
Према Уредби о стратешким документима у Републици Српској (Сл. гласник РС број: 94/21), 

израда стратешког документа одвија се у сљедећим фазама: 

1. израда стратешке платформе, 

2. одређивање приоритета и мјера, 

3.  идентификација кључних стратешких пројеката, 

4. утврђивање унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа, 

5. израда оквирног финансијског плана за спровођење стратешког документа, 

6.  израда оквира за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешког 

документа, 

7. спровођење процеса консултација о стратешком документу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мјере су скупови сродних садржајних елемената у оквиру једног подручја дјеловања, а којима 
се врши детаљнија разрада приоритета. 
 
Кључни стратешки пројекти: За имплементацију стратешких докумената могу се 
идентификовати кључни стратешки пројекти као интервенције од највећег значаја за 
остварење стратешких циљева.  Ради се искључиво о оним пројектима који ће имати 
вишеструки ефекат на развој и њихова имплементација може бити основ за покретање других 
пројеката.  
Резултати кључних стратешких пројеката требају да допринесу позитивном утицају на 

побољшање квалитета живота веће групе грађана, а нарочито социјално угрожених категорија 

становништва, те да омогуће одрживи раст и развој. 

Стратешка платформа и хијерархијска веза циљева, приоритета, мјера и пројеката: 

СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА 

(Ситуациона анализа, визија, стратешки фокуси) 

Стратешки циљеви 
 

Индикатори утицаја 

    Приоритети 
 

           Индикатори крајњих резултата 

 

          Мјере 
 

           Индикатори резултата мјера 

 

Кључни стратешки пројекти 
 

Излазни индикатори 

 



Табеларни преглед Стратешких циљева и припадајућих приоритета,  
мјера и кључних пројеката: 

Стратешки циљ Приоритет Мјера Кључни стратешки пројекат 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЦ 1 
 
 
Конкурентна 
локална 
економија кроз 
интензивирање 
производње и 
повећање   
запослености 

1.1.Побољшати 
капацитете и 
конкурентност малих и 
средњих предузећа, уз 
сталан раст запослености 

1.1.1. Унапређење 
предузетничке инфраструктуре 

1.1.1.1.  Уређење и развој ИЗ 
Пољавнице 

1.1.2. Подршка оснивању и 
развоју привредних друштава и 
предузетничких радњи   

 
- 

1.1.3. Промоција 
инвестиционих потенцијала 
општине 

 
- 

1.2. Позиционирати  
општину Нови Град као 
дестинацију за одмор и 
рекреацију на отвореном 
развојем интегрисане и 
препознатљиве  
туристичке понуде 

1.2.1 Унапређење туристичке 
понуде креирањем привлачних 
туристичких производа 
заснованих на природи, 
спортско-рекреативним  
садржајима, култури и насљеђу 

1.2.1.1. Изградња пјешачке и 
бициклистичке стазе на дијелу 
магистралног пута М-14 у 
Новом Граду 
1.2.1.2. Изградња ауто/рафтинг 
кампа 

1.2.2 Унапређење  
дестинацијског маркетинга и 
менаџмента 

 
- 

1.3. Унаприједити 
производњу уз постизање 
већег степена 
интензивности и 
продуктивности у 
пољопривредној 
производњи 

1.3.1. Повећање обима и 
продуктивности 
пољопривредне производње 

1.3.1.1. Изградња система 
наводњавања 

1.3.2.Повећање конкурентности 
и развој ланаца вриједности у 
пољопривредно-
прехрамбеном сектору 

 
СЦ 2 
 
 
 
 
Побољшан 
квалитет живота 
свих грађана и 
стварање друштва 
једнаких 
могућности 

2.1.  Унаприједити  јавну 
инфраструктуру, те  
квалитет и ефикасност 
јавних услуга у руралним 
и урбаним подручјима 
општине 

2.1.1.   Изградња и 
реконструкција саобраћајне 
инфраструктуре 

2.1.1.1. Реконструкција моста и 
прекатегоризација граничног 
прелаза Нови Град-Двор 

2.1.2.  Мјера: Јачање 
капацитета локалне управе  и  
мјесних заједница 

2.1.2.1. Стратешки пројекат: ”Е-
управа“ и дигитализација јавне 
управе 

2.2.  Приоритет: 
Побољшати квалитет и 
доступност услуга у 
области образовања, 
здравствене и социјалне 
заштите 

2.2.1. Мјера: Изградња и 
реконструкција образовне 
инфраструктуре 

2.2.1.1. Стратешки пројекат: 
Промјена намјене пословног 
простора у предшколску 
установу дјечији вртић  
2.2.1.2. Стратешки пројекат: 
Замјена столарије на објекту ЈУ 
ОШ „Вук Караџић“ Нови Град 

2.2.2. Мјера: Усклађивање 
образовних програма са 
захтјевима тржишта рада 

- 

2.2.3. Мјера: Развој примарне 
здравствене заштите 

- 

2.2.4. Мјера: Подршка рањивим 
категоријама становништва 

- 

2.3. Приоритет: Развој 
културе и спорта, те  
стварање  стимулативног 
амбијента за развој 
цивилног сектора 

2.3.1. Мјера: Развој културе и 
спорта на подручју општине 

2.3.1.1. Стратешки пројекат: 
Адаптација, санација и 
реконструкција кино сале Нови 
Град 

2.3.2. Мјера: Подршка 
програмима  за унапријеђење 
положаја дјеце и младих 

- 

2.3.3. Мјера: Подршка за рад и 
дјеловање локалних 
организација цивилног друштва 

- 

2.4.  Приоритет: Ублажити 
негативне демографске 
трендове и изградити 
подстицајно окружење за 

2.4.1. Мјера: Провођење мјера 
популационе политике 

2.4.1.1. Стратешки пројекат: 
Успостављање локалног фонда 
за подршку рјешавању 
стамбеног питања младих 



породицу и младе породица 

сц 3 
 
 
Очувана животна 
средина уз 
рационално  
коришћење 
природних 
ресурса и 
унапријеђену 
енергетску 
ефикасност 

3.1.  Приоритет  
Унаприједити  систем 
заштите и спашавања од 
природних катастрофа и 
других несрећа 

3.1.1. Мјера: Редовно 
одржавање постојећих и 
изградња нових 
инфраструктурних објеката за 
заштиту од елементарних 
непогода и других несрећа 

- 

3.1.2. Мјера: Јачање локалних 
капацитета заштите и 
спасавања 

- 

3.1.3. Мјера: Успостављање 
ефикасног и хуманог система за 
управљање популацијом паса 
луталица 

- 

3.1.4. Мјера: Унапређење 
експертске и правне борбе 
против изградње Центра за 
збрињавање РАО на Трговској 
гори 

3.1.4.1. Стратешки пројекат: 
Припрема квалитетне и добро 
подложене аргументације 
против локације Трговске горе 

3.2.  Приоритет : Ефикасно 
управљање отпадом и 
енергијом 

3.2.1.  Мјера: Унапређење 
капацитета за збрињавање 
чврстог отпада и рециклажу 

3.2.1.1. Стратешки пројекат: 
Санација градске депоније 
"Шућа" 

3.2.2. Мјера: Подршка 
кориштењу обновљивих извора 
енергије и енергетске 
ефикасности   

3.2.2.1. Стратешки пројекат: 
Изградња система расвјете у 
улици Кеј Војводе Степе и 
реконструкција јавне расвјете 
Центар 
 

3.3.  Приоритет: 
Побољшати јавни систем 
водоснабдијевања, 
систем сакупљања, 
одвођења и третмана 
комуналних отпадних 
вода 

3.3.1.  Мјера: Развој система 
водоснабдијевања 

3.3.1.1. Стратешки пројекат: 
Реконструкција и проширење 
водоводне мреже на 
територији општине Нови Град 

3.3.2.  Мјера: Развој система 
збрињавања и пречишћавања 
отпадних вода 

3.3.2.1. Стратешки пројекат: 
Реконструкција и проширење 
канализационе мреже на 
територији општине Нови Град 

3.4.  Приоритет : Ефикасно 
управљање простором,  
јавном имовином и 
животном средином 

3.4.1.  Мјера: Ажурирање и 
израда  просторно-планске 
документације и спречавање 
нелегалне градње 

- 

3.4.2.  Мјера: Успостава система 
за стратешко управљање 
јавном имовином 

- 

3.4.3.  Мјера: Промоција и 
заштита природних добара и 
одрживо кориштење 
ресурса 

3.4.2.1. Стратешки пројекат:  
Развој и јачање Парка природе 
„Уна“ 

 

Напомена:  

 Стратешким документом се дефинишу мјере, које обухватају скуп сродних пројеката. 
Конкретни пројекти који ће се реализовати  дефинишу се сваке године код израде 
годишњих планова реализације. Кључни стратешки пројекти представљају САМО 
интервенције од највећег значаја за остварење стратешких циљева (препорука је до 10 
кључних пројеката), те ће се кроз Стратегију реализовати и додатни пројекти у склопу 
наведених мјера. 

 Стратешки документ садржи само оквирну динамику реализације мјера, кључних 
стратешких пројеката и индикативан финансијски план, који се детаљније разрађују у 
оквиру Акциониог плана за спровођење стратешког документа. 



 Акциони план за спровођење стратешког документа спада у групу спроведбених 
документата, који се израђују и доносе након усвајања стратешког документа, а према 
члану 26., тачка 5. Закона  о стратешком планирању и управљању развојем  Републици 
Српској, Акциони план доноси  Начелник општине, по принципу 1 + 2 (текућа+2 године). 

 У спроведбене документе спадају још и Упутство за средњорочно планирање рада 
јединица локалне самоуправе (доноси Начелник), Средњорочни планови рада (на 
нивоу општинске управе), Годишњи планови рада (израђују све организационе 
јединице, а обједињено представља план рада општинске управе), те извјештаји о раду 
и спровођењу стратешког документа. 

 Законска регулатива: 
-  ЗАКОН О СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ РАЗВОЈЕМ У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ (Сл.гласник РС број: 63/21),  
- УРЕДБА О СТРАТЕШКИM ДОКУМЕНТИMA У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (Сл.гласник РС 

број: 94/21), 
- УРЕДБА О СПРОВЕДБЕНИМ ДОКУМЕНТИMA У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (Сл.гласник РС 

број: 8/22). 
 


