 15.587.051,78 19.703.798,18 5.082.528,56 10.252.995,24 15.335.523,80 

%(структура) 21% 79% 100% 33% 67% 100% 

 
Проценат реализованих средстава 124% 66% 

          Извор података:APIS табела (табела реализација пројеката), Планови и извјештаји имплементације Стратегије  
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Знатно више средства из буџета је реализовано у секторима друштвеног развоја (за пројекте 
путне инфраструктуре) и у сектору заштите животне средине (за пројекте одбране од полава). 
Укупан степен реализованих средстава  је висок (78%). Проматрајући реализацију финансирања 
према секторима, уочавамо да је највећи степен реализације остварен код сектора економског 
развоја (98%), степен реализованих средстава у сектору друштвеног развоја износи 92% и у 
сектору заштите животне средине 77%. 
 
 

Табела 2: Преглед планираних и реализованих финансијских средстава  за имплементацију 
Стратегије развоја Општине Нови Град,   по годинама: од 2017.-2020. године: 

 

2017. 2018. 2019. 2020. 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

За
п

о
че

то
 и

 

за
вр

ш
ен

о
 

%
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

За
п

о
че

то
 и

 
за

вр
ш

ен
о

 

%
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

За
п

о
че

то
 и

 
за

вр
ш

ен
о

 

%
 

П
л

ан
и

р
ан

о
 

За
п

о
че

то
 и

 
за

вр
ш

ен
о

 

%
 

Број1 
пројеката 

37 36 97% 58  42 72%  47 38 80% 58 43 73% 

Буџет 
 1.031.611  775.882 75% 1.001.244 1.090.042 109% 569.980 1.302.680 228% 1.513.911 1.913.923 126% 

Ескерни 
извори 

4.599.187  2.269.612 49% 3.401.875 3.831.090 113% 1.932.353 2.227.360 115% 5.653.636 1.924.932 34% 

Укупно  
 

 5.630.798   3.045.495 54% 4.403.119 4.921.132 111% 2.502.333 3.530.041 141% 7.167.547 3.838.855 54% 

Извор података: APIS табела (табела реализација пројеката), Планови и извјештаји имплементације Стратегије  
 
 

Када се посматра реализација финансијских средстава по годинама, у периоду од 2017.-2020. 
године, реализација планираних средстава из буџета општине на годишњем нивоу се кретала у 
интервалу од 75%-228%, што је изузетно висок степен остварења. Овако високом степену 
остварења буџетских средстава углавном доприносе инфраструктурни пројекти, који су се 
углавном реализовали у обиму знатно вишем од плана, те је чак и у 2020.години (години 
пандемије) реализовано 26% више буџетских  средстава  у односу на План. Реализација 
планираних средстава из екстерних извора креће се у интервалу 34%-115%. Најмањи степен 
реализације средстава из екстерних извора (34%) реализован је у 2020.години, години 
пандемије.  
 
У току 2018. и 2019.године реализовано је више средстава из екстерних извора  него што је 
било планирано, док је у првој години реализације стратегије (2017.г.) реализовано 49% 
средстава из екстерних извора. У погледу ефикасности реализације укупних финансијских 
средстава на годишњем нивоу, степен реализације кретао се у распону 54%-141%, при чему је 
степен реализације у 2017.г. и 2020.г. идентичан (54%), а 2018.и 2019.г. реализације је 
надмашила план. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Напомена*** Укупан збир свих планираних пројеката по годинама из табеле износи 197, док  укупан број  планираних пројеката за период од 2017-
2020.године  износи 103, из разлога што одређени пројекти трају више година, па се исти  пројекти изнова планирају сваке године. 
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3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2020. години 
 
Планом имплементације стратегије развоја за 2020.годину, којег је Скупштина општине 
усвојила дана 30.01.2020.године Закључком број 02-022-10/20 предвиђена је имплементација 
55  пројеката,  укупно планиране вриједности 7.167.547,00  КМ. 
 
 Поред пројеката предвиђених за 2020.годину, реализована су и три пројекта планирана за 
2021.годину, и то: 
 

1. Изградња дистрибутивног водоводног система до насеља Сводна (Изградња 
водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, 
Сводна-фаза 7), 

2. Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица I и 
Чађавица II, 

3. Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна. 
 
Због пандемије корона вируса и мјера Владе Републике Српске током ванредног стања у 
Републици Српској, одређени развојни пројекти су успорени или пролонгирани, тако да је 15 
(26%) пројеката пролонгирано, а завршено је и дјелимично завршено 43 пројекта (74%). 
Укључујући пројекте који су планирани у 2021.години, а реализовани су у 2020.години,  укупан 
број планираних пројеката за 2020.годину износи 58. 
 
Графикон 3. Приказ статуса реализације пројеката у 2020. години 
 

 
Током претходне године, пролонгирно је 15 планираних пројекта, и то:  
 

1. Израда Зонинг плана подручја Уне од значаја за туризам,  СЦ 1, Сец. 1.2.,  
2. Реконстру-кција и проширење градске водоводне и канализационе мреже на подручју 

општине Нови Град, СЦ 2, Сец. 2.1.,  
3. Изградња и уређење школских/ дјечијих игралишта, СЦ 2, Сец. 2.2, 
4. Помоћ и њега у кући, СЦ 2, Сец. 2.2, 
5. Успостава и регистрација Дневног центра за дјецу у ризику, СЦ 2, Сец. 2.3.,  
6. Израда Акционог плана за равноправност полова, СЦ 2, Сец. 2.3.,  
7. Формирање патронажног тима за рурални и урбани териториј општине, СЦ 2, Сец. 2.3., 
8. Јачање новоуспостављене Горске службе, СЦ 3, Сец. 3.1.,  
9. Увођење система сортирања отпада и рециклаже - Зелена острва, СЦ 3, Сец. 3.1. ,  
10. Уклањање дивљих депонија, СЦ 3, Сец. 3.2. ,  
11. Изградња канализационог система насеља Рудице, СЦ 3, Сец. 3.4. ,  
12. Енергетска ефикасност у образовним институцијама, СЦ 3, Сец. 3.3. , 
13. Изградња локалног канализационог система у Благају - фаза 2, СЦ 3, Сец. 3.4. , 

Пројекти у току 
69% Завршени пројекти 

5% 

Пролонгирани пројекти 
26% 



10 

 

14. Фекална канализација са уређајем за пречишћавање фекалних вода за насеља у 
општини Нови Град – насеље Блатна, СЦ 3, Сец. 3.4. , 

15. Унапређење пракси кориштења хемијских средстава у пољопривреди, СЦ 3, Сец. 3.5.  
 
У погледу финансијске конструкције дошло је до мањих измјена код 1 пројекта. Главни разлози 
за измјене односили су се на усклађивање са расположивим буџетским и екстерним изворима 
финансирања, те кориговање финансијске конструкције.  Коригован је сљедећи пројекат: 
 

1. Дијаспора за развој (D4D), СЦ 1, Сец. 1.1.- Потписан Уговор о сарадњи број: 01-400-
204/20 од 30.12.2020. год. са  МЉПИ БиХ за имплементацију Политике о сарадњи са 
исељеништвом на реалзиацији пројекта : „Доживи Уну“ – фаза 1. У току 2020.године 
нису реализоване све планиране активности, те су исте пролонгиране за 2021.годину, а 
у складу с чим је извршена и корекција буџетског оквира. 

 
Претходне године завршен је један  пројекат планиран за 2020.г. и  два пројекта планирана за 
2021.годину, и то: 
 

1. Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, 
Петковац и Сводна, фаза 5 , СЦ 2, Сец. 2.1., у оквиру чега је изграђен  водоводни систем 
дужине 313 м, 

2. Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна, СЦ 1, Сец. 1.1., пројекат је 
планиран у 2021.години, а реализован је у 2020.г., у склопу ИФАД пројекта 

3. Изградња дистрибутивног водоводног система до насеља Сводна (Изградња 
водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, 
Сводна-фаза 7), СЦ 2, Сец. 2.1., пројекат је планиран у 2021.години, а дужина 
изграђеног водоводног система износи 750 m. 

 
Када је ријеч о финансијској реализацији, укупна реализација пројеката је 54% у односу на 
План. При томе, у укупном броју реализованих пројеката, 49,86% се односи на финансирање из 
општинског буџета док је 50,14% из екстерних извора финансирања. Упоређујући планирану и 
реализовану структуру по изворима финасирања, гдје је у Плану имплементације за 2020. 
годину, било предвиђено финансирање из Буџета у износу од 1.513.911,00 КМ и екстерних 
извора у износу од  5.653.636,00 КМ, а реализовано је 1.913.923,00 КМ из Буџета и 1.924.932,00 
КМ из екстерних извора, може се закључити да је остварено 26% више буџетских средстава и 
34% планираних средстава из екстерних извора финансирања. 
 
У протеклој години је реализовано укупно 3.838.855,83 КМ, док је планирано укупно 
7.167.547,00 КМ, што је 54% реализованих средстава у односу на планирана средства. 
 
Графикон 4. Приказ финансијске реализације пројеката у односу на План за 2020. годину 
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Графикон 5. Приказ финансијске реализације по секторима за 2020.годину 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Када је ријеч о реализацији стратегије по секторима, највише средстава је реализовано у 
економском сектору, а реализација планираних средстава у друштвеном сектору је већа од 
планиране. Реализована средстава кроз сектор заштите животне средине износе 11% од 
планираних, највећим дијелом зато што нису реализовани комплексни пројекти који се односе 
на канализациону мрежу. 
 
Табела 3. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по 
секторима на основу Плана имплементацијe за 2020. годину 
 

2
0

2
0

 

Област Збир финансијских вредности 
пројеката 

Структура финансирања 
реализованих пројеката 

Планирано Реализовано Буџет (%) Остало (%) 

Економски развој    1.858.800,00     1.850.635,45  19,92% 80,08% 

Друштвени развој    1.254.747,00     1.513.367,67  81,57% 18,43% 

Еколошки развој    4.054.000,00         474.852,71  65,48% 34,52% 

Укупно    7.167.547,00     3.838.855,83  49,86% 50,14% 

% по плану 
имплементације 

  53,56%     

 
 
У сектору економског развоја за 2020. годину планирано је 20 пројекта, те је реализован још 
један пројекат планиран за 2021.годину.  Од тога је током претходне године у потпуности 
реализован 1 пројекaт, док је 1 пројекат пролонгиран, а у току реализације је 19 пројеката.  За 
реализацију пројеката у сектору економског развоја за 2020.г. је планирано 1.858.800,00 КМ, а 
реализовано је  1.850.635,45 КМ, што је  99,56% планиранираних средстава, 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 
80,08%. 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 (The United States Agency for International Development) која је 
Општину Нови Град подржала у пројекту „Подршка маргинализираним групама жена у развоју 
бизниса“, те ИФАД (International Fund for Agricultural Development), који је суфинансирао 
реконструкцију касарне Сводна. 
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Најзначајнији пројекти у 2020. 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 2020.г. додијељена су средства за 11 корисника.  

2. „Уређење и развој индустријске зоне Пољавнице“, у оквиру којег је реализован пројекат 
изградње водоводног система у Индустријској зони „Пољавнице“ дужине 310 м. 

3. „Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна“ је пројекат планиран у 
2021.години, али је реализован у 2020.години. Односи се на санацију просторија које ће 
ускоро имати функцију дистрибутивног и откупног центра Пољопривредне задруге 
Агронова. У простору, су осим дистрибутивног и откупног центра, предвиђени прерада и 
паковање воћа и поврћа, велепродаја и малопродаја те изложбени простор гдје ће бити 
понуђена роба свих заинтересованих пољопривредних произвођача, задруга, као и 
удружења пчелара са комплетне приједорске регије. Пројекат санације дијела некадашње 
касарне вриједан 123.744,64 КМ, а заједнички га финансирају Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде из програма ИФАД (92.015,25 КМ) и Општина Нови Град 
(31.729,39 КМ). 

4. „Промоција инвестиција у општини Нови Град“, у оквиру којег су предвиђене активности 
за јануар и фебруар 2020.године су успјешно реализоване учешћем Општине Нови Град на 
сајмовима туризма у Љубљани и Београду, међутим по избијању пандемије  корона вируса, 
није било могуће реализовати преостали дио плана, те је исти коригован у складу са 
епидемиолошким мјерама. Упркос пандемији корона вируса и посебног режима рада  
реализоване су бројне активности са циљем промоције инвестиционих потенцијала 
општине. Главни комуникациони канал са привредницима и инвеститорима и  кључни 
медијум у презентацији инвестиционих потенцијала општине Нови Град представља 
званична wеб страница www.investnovigrad.com. Активности на промоцији инвестиционих 
потенцијала општине Нови Град  резултовале су исказивањем интереса два потенцијална 
инвеститора за улагањем у општину Нови Град у току 2020.године. Иако је финансијска 
реализација пројекта знатно нижа од планиране, ипак су постигнути сви очекивани исходи. 

5. „Подршка маргинализованим групама жена у развоју бизниса“ који се реализује од 2019. 
године на основу Уговора о додјели гранта између USAID  Програма подршке 
маргинализованим групама и Општине Нови Град (број:15.02.0-Д1.Ц-13295 од 
20.03.2019.године). Дана 11.03.2020. године расписан је трећи Јавни позив за финансирање 
пословних идеја за маргинализоване групе жена, на основу којег су  одобрена средства у 
укупном износу од 14.600,00 КМ за финансирање два  бизнис плана (Одлука о расподјели 
средстава по трећем јавном позиву фонда за развој пословних идеја маргинализованих 
група жена које се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Нови Град и 
USAID Програма подршке маргинализовавим групама број: 01-052-127/20 од 21.05.2020. 
године). Ријеч је о подршци у развоју бизниса за жене с инвалидитетом, мајке особа с 
инвалидитетом, жене из руралних подручја, самохране мајке, жртве насиља, те незапослене 
младе жене, а у 2020.години додијељена су средства за двије младе жене са села за бизнис 
планове „Узгој поврћа у затвореном простору“ и „Фризерско-козметички салон DM STYLE“. 

6. „Подршка биљној производњи путем директног плаћања“, укупно планирана средства за 
реализацију овог пројекта износе 100.000,00 КМ (из Буџета 80.000,00 КМ из екстерних 
извора 20.000,00 КМ). Укупно реализована средства за овај пројекат су 195.469,00 КМ. 
Значајно повећање, у односу на план, је код екстерних извора финансирања (подстицаји 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС), која су реализована у износу 
од 117.356,00 КМ, што је скоро 6 пута више од планираног. Што се тиче буџетских средстава, 
она су реализована у износу од 97,64% од планираног. Резултат пројекта је да се у 2020. 

http://www.investnovigrad.com/
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години повећала количина биљне производње за 10% у односу на 2016.г., чиме је остварен 
очекивани исход пројекта. 

7. „Подршка сточарској производњи“, укупно планирана средства за реализацију овог 
пројекта износе 1.270.000,00 КМ (из Буџета 70.000,00 КМ, из екстерних извора 1.200.000,00 
КМ), а односе се на подстицаје у пољопривреди. Укупно реализована средства за овај 
пројекат износе 1.307.441,00 КМ, што је за 37.441,00 КМ више. Средства из буџета су 
остварена у износу од 66.515,00 КМ, што је 95% од планираног, док су средства из екстерних 
извора остварена у износу за 3,4% више од планираног (1.240.926,00 КМ). Резултат пројекта 
је да се у 2020. години обим производње млијека повећао за 1%, док се производња меда 
повећала за 10%, те је тиме остварен очекивани исход пројекта. 

8. „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. У складу са тим да је епидемиолошка ситуација 
условљавала нове облике дјеловања, планиране активности су кориговане. Израђен је и 
аплициран пројекат „Доживи Уну-фаза 1“ код Министарства трговине и туризма Републике 
Српске, међутим исти није одобрен.  У сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности, 
исти пројекат је коригован и аплициран на Јавни позив за додјелу гранта подршке 
јединицама локалне самоуправе за имплементацију Политике о сарадњи са дијаспором, 
који је објавило Министарство за људска права и избјеглице БиХ, а исто је  одобрило 
средства у износу од 10.000,00 КМ за суфинсирање овог пројекта.  Укупна вриједност 
пројекта износи 16.050,00 КМ (10.000,00- Министарство за људска права и избјеглице БиХ, 
5.350,00 КМ-Општина Нови Град и 700,00 КМ-партнер из дијаспоре), а реализација пројекта 
је планирана за 2021.годину. Такође, завршена је прва фаза постављања туристичке 
сигнализације,  на 26 микролокација у Новом Граду (74 знака усмјерења и инфотабли), а у 
сарадњи са Туристичком организацијом општине Нови Град и Министарством трговине и 
туризма Републике Српске. Укупна вриједност овог пројекта износи 13.760,00 КМ, од чега је 
у току 2019.године реализовано 4.560,00 КМ, а 9.200,00 КМ у 2020.години. Пројекат 
заједнички суфинансирају Министарство трговине и туризма Републике Српске са 5.000,00 
КМ и Општина Нови Град са 8.760,00 КМ. У току 2020.године регистровано је и категорисано 
3 апартмана, 1 кућа за одмор и 1 соба за изнајмљивање, укупног капацитета од 22 лежаја. 
Планиране међународне манифестације Уна регата – Лађом низ Уну и Маратон стазама 
Бранка Ћопића, које се одржавају у оквиру овог пројекта, због пандемије корона вируса 
нису одржане. 

8. „Интегрални план промоције туристичке понуде и инвестиција у туризам општине 
Нови Град“ је пројекат који се реализује у сарадњи са Туристичком организацијом општине 
Нови Град и односи се на  интегралан приступ у брендирању и маркетингу понуде и 
производа, као и могућих инвестиција у туризам. Пројектом је за 2020.годину предвиђен 
низ континуираних активности и промоција општине као туристичке дестинације путем 
манифестација и сајмова.  С обзиром на пандемију корона вируса, већина манифестација 
предвиђених Календаром манифестација за 2020.годину није одржана, те су планиране 
активности дјелимично реализоване,  и то  учешће на 2 значајна међународна сајма 
туризма: „Natour Alpe – Adria”, Љубљана (јануар 2020.г.) и Међународни сајам туризма у 
Београду (фебруар 2020.г.), снимање и емитовање  промотивног филма „Доживи Нови 
Град“ у склопу кампање „Доживи Српску” која се реализује под покровитељством кабинета 
Предсједника Републике Српске и Владе Републике Српске, као и један дио културно-
спортских манифестација из Календара манифестација за 2020.годину. Укупно планирана 
средства за овај пројекат износе 108.000,00 КМ (90.000,00 КМ- Буџет општине и 18.000,00- 
екстерни извори финансирања), а реализовано је укупно 47.250,00 КМ (39.450,00 КМ-Буџет 
општине и 7.800,00- Предсједник Републике Српске). Буџетска средства се односе на 
реализацију манифестација у 2020.години и  учешће на сајмовима у Београду и Љубљани, 
док се средства Предсједника Републике Српске односе на снимање и  емитовање 
промотивног филма „Доживи Нови Град“. 



14 

 

 
Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2020.години: 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично  

реализовани пројекти) 

Број 
проје-
ката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

ПЛАНИРАНО     

А. Укупан број планираних пројеката 21 1.858.800,00КМ 403.800,00КМ 1.455.000,00КМ 

% структура финансирања планираних 
пројеката 

100%  21,7% 78,3% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализованих пројеката 

20 1.850.635,45КМ 368.578,20КМ 1.482.057,25КМ 

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

95,2% 99,56% 91,2% 101,8% 

% структура (од Б)   20% 80% 

 
 
Друштвени сектор 
 
У друштвеном сектору за 2020. годину планирано је 20 пројекта. Од тога је потпуно реализован 
1 пројекат, у току реализације је 13 пројеката, док је 6  пројеката пролонгирано. Поред тога, 
реализоване су активности на реализацији 2 пројекта који нису уврштени у План 
имплементације за 2020.годину, те су планирани  у 2021.години, а од којих је један потпуно 
реализован, а један је у фази реализације. Укупно посматрано, од 22 планирана пројекта (20 
пројеката из Плана имплементације за 2020.г. и 2 пројекта планирана за 2021.г.) у друштвеном 
сектору, потпуно је реализовано 2 пројекта, 14 је у фази реализације, а 6 пројеката је 
пролонгирано. 
 
За реализацију пројеката у друштвеном сектору је планирано 1.254.747,00 КМ,  а реализовано 
је 1.513.367,67КМ, што је за 20,61% више од планираног, 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 буџета општине – 81,57%. Остварена 
буџетска средства су надмашила План за 49,33%, док је реализовано 65% средства из екстерних 
извора. Најзначајнији екстерни извори финансирања у 2020.години у области друштвеног 
развоја су били Влада Републике Српске, Федерално министарство расељених особа и 
избјелица и Републички секретаријат за расељена лица и миграције, Федерално министарство 
расељених особа и избјелица, Републички секретаријат за расељена лица и миграције,  ИФАД, 
ИРБРС  и др. 
 
Најзначајнији пројекти у 2020. годину у области друштвеног сектора су: 
 
1. „Асфалтирање локалних путева“: у 2020.г. асфалтирано је 10,19 km путева на 45 путних 

праваца. Укупно планирана средства за 2020.годину износе 600.000,00 КМ, док је 
реализовано  953.856,00 КМ, односно за 58% више. Из буџета је реализовано 797.185,83 КМ, 
што је за 33% више од планираног, док средства из екстерних извора финансирања нису ни 
била планирана, али су реализована у износу од  156.670,17 КМ. Екстерни извор 
финансирања односи се на Федерално министарство расељених особа и избјелица и 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције, 

2. "Омладинска банка", "Омладинска банка", који се континуирано спроводи на подручју 
наше општине од 2010. године. У току 2020. године реализовано је укупно 29 пројеката 
укупне вриједности од 47.355,42 КМ. Кроз ове пројекте је било ангажовано 389 волонтера,  
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док је било 6086 крајњих  корисника.  У оквиру планираних активности дефинисаних 
Меморандумом о сарадњи Општине Нови Град и Фондације Мозаик за период од 2019 - 
2022.г, 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). Укупно планирани износ Фондације 
Мозаик за период од 2019-2022.г износи 80.000,00 КМ, док планирани износ Општине Нови 
Град износи  68.000,00 КМ. 

3. „Стипендирање студената“, у оквиру којег се додјељују стипендије за редовне студенте 
првог циклуса студија и стипендије за редовне ученике средњих школа. У протеклој години 
додијељено је укупно 119 стипендија. Укупно реализована средства износе 85.536,41 КМ: 

4. „Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, 
Масловаре,Петковац и Сводна-фаза 5 и 6“, у оквиру којег је изграђен водоводни систем 
дужин 3.113 m. Реализована средства за 2020.годину износе 94.971,30 КМ (буџет 
општине:24.971,30 КМ, а екстерни извори:70.000,00 КМ). Екстерни извор финансирања 
односи се на Федерално министарство расељених особа и избјелица и Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције. 

5. „Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, 
Масловаре,Петковац и Сводна-фаза 7“, је пројекат првобитно планиран за 2021.годину, 
али је завршен у 2020.години.  Дужина изграђеног водоводног система износи 750 m, а 
износ реализованих средстава је 57.907,18 КМ. 

6. „Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица I и 
Чађавица II“, је пројекат првобитно планиран за 2021.годину, али се дио пројекта 
реализовао у 2020.години. Дужина изграђеног водоводног система износи 2.773 m, а износ 
реализованих средстава износи 169.589,31 КМ. 

 
 
Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору 2020. години 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично  

реализовани пројекти) 

Број 
проје- 
ката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

                   ПЛАНИРАНО    

А. Укупан број планираних пројеката 22 1.254.747,00 КМ 826.611,00 КМ 428.136,00 КМ 

% структура финансирања од А 100%  66% 34% 

                 У РЕАЛИЗАЦИЈИ    

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализованих  пројеката 

16 1.513.367,67 КМ 1.234.392,08 КМ 278.975,59 КМ 

% у потпуности или дјелимично 
реализованих пројеката (од А) 

72,7% 120,61% 149,33% 65% 

% структура (од Б)   81,57% 18,43% 

 
 

Сектор заштите животне средине 
 
У сектору заштите животне средине за 2020. годину планирано је 15 пројекта. Од тога је током 
претходне године 8 пројекта пролонгирано, а 7 пројеката је у фази реализације. За реализацију 
пројеката у сектору заштите животне средине је планирано 4.054.000,00КМ, а реализовано је 
474.852,71КМ, што је 11,71% од планираног. У овом сектору средства која су намијењена за 
реализацију пројеката су била реализована углавном из Буџета – 65,48%.  Најзначајнији 
пројекти  у 2020. години у области заштите животне средине су:  
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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. „Побољшање капацитета комуналног предузећа КОМУС“ је пројекат којег суфинансира 
ИРБРС, у оквиру пројекта "Проширење и унапређење квалитета услуге управљања 
комуналним отпадом на подручју општине Нови Град". Планиране пројектне активности се 
односе на набавку камиона и уређење мјеста за контејнере и набавка контејнера, те израду 
Плана управљања отпадом. Укупно реализована средства у 2020.г. износе 198.783,00 КМ, од 
чега су средства буџета у износу од 108.783,00 КМ, а средства ИРБРС-а 90.000,00 КМ. 

3. „Реконструкција и модернизација јавне расвјете на подручју општине Нови Град“ се 
односи на замјену постојеће јавне расвјете ЛЕД технологијом. У 2020.г. број уграђених 
расвјетних тијела на реконструисаној мрежи јавне расвјете износи 115, док  број уграђених 
расвјетних тијела на новоизграђеној мрежи износи 102. Износ реализованих средстава у 
2020.години је 180.780,69 КМ. 

4. „Унапређење система заштите од поплава на подручју општине Нови Град“, у оквиру 
којег је  реализован пројекат реконструкције моста, плочастог пропуста и локалног пута Л-11 
МН Рујишка-Јоховица, у дужини од 450 m-издизање пута на којем је долазило до прекида 
саобраћаја за вријеме поплава, те пројекат изградње 2 плочаста пропуста-Лукачев сокак. 
Средства из екстерних извора реализована су износу од 73.899,65 КМ, а  односе се на 
средства од поврата ПДВ-а и откупа тендерске документације, а према Одлуци Владе о 
измјени и допунама одлуке о алокацији кредитних средстава Свјетске банке – Међународне 
асоцијације за развој по Хитном пројекту опoравка од поплава. Буџетска средства су 
реализована у износу од 21.389,37 КМ. 

 
Табела 6. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 
2020. години 
 

ПРЕГЛЕД 
(потпуно  или дјелимично  

реализовани пројекти) 

Број 
проје- 
ката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

 
ПЛАНИРАНО 

    

 
А. Укупан број планираних пројеката 

15                  
4.054.000,00КМ    

 

 
283.500,00КМ    

 

 
3.770.500,00КМ    

 

% структура финансирања од А 100%  7% 93% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан број  у цијелости или 
дјелимично реализиованих пројеката 

 
7 

 
474.852,71КМ  

 

 
310.953,06КМ  

 

 
163.899,65КМ  

 

% у потпуности или дјелимично 
реализираних пројеката (од А) 

46,7% 11,7% 109,7% 4,34% 

% структура (од Б)   65,48% 34,52% 

 
Из претходне табеле је видљиво да су реализована средства из буџета надмашила план за 
9,7%, док је реализовано 4,34% планираних средстава из екстерних извора. Реализована 
средства из буџета се односе углавном на пројекат реконструкције и модернизација јавне 
расвјете (гдје је реализовано 180.780,69 КМ, а планирано 52.000,00 КМ), , пројекат унапређења 
система заштите од поплава (гдје је реализовано 21.389,37 КМ, што није било у Плану), те 
пројекат побољшања капацитета комуналног предузећа КОМУС, гдје је реализовано 108.783,00 
КМ, а планирано је 10.500,00 КМ. 
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3.3 Кључни резултати и остварени прогрес  
 
На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у 
извјештајном периоду (2020. година) може се закључити да је остварен одређен прогрес код 
сва три сектора (економски, друштвени и сектор заштите животне средине).  
 
Највећи позитиван помак биљежи се у сектору друштвеног развоја, и то код унапређења 
путне и водоводне инфраструктуре и јавних услуга, нарочито у услугама водоснабдијевања, 
унапређењу капацитета локалне управе и унапређењу подршке за социјално угрожене 
категорије становништва.  
 
Позитиван утицај је остварен интервенцијама које се односе и на економски развој, који се 
огледа у континуираном благом расту броја предузећа, расту извоза, расту прихода малих и 
средњих предузећа и расту просјечне бруто и нето плате.  Међутим, све ове позитивне 
промјене још увијек немају довољан степен прогреса посматрано у односу на прогрес у развоју 
осталих општина и градова Републике Српске, због чега Општина Нови Град 2020.године из 
средње-развијених прешла у неразвијене општине. 
 
У сектору заштите животне средине, напредак је постигнут у области енергетске ефикасности 
јавних објеката и изградњи капацитета за заштиту и спашавање од природних катастрофа и 
других несрећа. 
 
Најмањи утицај забиљежен је у области одрживог управљања чврстим отпадом (низак степен 
руралног становништва обухваћен систем организованог прикупљања отпадом, дивље 
депоније и сл.) , заштите водотокова (ни један пројекат изградње канализационе мреже није 
реализован) туризма (ни један пројекат изградње туристичке инфраструктуре није реализован, 
смањен број ноћења и долазака, нису реализовани планирани подстицаји у туризму),  
пољопривреде (драстичан пад броја регистрованих пољопривредних газдинстава, низак 
степен комерцијализације), креирања повољног амбијента за останак младих (драстичан пад 
броја активне радне снаге, константно смањење броја ученика основних и средњих школа) и 
изградњи друштвене инфраструктуре (култура, спорт, школство). 
 
Са аспекта циљних група, највећи утицај је остварен на потенцијалне инвеститоре и 
предузетнике (BFC SEE сертификат, програми подршке запошљавању и развоју локалних МСП и 
предузетника, подршка маргинализованим групама жена у развоју бизниса, подршка start up 
предузећима, инвестициона и постинвестициона подршка, реализоване инвестиције и нова 
радна мјеста) и маргинализоване групе (повратници- Регионални стамбени пројекат DPS 2, 
старије становништво- Дом у Деветацима, стамбено збрињавање жртава поплава и клизишта у 
БиХ ).  
 
На основу расположивих података о ефектима развојних пројеката од укупно 11 секторских 
циљева, 2 циља су остварена, 8 је дјелимично остварено, а 1 није остварен.  Од очекиваних 30 
исхода, 13 је остварено, 8 није остварено, а за 9 исхода нису успостављени механизми праћења 
и мјерења. У наредном периоду потребно је успоставити механизме праћења за све 
индикаторе или  дефинисати друге релевантне и мјерљиве индикаторе за оне индикаторе који 
се не могу мјерити. 
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Економски развој: 
 
Секторски циљ 1.1.:„Побољшати конкурентност малих и средњих предузећа, првенствено 
индустријских и извозно оријентисаних до 2021. године“  је дјелимично остварен, на шта 
указује анализа промјена у индикаторима очекиваних исхода. Фокус у  протеклом 
средњорочном периоду је  био првенствено на привлачењу инвестиција и новим 
запошљавањима, те су  резултати код привлачења нових инвестиција постигнути,  међутим 
није дошло до потпуног остварења секторског циља, због стопе раста броја запослених, која је 
знатно нижа од очекиване. У протеклом периоду је постигнут значајан напредак на 
успостављању повољног пословног окружења, што потврђује и посједовање BFC SEE 
сертификата од 2019.године, гдје је испуњеност критеријума са почетних 50,67% 2018.године  
порасла на 90,33% 2019.г. Активности усмјерене на привредни развој и стварање повољне 
пословне климе су резултовале и растом извоза за дупло у односу на 2016. годину. Такође, број 
лица која траже запослење (активна понуда радне снаге) на подручју општине Нови Град у 
2020.г. износи 902, што је пад од скоро 66% у односу на 2016.г. Пад броја лица која траже 
запослење, међутим, резултат је миграција и депопулације, што је негативан показатељ.  
 
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 
директно угрожавају остварење циља и  предуслов за развој туризма у будућем периоду. У 
периоду од 2016-2019.г. није дошло до повећања броја туриста, већ до пада за 23%, док је у 
току 2020.године, због пандемије,  овај пад још израженији-59% (420 долазака и 870 ноћења).  
 
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.г. и раст прихода комерцијалних 
пољопривредних газдинстава од најмање 5% до 2021.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, број  пољопривредних газдинстава је све до 2019.године 
континуирано растао, међутим због обавезе плаћања доприноса од стране носиоца 
пољопровредних газдинстава дошло је до масовног исписа из Регистра у току 2019.г. Ово је 
директно угрозило добре резултате код постизања  очекиваних исхода на нивоу секторског 
циља, те није дошло до планираног повећања броја пољопривредних газдинстава, него је тај 
број смањен за 53% у односу на 2016.г. (618 пољопривредних газдинстава, 2020.г.: 289 
пољопривредних газдинстава).    
 
Сва комерцијална газдинства са подручја општине Нови Град се налазе у области производње 
млијека, гдје је према расположивим подацима остварен раст од 21%.  
 
 
На основу напријед наведених показатеља, предвиђени исходи у економском сектору за 
период од 2017-2020. године НИСУ ПОСТИГНУТИ У ЦИЈЕЛОСТИ. Циљеви који се односе на 
сектор МСП-а и пољопривреде су дјелимично остварени, међутим циљ који се односи на 
развој туризма није уопште остварен и код истог су евидентирани негативни трендови. 
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Друштвени развој: 
 
Секторски циљ 2.1.:“Унапређена инфраструктура за пружање јавних услуга у руралним и 
урбаним подручјима општине до 2021.године“ је дјелимично остварен. 
 
Реализована су значајна средства за  унапређење путне и комуналне инфраструктуре. Током 
протеклог средњерочног периода  реализовано је преко 6 мил. КМ  у путну инфраструктуру, а 
преко 3 мил. КМ  у водоснабдијевање. Анализа резултата истраживања привредног сектора о 
условима пословања, доступности и квалитету комуналних услуга и потреба за радном снагом 
која је спроведена 2020. године на 58 привредника, говори да је већина привредника 
задовољна услугама водоснабдијевања, одводње отпадних вода, одвоза комуналног отпада и 
путном инфраструктуром. Водснабдијевањем је задовољно и веома задовољно 67% 
привредника, одвозом комуналног отпада је задовољно и веома задовољно 55% привредника, 
канализационом мрежом је задовољно и веома задовољно 55% привредника. Привредници су  
најзадовољнији јавном расвјетом, гдје је 70% привредника задовољно и веома задовољно 
јавном расвјетом.  Покривеност домаћинстава са приступом контролисаној води за пиће у 
2020.г. износи 72%, што је за 20% више у односу на 2016.г. 
 
У области унапређења капацитета локалне управе, у протеклом средњерочном периоду 
Општина Нови Град је добила међународни BFC SEE 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, а према спроведеној анкети Општинске управе општине Нови Град за ИСО стандард 
у 2020. 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.  
 
На основу доступних података, може се оцијенити да је Секторски циљ 2.1. дјелимично 
остварен, првенствено захваљујући пројектима изградње путне и водоводне инфраструктире. С 
обзиром да се механизам мјерења задовољства корисника није успоставио, у наредном 
периоду је потребно водити рачуна о томе да се дефинишу мјерљиви исходи и реалне 
(достижне) циљне вриједности. 
 
 
Секторски циљ 2.2.:“Смањена незапосленост младих до 2021.године и обогаћени садржаји 
за младе је  дјелимично остварен 
 
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 претходног средњерочног периода је имплементирано 87 пројеката неформалних група 
младих кроз пројекат Омладинске банке. Поред тога, усвојен је и документ „Омладинска 
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политика општине Нови Град“.  Такође, Општина Нови Град током читавог средњерочног 
периода радила је на унапређењу образовних капацитета за дјецу свих узраста, те је 
додијелила  стипендије студентима и ученицима средњих школа у вриједности од преко 
300.000,00 КМ. 
 
Потребно је указати на проблем константног смањивања броја ученика у основним и средњим 
школама на подручју општине Нови Град, гдје се у 2020. години број ученика у основним и 
средњим школама смањио за 19,6 %, у односу на 20162. Према процјенама Републичког завода 
за статистику РС, укупан број становника у општини Нови Град за 2020.г. износи 23.419, 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.-2020. године, негативни трендови код 
природног прираштаја, старосне структуре становништва и миграционог салда значајно су 
утицали на остварење овог секторског циља, те нису постигнути значајнији резултати, док за 
одређене исходе нису успостављени механизми праћења. Омладинска политика, као кровни 
документ који значајно доприноси реализацији овог циља, предвиђа доношење годишњих 
планова импелементације и дефинисање приоритета на годишњем нивоу, међутим до сада 
није израђен нити један план имплементације, што значајно отежава саму реализацију 
Омладинске политике и извјештавање о истој. У наредном периоду је потребно успоставити 
механизме за спровођење Омладинске политике и досљедно слиједити Програм развоја 
спорта 2019-2023, како би се остварили бољи резултати код Секторског циља 2.2.   
 
Секторски циљ 2.3.:“ Унапређени капацитети за подршку старијем становништву и 
осјетљивим групама становништва до 2021.године“ је дјелимично остварен 
 
У оквиру овог секторског циља највише се фокусирало на социјално угрожене категорије 
становништва, на расељена лица и повратнике, старије особе, те на младе брачне парове који 
немају право на процедуру асистиране репродукције на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. 
 
Систем социјалне заштите на локалном нивоу организован је кроз установе социјалне заштите: 
ЈУ „Центар за социјални рад“, те двије организационе јединице: Социјално педагошка животна 
заједница у насељу Млакве и Прихватилиште за стара лица у Деветацима.  У току 2020.године 
евидентирано је 1843 лица у систему социјалне и дјечије заштите, 902 лица пријављених код 
Завода за запошљавање, те 405 лица са најнижом пензијом. У систему Пензионо инвалидског 
осигурања РС на подручју општине Нови Град било је 4.876 пензионера, а према процјени 
Удружења пензионера 60-65% пензионера живи на граници и испод границе сиромаштва. 
Просјечна пензија у Новом Граду у 2020.години износила је 307,08 КМ, док је најнижа пензија 
износила 201,82 КМ. Здравствену заштиту на подручју општине остварује 19.704 осигураника 
преко Фонда за задравствено осигурање. 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.  
 
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 

                                                             
2 Шк. 2016/2017.г.-2.697 ученика, шк.2020/2021.г: 2.192 ученика (Извор:РЗЗСРС, „Градови и општине“, 2020.г.).  
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лица у Деветацима, право социјално угрожених лица на бесплатан оброк у јавној кухињи и 
сахрана социјално угрожених лица без породице. 
 
Секторски циљ 2.3. је дјелимично остварен, јер нису успостављени механизми праћења 
очекиваних исхода, а сагледавајући све реализоване активности у оквиру овог секторског 
циља,  може се закључити да је овај секторски циљ дјелимично, у мањој мјери, остварен. За 
наредни период, потребно је редефинисати очекиване исходе и идентификовати нове 
индикаторе (исходе). Такође, због великог броја пролонгираних пројеката, потребно је у 
наредном периоду дефинисати проводиве пројекте. 
 
Предвиђени исходи у друштвеном сектору за период од 2017-2020. године НИСУ 
ПОСТИГНУТИ У ЦИЈЕЛОСТИ. Од 9 очекиваних исхода, механизми праћења за 8 исхода нису 
уопште успостављени, а 1 исход није остварен. На основу пројектних резултата, 2 исхода су 
оцијењена као дјелимично остварена, иако се нису мјерили.  За наредни период, потребно је 
редефинисати очекиване исходе и идентификовати нове мјерљиве индикаторе (исходе), те 
успоставити механизам праћења/мјерења. Остварени су пројектни 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. 
 
 
Сектор заштите и унапређења животне средине: 
 
 
У оквиру Секторског циља 3.1.:“ Унапређен систем заштите и спашавања од природних 
катастрофа и других несрећа до краја 2021. године“ фокус је био првенствено  на јачању 
капацитета Ватрогасне јединице и Цивилне заштите. 
 
Очекивани секторски исход: „Вриједност материјалне штете усљед елементарних непогода 
смањена за 50% (годишњи просјек) у периоду 2017- 2021 у односу на период 2011-2016“, 
оцјена: на основу расположивих података закључује се да је овај очекивани исход остварен. 
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. 
 
Секторски циљ 3.2.:  „Побољшано управљање отпадом до краја 2021. године“, је дјелимично 
остварен,  с обзиром да није дошло до повећања покривености руралног становништва 
системом организованог прикупљања отпада, а ни ризик од нуклеарног отпада није смањен. 
 
Очекивани секторски исход: „Системом организованог прикупљања отпада обухваћено 90% 
домаћинстава у руралним насељима до краја 2021.“ није остварен, јер је  покривеност 
руралног становништва системом организованог прикупљања отпада 2020.г. износи 45%, 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. 
 
Очекивани секторски исход: „Остварени годишњи профит од продаје рециклажног отпада 
повећан за 3 пута до краја 2021. године у односу на 2016. годину“ је остварен. У радној 
јединици за рециклажу ангажовано је 5 радника, а прикупљају се као секундарне сировине 



22 

 

папир,картон, пет амбалажа и најлон. У 2020.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. 
 
Очекивани секторски исход: „До 2021. године смањен ризик од нуклеарног отпада за 
категорију ниже“ није остварен. 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. 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. 
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.  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. Због свега наведеног, овај секторски исход се може оцијенити као 
нереализован. 
 
На основу расположивих података закључује се да је Секторски циљ 3.2.  дјелимично остварен, 
јер је остварени очекивани годишњи профит од продаје рециклажног отпада, међутим 
резултати су изостали код проширења обухвата система прикупљања отпада и смањења 
ризика од нуклеарног отпада.   
 
Секторски циљ 3.3.: „Уведен системски приступ за унапређење енергетске ефикасности у 
општини до краја 2019. године“  је остварен, с обзиром да су остварени очекивани исходи. 
 
У току 2020.године реализоване су активности пројекта „Реконструкција и модернизација јавне 
расвјете на подручју општине Нови Град“, у оквиру којих је реконструисано 115 расвјетних 
тијела, а 102 расвјетна тијела је уграђено у новоизграђену мрежу јавне расвјете. 
 
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,  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. 
 
Такође, према расположивим подацима, у периоду од 2010.г.-2020.г. регистровано је смањење 
укупних емисија CО2, што је посљедица преласка на коришћење еколошки прихватљивијих 
енергената за гријање и спровођење мјера енергетске ефикасности на омотачу зграда. Износ 
укупних емисија CO2 у базном (2010.г.) и контролном инвентару (2020.г.) показује да су емисије 
CO2 на подручју општине Нови Град у контролној 2020. години за 36,85% мање у односу на 
базну 2010. годину. У сектору јавних зграда, такође је дошло до смањења емисија CО2, и то за 
39% (2010.г.: 1.781,84 t CО2, 2020.г.: 1.086,97 t CО2). С обзиром да су се значајније  мјере 
енергетске ефикасности на подручју општине Нови Град реализовале у периоду од 2017-
2020.године, смањење емисија CО2  је директна посљедица активности реализованих кроз овај 
секторски циљ.  
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Највећи извор емисија CО2 има подсектор путничких и комерцијалних возила са 17.336,98 t 
односно 72,34% од укупних емисија, и подсектор стамбених зграда са 3.378,00 t односно 
14,10% од укупних емисија из контролног инвентара. Остали подсектори учествују у знатно 
мањем обиму. Енергент са највећим учешћем у емисијама CО2 је дизел са 15.202,78 CО2 
(63,44% учешћа), затим електрична енергија са 3.479,41 t CО2 (14,52%), моторни бензин са 
3.021,31 t CО2 (12,61% ), угаљ - лигнит са 845,95 t CО2 (3,53% ) и мрки угаљ 792,49 t CО2 (3,31%), 
течни нафтни гас са 2,25%, лож уље (0,30%), и природни гас са незнатних 0,05%. 
 
Секторски циљ 3.4.:  Заштита водотокова од загађења испустима комуналних отпадних вода 
до краја 2021. године није остварен.  
 
Већина водотокова на подручју општине Нови Град изложена сталном загађењу од стране 
комуналних отпадних вода, те утицају неконтролисаног одлагања отпада. Одвођење отпадних 
вода врши се канализационим цјевоводним гравитационим системом, а 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. 
 
У оквиру  Секторског циља 3.5.:  Заштита земљишта од загађења и нелегалне градње до 
краја 2021. године. је дјелимично остварен“,  јер  се 1 исход није мјерио (остатаци пестицида у 
узорцима пољопривредног земљишта). Општина Нови Град располаже 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 ha, док је од тога 20.796 ха обрадиво, односно 44%, а од 2016.г. није 
било промјена у површини обрадивог земљишта. У периоду од 2017.-2020.године је укупно 6.3 
ha пољопривредног земљишта претворено у грађевинско, што је за  0.7 ha мање у односу на 
период од 2013-2016.г. Са друге стране, површина ораничних површина се у периоду од 2017.-
2020.г. није смањивала, те износи 16.113 ha.  
 
На основу напријед наведених показатеља, предвиђени исходи у сектору заштите животне 
средине  нису постигнути у цијелости. Од 10 очекиваних исхода, остварено је 5,  4 исхода није 
остварено, а 1 исход се није мјерио.  Остварени су резултати код унапређења система 
заштите и спашавања од природних катастрофа и других несрећа и системског приступа за 
унапређење енергетске ефикасности. Са друге стране, резултати су дјелимично остварени 
код унапређења система управљања отпадом и  заштите земљишта од загађења и нелегалне 
градње. Резултат је потпуно изостао код заштите водотокова од загађења испустима 
комуналних отпадних вода. 
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3.4.  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.  
 
Након успостављања самосталног Одсјека за управљање развојем, усвојене су и ППВИ 
(Правилник о планирању, праћењу и вредновању и извјештавању), процедуре, те је уведена 
пракса редовне израде трогодишњих и једногодишњих Планова имплементације, годишњих 
планова рада организационх јединица Општинске управе, као и годишњих извјештаја о 
имплементацији Стратегије развоја и Извјештаја о раду. Међутим, План имплементације не 
представља основу за израду Буџета и осталих планских докумената, на шта указује висок број 
пролонгираних пројеката у протеклом периоду. Годишњи извјештај о реализацији Стратегије се 
редовно израђује, на основу централизоване  базе података „APIS“ која је ажурирана са 
подацима од значаја за управљање развојем. ППВИ процедура (Правилник о планирању, 
праћењу и вредновању и извјештавању), је усвојена али се још увијек не примјењује досљедно 
у свакодневној пракси свих организационих јединица у општинској управи. 
 
Одсјек за управљање развојем 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. 
 
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 2020.г. одржане су 2 сједнице 
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. 
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4. КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

ИНДИКАТОРИ РАЗВОЈА Индикатор 
 

2016 
 

2020 

ИНДЕКС РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ  
Степен 

 
Средње развијена 

 
Неразвијена 

Површина 470 км
2
 470 км

2
 470 км

2
 

Становништво (Попис 2013: 25 240 стан.) Број 
24 336 

(процјена  
РЗЗСРС) 

23 419 
(процјена РЗЗСРС) 

Природни прираштај Промил (‰) -6,54 -8,24 

Број рођених Број 168 151 

Број умрлих Број 352 450 

Миграциони салдо Број -126 -108 

Број досељених Број 101 110 

Број одсељених Број 227 218 

Просјечна старост становништва Број година 43,92 44,86 

Удио становништва са преко 65 година старости 
у укупном броју становника 

Проценат (%) 
19,18 20,82 

Запослених становника Број 3.952 4037 

Незапослених становника (активна понуда 
радне снаге) 

Број 
2680 902 

Радна снага (запослени+незапослени) Број 6632 4939 

Стопа незапослености (незапослени/радна 
снага x 100) 

Проценат (%) 
40 18,26 

Стопа запослености (запослени/радна снага x 
100) 

Проценат (%) 
59,58 81,74 

Број пословних субјеката Износ 467 570 

Број пословних субјеката /1000 становника Омјер 19 24,7 

Број привредних друштава Износ 147 147 

Број привредних друштава /1000 становника Омјер 6 6,4 

Број предузетника Износ 443 423 

Број предузетника /1000 становника Омјер 18 18 

Просјечна нето плата у КМ Износ 718 854 

Просјечна бруто  плата у КМ Износ 1.146 1.315 

Укупан приход МСП-а Износ (КМ) 192.406.046 244.358.109 

Нето добит правних лица  Износ ( КМ) 6.927.921 11.784.369 

Трошкови бруто зарада правних лица Износ ( КМ) 17.245.176 24.286.817 

Обим робне размјене  Износ ( КМ) 75.763.000 116.553.000 

Укупан извоз  Износ (КМ) 17.345.427 34.624.000 

Укупан увоз  Износ (КМ) 58.418.000 81.929.000 

Покривеност увоза извозом Износ (%) 29,7 42,3 

Доласци туриста Број 1035 51 

Ноћења туриста Број 2150 113 

Укупно наплаћена боравишна такса Износ (КМ) 3.204 1.308 

Број ученика основних школа  Број 1852 1 483 

Број ученика средњих  школа Број 875 709 

Број љекара Број 18 19 

Буџетски приходи по становнику Износ (КМ) 
462 462 

Пољопривредних газдинстава Број 618 289 

Пољопривредних газдинстава/1000 становника Број 25 12 

Извори података: 

Градови и општине Републике Српске за 2020.годину, Републички завод за статистику РС, https://www.rzs.rs.ba/ , Привредна кретањау Републици 
Српској и подручју Коморе Бања Лука за период јануар-децембар 2020. године, Привредна комора РС, https://bl.komorars.ba/ , Пореска управа 
Републике Спрске-Систем за извјештавање и пословно обавјештавање, https://izvjestaji.poreskaupravars.org/ , Годишњи извјштаји јавних предузећа и 
установа. 

https://www.rzs.rs.ba/
https://bl.komorars.ba/
https://izvjestaji.poreskaupravars.org/
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5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
Стратегијом интегрисаног развоја општине Нови Град у периоду од 2017-2021.г. планирана је 
реализација 103 пројеката, од чега је до краја 2020.г. потпуно реализовно 28 пројекат (27%), 40 
пројеката (39%)  је у фази реализације, реализација 32 пројекта (31%)  још није започела, а 3 
пројекта су отказана (3%).  
 
Реализација стратегије до краја 2020. године, у погледу броја започетих и завршених 
пројеката је задовољавајућа,  на  што указује 66 % потпуно или дјелимично реализованих 
пројеката до краја 2020.г., у односу на планиране пројекте. Поред укупно планираних 55 
пројеката у 2020.г., реализована су и 3 пројекта планирана за 2021.г., од којих су  43 пројекта 
потпуно или дјелимично реализована (74%), док је пролонгирано 15 пројеката (26%). 
 
У погледу финансијске реализације, проценат остварења је висок. Укупно планирана средства 
за период од 2017-2020.г. износе 19.703.798,18 КМ. Од почетка реализације Стратегије до сада,  
укупно је реализовано 15.335.523,80  КМ, што чини 78% од укупно планираних средстава. Када 
је ријеч о структури реализованих средстава, вриједност од 5.082.528,56 КМ је реализована из 
општинског буџета (24 % више од планираних буџетских  средстава за период од 2017.-2020.г.),  
док је 10.252.995,24 КМ реализовано из екстерних извора (66% од планираних средстава из 
екстерних извораза период од 2017.-2020.г.). У протеклој години је реализовано укупно  
3.530.040,69 КМ, док је планирано укупно 7.167.547,00 КМ, што је 54% реализованих средстава 
у односу на планирана средства. 
 
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. 
 
Што се тиче секторских циљева, од укупно 11 секторских циљева, 2 циља су остварена, 8 је 
дјелимично остварено, а 1 није остварен.  Од очекиваних 30 исхода, 13 је остварено, 8 није 
остварено, а за 9 исхода нису успостављени механизми праћења и мјерења.  Остварени су 
секторски циљеви СЦ 3.1.: Унапређен систем заштите и спашавања од природних катастрофа и 
других несрећа до краја 2021. године и СЦ 3.3.: Уведен системски приступ за унапређење 
енергетске ефикасности у општини до краја 2019. године. Резултати су потпуно изостали код  
реализације 2 циља: СЦ 1.2.: Постати препознатљиво туристичко одредиште, првенствено за 
ријечни и спортско-рекреативни туризам, до 2021. године и СЦ  3.4.: Заштита водотокова од 
загађења испустима комуналних отпадних вода до краја 2021. године. Остали секторски 
циљеви су остварени дјелимично. 
 
У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно је 
нагласити: 

 План имплементације за период 2020-2022. годину је припремљен у складу са  
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 30.01.2020.године (Закључак 
број:02-022-10/20), Скупштина општине Нови Град је усвојила План имплементације 
стратегије интегрисаног развоја за 2020.г. и индикативни трогодишњи план за период 
од 2020-2022.г., 

 Извјештај о реализацији Стратегије развоја за 2019.г. је усвојен 25.06.2020.године 
Закључком Скупштине општине број 02-022-56/20,  

 Закључком Скупштине општине Нови Град од 10.09.2020.године, број: 02-022-86/20, 
приступило се процесу ревизије Стратегије, у склопу редовног контролног вредновања 
имплементације стратегије развоја са истеком петогодишњег периода (2021), у оквиру 
















































