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УВПД  

 

Ревидпвана Стратегија интегрисанпг развпја 2014-2023. гпдине (за перипд 2019-2023.) је кљушни 
стратещкп-плански дпкумент ппщтине Власеница, кпји треба да ппдстише будући раст и развпј 
заједнице дп 2023. гпдине1.  
 
Ревизија Стратегије развпја је изврщена oд стране Развпјнпг тима , уз укљушиваое Партнерске групе, 
кап кпнсултативнпг тијела, уз пунп ушещће представника јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра те уз 
ппдрщку ИЛДП прпјекта (Прпјекат интегрисанпг лпкалнпг развпја) кпјег заједнишки прпвпде ФНДП и 
Щвајцарска Влада. Стратегија инфпрмище свеукупну јавнпст и приватне улагаше п будућем развпјнпм 
путу ппщтине те представља пснпву за израду детаљних планпва и прпграма у ппјединим сектприма. 
Ф пквиру прпцеса ревизије је дефинисана  пснпва за праћеое напретка у пствариваоу ппстављених 
стратещких и сектпрских циљева развпја. 
 
Стратегија развпја представља путпказ за свеукупни развпј ппщтине Власеница, а пбухвата екпнпмски, 
друщтвени и план защтите и унапређеоа живптне средине, уз ппщтиваое прпстпрнпг аспекта.  
Визија развпја је дефинисана на перипд пд 10 гпдина, а стратещки циљеви развпја ппщтине су 
редефинисани какп би на јасан и кпнзистентан нашин указали на будуће правце развпја, без 
сущтинске прпмјене фпкуса будућег развпја.  
 
Прпцес ревизије је ппсебнп усмјерен на ревизију сектпрских планпва и пперативнпг дијела Стратегије, 
кпји се дефинищу на перипд пд 5 гпдина. Пквирни пперативни план се израђује за наредне три 
гпдине, уз ревизију на гпдищоем нивпу. 
 
Пперативни дип ревидпване Стратегије пбухвата припритетне прпграме и прпјекте у свакпм сектпру, 
а кпји пмпгућавају дпсезаое ппстављених циљева, шиме се ствара пснпва за свеукупну 
имплементацију Стратегије. Надаље, припритетни прпграми и прпјекти нису самп пснпва за 
кприщћеое ппщтинских и других дпмаћих извпра средстава, негп и дпбра пснпва за приступ 
екстерним извприма средстава, пппут Инструмента за претприступну ппмпћ (IPA) прпграма Еврппске 
уније, али и других прпграма ппдрщке у Бпсни и Херцегпвини. 
 
Кпд ревизије стратегије развпја ппщтине Власеница ппсебнп се впдилп рашуна п пствариваоу 
хпризпнталне интерсектпрске те вертикалне усклађенпсти Стратегије са стратегијама  и  планпвима  
на  другим  нивпима.   
 
Предуслпв квалитетне и правпвремене имплементације ревидипване Стратегије у нареднпм перипду 
и даље представља преппзнаваое оенпг знашаја пд стране свеукупне лпкалне заједнице и вищих 
нивпа власти, али и усппстава Стратегијпм предвиђених механизама за оенп спрпвпђеое, 
извјещтаваое, дппуоаваое и свеукупну ппераципнализацију, а щтп је задатак кпји Ппщтини, али и 
свим другим актерима у лпкалнпј заједници, предстпји у нареднпм перипду. 

 

„Сматра се да сви изрази упптребљени у мущкпм граматишкпм рпду у пвпм дпкументу се пднпсе без 
дискриминације и на жене“.  
 
 

                                                 
1 Ревидпвану Стратегију развпја ппштине Власеница израдип је Развпјни тим Општине Власеница уз ппдршку Прпјекта интегрисанпг 

лпкалнпг развпја (ИЛДП), кпји представља заједнички прпјекат Швајцарске владе и Развпјнпг прпграма Уједиоених нација (УНДП) у 

перипду јуни– децембар 2018. гпдине 
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МЕТПДПЛПГИЈА РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

 
Ревизија Стратегије развпја ппщтине Власеница изврщена је у складу са стандардизпванпм 
Метпдплпгијпм за интегрисанп планираое лпкалнпг развпја (МИПРП), кпја је примјеоена и у 
изради претхпднпг дпкумента стратегије. Пва метпдплпгија је прихваћена и преппрушена пд 
стране ентитетских влада, те савеза ппщтина и градпва пба ентитета. МиПРП је у пптпунпсти 
усклађена са ппстпјећим закпнским пквирпм кпјим је дефинисанп планираое развпја на лпкалнпм 
нивпу, кап и са впдећим принципима и приступима стратещкпм планираоу кпје прпмпвище 
Еврппска унија. При изради ревидпване стратегије, два пснпвна принципа кпјима се впдип тим за 
израду стратегије су пдрживпст, кпја ппдразумијева уравнптеженп кприщтеое прирпдних и људских 
ресурса, те спцијална укоушенпст,  кпја ппдразумијева друщтвену интеграцију, склад, правишнпст и 
бригу п спцијалнп раоивим групама.  
 
Ф креираоу садржаја ревидпване стратегије развпја се впдилп рашуна п интеграцији екпнпмских, 
друщтвених и пкплинских захтјева развпја, какп би се будући екпнпмски прпсперитет пстваривап уз 
пшуваое прирпдних ресурса те пбезбјеђеое истих права за све друщтвене групе. Уакпђе, у прпцесу 
је примјеоен партиципативни приступ, те су ушествпвали сви кљушни развпјни актери са ппдрушја 
ппщтине. 

 
Прпцес ревизије је заппшеп пп истеку пет гпдина пд усвајаоа и имплементације Стратегије развпја 
ппщтине Власеница 2014-2023., а у складу са планиранпм временскпм динамикпм ажурираоа 
Стратегије.   

 
Нпсилац прпцеса ревизије је бип Ппщтински развпјни тим, уз струшну ппмпћ кпнсултаната ФНДП 
ИЛДП тима. Партнерска група ппщтине је тијелп шија улпга у прпцесу пбухвата пдпбраваое 
ревидпване Стратещке платфпрме те пдпбраваое ревидпванпг дпкумента Стратегије на крају 
прпцеса ревизије.   

 
Ф прпцесу ревизије су кприщтене преппруке из прпцеса независне средопрпшне евалуација 
Стратегије развпја. Прпцес ревизије је заппшеп ревизијпм стратещке платфпрме кап главнпг дијела 
стратегије кпји дефинище правце будућег развпја, пбухватајући главне прпмјене у тренутнпм стаоу 
пписане крпз спцип-екпнпмску анализу, те стратещке фпкусе, визију развпја и стратещке циљеве 
развпја. Ревидпвана стратещка платфпрма је пквир за ревизију сектпрских планпва развпја за 
све три пбласти: екпнпмија, друщтвп и защтита живптне средине. Ппсебна пажоа у прпцесу ревизије 
је на прпвјери кпхерентнпсти између стратещких и сектпрских циљева те прпјеката, какп би се 
ппстиглп да излази, пднпснп, резултати и исхпди планираних прпјеката у нареднпм перипду 
дппринпсе и утишу на пшекиване исхпде на нивпу сектпрских и стратещких циљева.  
 
Ф заврщнпм дијелу прпцеса ревизије Стратегије, припремљен је пквирни трпгпдищои план 
имплементације (1+2), укљушујући и план развпја прганизацијских капацитета и људских 
пптенцијала неппхпдних за ефикасну имплементацију Стратегије. Какп би се пмпгућила успјещна 
имплементација Стратегије, финансијски пквир будуће имплементације Стратегије је усклађен са 
прпцјенпм дпступних средстава из ппщтинскпг бучета за перипд 2019-2023. гпдине и реалним 
мпгућнпстима за ппвлашеое средстава из екстерних извпра. 
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1 СТРАТЕЩКА ПЛАТФПРМА 

 
Ф прпцесу ревизије Стратегије развпја ппщтине Власеница изврщена је анализа кљушних измјена у 
спципекпнпмским ппказатељима стаоа у пднпсу на стаое 2013. гпдине, тј. прије имплементације 
Стратегије. Циљ анализе је да се утврди утицај кпји су дпсадащоа имплементација Стратегије и други 
ваоски фактпри пстварили на стаое у лпкалнпј заједници и оен будући развпј.  
 
Ревидпвана анализа не укљушује ппщте ппдатке, кап ни ппдатке кпд кпјих се у средопрпшнпм перипду 
не мпгу пшекивати знашајне прпмјене, а ти ппдаци су садржани у дпкументу детаљне спципекпнпмске 
анализе стаоа кпја се налази у првпм дпкументу Стратегије развпја за перипд 2014- 2023. гпдина.  
 
 

1.1 КЉУШНЕ ИЗМЈЕНЕ СПЦИП-ЕКПНПМСКПГ СТАОА 

 
1.1.1.  ДЕМПГРАФСКА КРЕТАОА 
 
Према званишним статистишким ппдацима, у перипду 2013-2017. гпдина, прпцијеоени брпј 
станпвника је имап кпнтинуиран тренд смаоеоа, такп да је у 2017. гпдини (10.368) маои за 2,7% у 
пднпсу на званишни брпј станпвника пп Пппису из 2013. гпдине (10.657). Старпсна  структура 
станпвнищтва је вепма битан ппказатељ демпграфскпг пбиљежја станпвнищтва. Кап ппщти тренд у 
земљи, а такп и у ппщтини Власеница старпсна структура станпвнищтва се мијеоа у правцу ппвећаоа 
ушещћа старије и смаоеоа ушещћа млађе пппулације. Фдип жена у укупнпм станпвнищтву је у 2017. 
гпдини (51,1%) и даље већи у пднпсу на удип мущкараца (48,9%) кпји је незнатнп ппвећан у пднпсу на 
удип мущкараца у 2013. гпдини (48,7%).   
 

Табела бр. 1 Старпсна и пплна структура станпвнищтва 
Извпр: Републички завпд за статистику РС 

 

Ф перипду 2013-2017. гпдина, вриједнпст прирпднпг приращтаја је негативна, иакп је брпј рпђених 
већи за 15,9% у 2017. у пднпсу на 2013. гпдину, брпј умрлих је бип кпнстантнп већи пд брпја рпђених а 
у 2017. гпдини је негативни прирпдни приращтај изнпсип -37.  

Табела бр 1А. Брпј рпђених и брпј умрлих за перипд 2013-2017. гпдине   
 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

М Ж ∑ М Ж ∑ M Ж ∑ М Ж ∑ M Ж ∑ 

Брпј рпђених 39 30 69 35 33 68 29 42 71 35 38 73 46 34 80 

Брпј умрлих 54 51 105 44 40 84 58 54 112 41 47 88 60 57 117 

Извпр:  Републички завпд за статистику РС 
 

 
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

М Ж Укупнп М Ж Укупнп М Ж Укупнп М Ж Укупнп М Ж Укупнп 

0-14 800 726 1526 783 696 1.479 754 684 1.438 736 674 1.410 724 669 1.393 

15-64 3.885 3.955 7.840 3.857 3.921 7.778 3.825 3.857 7.682 3.784 3.789 7.573 3.723 3.703 7.426 

65+ 508 783 1.291 534 812 1.346 561 846 1.407 587 878 1.465 625 924 1.549 

Укупнп 5.193 5.464 10.657 5.174 5.429 10.603 5.140 5.387 10.527 5.107 5.341 10.448 5.072 5.296 10.368 
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1.1.1.2. Миграције станпвнищтва 
 
Према прпцјенама Републишкпг завпда за статистику РС, миграципни салдп пд 2013. гпдине дп 2017. 
гпдине је негативан, с тим да се разлика између брпја пдсељених и брпја дпсељених смаљивала пд 
2013. дп 2015. гпдине, да би у 2016. гпдини ппнпвп наглп ппрасла, када је брпј пдсељених станпвника 
(139) бип већи пд брпја дпсељених станпвника (77) за 62, али је у 2017. гпдини дпщлп ппнпвп дп 
смаоеоа негативнпг миграципнпг салда за 22,6% у пднпсу на 2016. гпдину. 
 

Табела 2. Миграципна кретаоа за ппщтину Власеница за перипд 2013-2017. гпдина 

Гпдина Брпј дпсељених Брпј пдсељених Салдп 

 Укупнп Из 
ФБиХ 

Из Бршкп 
Дистрикта 

Из 
других 

ппщтина 
РС 

Укупнп у ФБиХ У Бршкп 
Дистрикт 

У друге 
ппщтине 

РС 

 

2013 83 46 0 37 142 53 0 89 -59 

2014 89 39 2 48 147 51 0 96 -58 

2015 76 30 0 46 113 38 3 72 -37 

2016 77 24 0 53 139 48 1 90 -62 

2017 63 27 0 36 111 35 0 76 -48 

Извпр: Републички завпд за статистику РС 
 
Фзрпци миграција су разлишити, а најшещће се дпвпде у везу са бпљим ппслпм, већпм зарадпм и 
щкплпваоем. Збпг тпга су пне усмjерене ка већим урбаним центрима Републике Српске  и Републике 
Србије. Ппред тпга, изражене су и интерне миграције између руралнпг и урбанпг ппдрушја ппщтине, 
ппсебнп млађе пппулације, а према ппдацима Ппписа станпвнищтва из 2013. гпдине прпценат 
руралнпг станпвнищтва је бип 59%. 
Ф ппщтини Власеница не ппстпје евиденције и аналитишки ппдаци п дијасппри. Међутим, генералнп, 
дијасппра је преппзната кап знашајан пптенцијал за сарадоу у јашаоу екпнпмских и друщтвених 
активнпсти на ппдрушју ппщтине, кап и на ппдрушју цијеле Републике Српске, а у нареднпм перипду ће 
се радити на ппбпљщаоу кпнтаката са дијасппрпм, уз јашаое капацитета Ппщтинске управе Власеница 
за пружаое услуга и реализацију мјера за јашаое улпге дијасппре у развпјним активнпстима.  
 

Највећи изазпви ппщтине Власеница у пбласти демпграфије пднпсе се на тп какп ријещити 
прпблем нискпг наталитета те зауставити изражене екпнпмске миграције раднп сппспбнпг 
станпвнищтва кпје за ппсљедицу имају смаоеое укупнпг брпја станпвника, кап и оегпву 
неппвпљну старпсну структуру, какп у  урбанпм такп и руралнпм ппдрушју ппщтине. 

 
1.2. ПРЕГЛЕД СТАОА И КРЕТАОА У ЛПКАЛНПЈ ЕКПНПМИЈИ 
 
Ф ппщтини Власеница, у перипду 2013-2017. гпдина, брпј предузећа је имап циклишан тренд, а у 2017. 
гпдини, укупан брпј ппслпвних субјеката јe изнпсип 163, щтп је исти брпј кап у 2013. гпдини. Највећи 
брпј ппслпвних субјеката је скпнцентрисан у сектпру тргпвина на великп и малп 36 или 22,1%, у 
сектпру кпмуналних, друщтвених и лишних  услужних активнпсти 55 или 33,7%, у сектпру прерађивашка 
индустрија 14 или 8,6%, сектпру грађевинарствп 11 или 6,7%. Брпј предузећа у прерађивашкпј 
индустрији се смаоип за 5 предузећа (26%), кпја су престала са радпм крпз прпцес стешаја или 
ликвидације. Ф пквиру укупнпг брпја привредних субјеката у ппследоих некпликп гпдина присутан је 
тренд ппвећаоа ушещћа правних лица у пквиру псталих друщтвених и услужних активнпсти. 
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Табела бр. 3  Брпј ппслпвних субјеката према врсти дјелатнпсти 2013-2017. гпдина 
Врста дјелатнпсти 2013 2014 2015 2016 2017 

Ппљппривреда, лпв и щумарствп  4 4 4 4 4 

Прерађивашка индустрија  19 19 15 14 14 

Прпизвпдоа и ппскрба ел. енер., гаспм, парпм и климат.  4 4 4 4 4 

Грађевинарствп  9 9 9 10 11 

Ургпвина на великп и малп и пдржаваое  36 37 35 36 36 

Фгпститељствп  2 2 1 1 1 

Урансппрт, складищтеое и кпмуникације  7 7 6 6 6 

Некретнине, изнајмљиваое и ппслпвне услуге  6 6 6 6 6 

Јавна управа и пдбрана  15 15 15 15 15 

Пбразпваое  4 4 4 4 4 

Здравствп и спцијални рад  7 7 7 7 7 

Пстале друщтвене, спцијалне и пспбне услужне активнпсти  50 51 53 55 55 

Укупнп 163 165 159 162 163 

Извпр:  Републички завпд за статистику РС 
 
Анализа брпја малих предузетника указала је на ппраст брпја тргпвашких, угпститељских и занатских 
радои у перипду 2013-2017. гпдина за 38,8%, у 2017. гпдини оихпв брпј је изнпсип 161 дпк је у 2013. 
гпдини укупан брпј изнпсип 116. Ф структури предузетника, ппвећан је удип жена са 36,2% у 2013. 
гпдини на 39,1% у 2017. гпдини. 
Ф пквиру структуре малих предузетника ппвећан је брпј тргпвашких радои, угпститељских радои кап и 
зантаских радои, а укупан брпј заппслених у пвпм сектпру је 247, према ппдацима Ппреске управе 
Републике Српске на дан 30.6.2018. гпдине. 
Кап један пд фактпра кпји је утицап на ппвећаое предузетнишке дјелатнпсти на ппдрушју ппщтине је 
унапређеое ппщтинских прпцедура, скраћеое перипда и укидаое накнада за издаваое пдпбреоа за 
рад предузетницима.  
 

Табела 4. Брпј и структура регистрпваних предузетника у перипду 2013-2017. гпдине 

  

Broj registrпvanih preduzetnika 

2013 2014 2015 2016 2017 

M Ж ∑ M Ж ∑ M Ж ∑ M Ж ∑ M Ж ∑ 

Ургпвашке радое 32 27 59 33 32 65 39 39 78 41 34 75 36 36 72 

Фгпститељске радое 10 6 16 13 9 22 18 12 30 19 10 29 20 9 29 

Занатске радое 19 8 27 21 9 30 24 12 36 22 11 33 24 15 39 

Ппљ. дјелатнпст 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 2 5 1 2 3 

Превпзници 9 0 9 4 0 4 8 0 8 9 0 9 7 0 7 

Аутп щкпле 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Уакси превпзници 1 0 1 6 0 6 5 0 5 2 0 2 4 0 4 

Пстали 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 5 1 6 

Укупнп  74 42 116 80 51 131 97 64 161 98 58 156 98 63 161 

Извпр:  Републички завпд за статистику РС 
 
Ф стратещким индустријским гранама није билп знашајних прпмјена у брпју предузећа или брпју 
заппслених, такп да су и даље битни нпсипци индустријске прпизвпдое предузећа из индустрије 
алуминијума и дрвне индустрије.  
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Сппљнптргпвинска размјена 
 
Анализа увпза и извпза ппщтине Власеница указује да је у 2017. гпдини вриједнпст извпза ппвећана за 
34,5%, дпк је вриједнпст увпза ппвећана за 46,2% у пднпсу на 2013. гпдину. Вриједнпст извпза је 
кпнтинуиранп већа пд вриједнпсти увпза, међутим, ппзитивни салдп сппљнптргпвинске размјене 
смаоен је у перипду 2013-2017. гпдина за укупнп 29,7% (са 2.263 милипна на 1.745 милипна КМ). На 
ппвећаое увпза утицалп је ппвећаое привредне активнпсти и извпза щтп је захтијевалп набавку рпбе 
и материјала из инпстранства пптребних за прпизвпдоу.   
 

Табела 5. Увпз и извпз у ппщтини Власеница у перипду 2013-2017. гпдина (у милипнима КМ) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Извпз 13.377 11.607 10.120 11.523 17.995 

Фвпз 11.114 8.663 9.941 13.812 16.250 

Извпр: Републички завпд за статистику Републике Српске 
 
Највећи извпзници на ппдрушју ппщтине Власеница у 2017. гпдини су:  БХ АЛФМИНИФМ д.п.п. прерада 
алуминијума и прпдаја алуминијских прпфила; БФКПМ-ПРПМ д.п.п. за прпизвпдоу, унутращоу и 
сппљну тргпвину и услуге, прпизвпдоа намјещтаја, резана грађа; IVEX д.п.п. предузеће за прпизвпдоу, 
прпмет и услуге, експпрт-имппрт; Ургпвина на великп дрветпм, грађевинским материјалпм и 
санитарнпм ппремпм; КАРАФЛА д.п.п. предузеће за прпизвпдоу, услуге и тргпвину; Прпизвпдоа 
резане грађе; НПВИ ЕЛАСУИК акципнарскп друщтвп за прпизвпдоу ппзамантерије; САВКПМ д.п.п. за 
унутращоу и сппљну тргпвину; СУПЛАР д.п.п. прпизвпдоа и прпдаја намјещтаја; ВИС за прпизвпдоу, 
прпмет и услуге и АЛПРП а.д. за прераду алуминијума2. 

Ппслпвна инфраструктура  

Ф прптеклпм перипду имплементације стратегије није билп већих интервенција у предузетнишке зпне, 
а заппшета је изградоа електрпенергетских пбјеката у ппслпвнпј зпни Брегпви, дпк су пстале ппслпвне 
зпне ппремљене инфраструктурпм, псим ппслпвне зпне Кула-Зебан. Израђени су инвестиципни 
прпфили, ппсјећена 2 сајма и инвестиципне кпнференције. Идентификпване су сљедеће атрактивне 
лпкације са ппвпљнпм цијенпм грађевинскпг земљищта:  

 Индустријска зпна “Кула – Зебан” пд 37,13 hа земљищта у кпјпј је неппхпднп уредити инфраструктуру 
(цесте, струја, впда, канализација, телекпмуникације);  

 Ппслпвна зпна „Брегпви“ пд 3,85 ha са изграђенпм инфраструктурпм (впда, канализација, приступни 
пут), а заппшета је изградоа електрпенергетских пбјеката; 

 Ппслпвна зпна у пквиру кпмплекса „Нпви Еластик – ДИВ – Бираш“ пд 8,63 ha са изграђенпм 
инфраструктурпм у кпјпј се налази привредни субјект „ДИВ“ а.д. фабрика за прпизвпдоу намјещтаја 
шији је 100% власник Влада РС а капитал кпмпаније је на прпдају и фабрика за прпизвпдоу 
ппзамантерије и тканих трака „НПВИ ЕЛАСУИК“ а.д. кпја ппсједује знашајне слпбпдне прпизвпдне 
ппгпне за дпдатнп инвестираое; 

 Ппслпвна зпна „Дрински кпрпус“ пд 0,92 ha са кпмплетнп ппремљенпм инфраструктурпм, кпја је 
ппгпдна за складищта, тргпвинску и услужну дјелатнпст. 

 
 
 

                                                 
2
Извпр ппдатака: Преглед  10 извпзника из ппщтине Власеница пп пстваренпј вриједнпсти извпза, ппреданих пп абецеднпм реду - Фправа за 

индиректнп пппрезиваое БиХ 
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Пстварене инвестиције  
 
Знашајан ппказатељ пбима привредне и ппслпвне активнпсти привредних субјеката у ппщтини 
Власеница јесте и пбим пстварених инвестиција у стална средства, кпји је у задое три гпдине у 
ппрасту, а у 2017. гпдини у пднпсу на 2013. гпдину вриједнпст пстварених инвестиција је већа за пкп 2 
пута. Најзнашајније инвестиције су у прерађивашкпј индустрији, щумарству те у пбласти пбразпваоа, 
здравства и спцијалне защтите. 
 

Слика 2. Пстварене инвестиције за ппщтину Власеница у перипду 2013-2017. гпдина изнпс (у 000) 

 
Извпр: Републички завпд за статистику РС 

 
 
Нетп плата  
 
Ф 2017. гпдини, прпсјешна нетп плата у ппщтини Власеница је изнпсила 794 КМ и већа је за 5,3% у 
пднпсу на 2013. гпдину.  Ф ппређеоу са прпсјешнпм нетп платпм на нивпу Републике Српске, у 2017. 
гпдини, прпсјешна нетп плата у Власеници је маоа за 5,3%, а у пднпсу на прпсјешне нетп плате у 
сусједним ппщтинама је већа за 2,5% негп у Милићима, за 7,1% негп у Братунцу и за 17,8% негп у 
Щекпвићима, дпк је маоа за 4,2% негп у Сребреници.  
 

Слика 3. Прпсјешна нетп плата за перипд 2013-2017. гпдина (КМ) 

 
Извпр: Републички завпд за статистику РС 
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Пкпсницу развпја ппщтине и даље шине мала и средоа предузећа кап и већи брпј предузетнишких 
радои, збпг шега је неппхпднп наставити ппдрщку крпз ствараое ппвпљнпг ппслпвнпг амбијента. Какп 
би се ппдстакап раст брпја предузећа у будућнпсти пптребнп је предузети активнију улпгу на јашаоу 
предузетнищтва путем ствараоа партнерских пднпса са привредпм и развијаоа ппслпвнпг пкружеоа 
за инвеститпре, уз јашаое сарадое са дијасппрпм. Ппсебну пажоу је неппхпднп усмјерити на даље 
ппвећаое извпза. 
Неппхпднп је унаприједити ппслпвну инфраструктуру крпз даље уређеое ппслпвних зпна Кула-Зебан, 
Брегпви и Дрински кпрпус, те прпвпђеое прпмпције инвестиципних мпгућнпсти за привлашеое 
инвеститпра у индустријске зпне.  

 
1.3. ППЉППРИВРЕДА 
 
Ппљппривреда је и даље стратещка пдредница лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине Власеница 
захваљујући идеалним климатским услпвима, прирпдним бпгатствима и прихпдима кпје дпнпси 
грађанима ппщтине Власеница. Међутим, важнп је сппменути да је прпизвпдоа и даље пријентисана 
на задпвпљаваое пптреба дпмаћинства без знашајније тржищне пријентисанпсти. На ппдрушју 
ппщтине јпщ увијек је релативнп слаба снабдијевенпст ппљппривредним мащинама, 
мптпкултиватприма кап и пснпвним прикљушним мащинама. Прпцјеоује се да ппстпји пкп 600 
трактпра, 250 мптпкултиватпра и 1000 мптпкпсашица, са виспкпм степенпм ампртизације, и у 
ппсматранпм перипду анализе није билп прпмјена у тпј пбласти. Ф пквиру стратещких интервенција, за 
26 ппљппривредних прпизвпђаша набављена је ппљппривредна  механизација (мптпкултиватпри, 
кппашице, кпсашице, мини кпсашице). За 15 прпизвпђаша малина набављене су мптпкппашице, 
прскалице и прптивградна защтита. Ф пквиру прпјекта ппдрщке расељеним пспбама и ппвратницима 
набављена су 4 мптпкултиватпра. 
На ппдрушју ппщтине Власеница у знашајнијем пбиму се не прерађују ппљппривредни прпизвпди, 
псим у дпмаћпј радинпсти, щтп је пд давнина традиција пвпг краја. Ппследоих десет гпдина, на 
ппдрушју ппщтине Власеница развијају се пблици прганизпваоа кпји су примјерени тржищнпм 
кпнцепту привреде: регистрпвана ппрпдишна ппљппривредна газдинства и специјализпвана 
удружеоа. Ф перипду 2014-2017. гпдина регистрпванп је 220 нпвих ппљппривредних газдинстава, а 
брпј газдинстава у 2017. гпдини је изнпсип 350. На ппдрушју ппщтине Власеница није билп знашајних 
прпмјена у удруживаоу ппљппривредних прпизвпђаша. Функципнищу 2 удружеоа ппљппривредних 
прпизвпђаша али са недпвпљним материјалним и технишким капацитетима да задпвпље пптребе 
ппљппривредних прпизвпђаша. Ппред удружеоа, на ппдрушју ппщтине ппстпје 2 ппљппривредне 
задруге. Ф пквиру Стратегије, пружена је ппдрщка редпвнпм раду и функципнисаоу задруге (плаћаое 
трпщкпва, накнада и сл), кап и ппмпћ за набавку теренскпг впзила. 
Ф перипду имплементације Стратегије 2014-2017. финансијска средства  улпжена у ппдрщку развпју 
ппљппривредне прпизвпдое на ппдрушју ппщтине Власеница изнпсе 600.000 КМ и пбухватају 
ппдрщку развпју впћарства, пластенишке прпизвпдое ппврћа и развпју стпшарства (узгпј и прпизвпдоа 
млијека). Ппред директних ппдстицаја ппљппривреднпј прпизвпдои прганизпване су и редпвне 
ппсјете сајмпвима у регипну, затим едукација и пбука ппљппривредних прпизвпђаша из разлишитих 
пбласти - едукпванп пкп 200 ппљппривредних прпизвпђаша. 
Кап резултат имплементације Стратегије развпја пд 2015. гпдине пдржава се Сајам ппљппривреде и 
привреде (пктпбар) кпји представља манифестацију за прпмпцију и афирмацију ппљппривредних 
прпизвпђаша са ппдрушја ппщтине и регије. 
 
1.3.1. Биљна прпизвпдоа 
 
Фкупне засијане ппврщине на ппдрушју ппщтине Власеница су у перипду 2013-2017. гпдина имале 
кпнтинуирани тренд раста, те су у 2017. гпдине засијане ппврщине (1.118 hа) биле веће за 9,3% (95 hа) 
у пднпсу на 2013. гпдину (1.023 hа). Фзгпј крмнпг биља на ппдрушју ппщтине пбухвата 151 hа засијаних 
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ппврщина, щтп је за 11,9% вище негп у 2013. гпдини (135 hа). Пд гајенпг крмнпг биља су 
најзаступљенији луцерка (ппврщина 26 ха)  и црвена дјетелина (ппврщина 68 ха). 
Пд ратарских култура најзаступљеније су: крпмпир са прпизвпдопм пд 3.476 t у 2017. гпдини, щтп је за 
6,6% маое негп у 2013. гпдини,  кукуруз са прпизвпдопм пд 2.447 t у 2017. гпдини, щтп је за 5,7%  
вище негп у 2013. гпдини, пщеница са прпизвпдопм пд 183 t у 2017. гпдини, щтп је за 52,5% вище негп 
у 2013. гпдини и јешам са прпизвпдопм пд 26 t у 2017. гпдини, щтп је за 3,7% маое негп у 2013. 
гпдини. Фправп пве културе имају највећи екпнпмски знашај. Прпизвпдоа ппврћа је натуралнпг 
карактера и свпди се на прпизвпдоу за задпвпљаваое сппствених пптреба. Пд ппвртарских култура 
најшещће се прпизвпди пасуљ, црни и бијели лук, парадајз, щаргарепа, гращак, купус и др., а у 
прптеклих пет гпдина није билп знашајнијих ппрмјена у заступљенпсти и прпизвпдои ппвртларских 
култура. Ф пквиру стратещких интервенција, за 17 ппљппривредних прпизвпђаша дпдијељени су 
пластеници са системима за навпдоаваое (ппврщине 100 m²), ппрема за прпизвпдоу ппврћа и садни 
материјал, а у пквиру ппдигнутпг ппљппривреднпг пгледнпг ппља ппдигнути су пластеници за 
прпизвпдоу ппврћа ппврщине 500 m². Уакпђе, за 11 ппљппривредних прпизвпђаша су набављени 
пластеници 100 m², садни материјал и изврщена пбука, у пквиру прпјекта „Купујмп лпкалнп“ кпји 
представља међуппщтинску сарадоу између Ппщтине Власеница, Милићи и Братунц. 
Впћарствп је и даље најразвијенија грана биљне прпизвпдое. Дпминантне впћне врсте пвпг краја су и 
даље щљива и јабука. Разлике у кплишинама прпизвпдое пп гпдинама су узрпкпване разликама у 
временских услпвима. Ф 2017. гпдини пстварена је прпизвпдоа щљиве пд 180 тпна щтп је за 31% маое 
у пднпсу на 2013. гпдину, а највећа прпизвпдоа је пстварена у 2016. гпдини пд 1.080 тпна, дпк је 
пстварена прпизвпдоа јабуке у 2017. гпдини била 56 тпна щтп је за 24,4% вище у пднпсу на 2013. 
гпдину, при шему је  највећа прпизвпдоа пстварена у 2015. гпдини пд 275 тпна.  Пд псталих впћних 
врста гаје се вищое и трещое из групе кпщтишавпг, дуое и крущке пд јабушастпг впћа и јагпда и 
малина из групе јагпдастпг впћа. Кап резултат прпјекта из Стратегије, у перипду 2014-2017. гпдина, 
ппдијељенп је 110.800 садница впћа, щтп је резултиралп ппдизаоем 15 ха нпвих впћних засада.   
Ф задоих некпликп гпдина прпизвпдоа малина се интезивира, такп да у 2017. гпдини у ппщтини 
Власеница је 17 хектара ппд пвпм впћнпм врстпм, щтп је за 90% вище у пднпсу на 2013. гпдину, када је 
прпизвпдоа малине на ппдрушју ппщтине била занемарљива. Ф перипду 2014-2017. гпдина, 
имплементацијпм стратещкпг прпјекта дпдјељенп је 58 (план 71) система за навпдоаваое "кап пп 
кап" прпизвпђашима малина.  
Пснпвна карактеристика впћарске прпизвпдое је оена екстензивнпст и дијелпм пплуинтензивнпст, 
застарип спртимент, неадекватна агрптехника, и ппсебнп слабп спрпвпђеое защтите пд биљних 
бплести и щтетпшина. Впће се углавнпм кпристи за натуралну пптрпщоу, прераду у дпмаћинствима, и 
пптрпщоу у свјежем стаоу. Маои дип се кпристи за прпдају накупцима или неким прерађивашким 
капацитетима у Републици Српскпј и БиХ. Ф биљнпј прпизвпдои треба нагласити мпгућнпсти у пбласти 
јагпдишастпг впћа за мале прпизвпђаше са пгранишеним парцелама ппгптпвп имајући у виду да је та 
прпизвпдоа изузетнп развијена у сусједнпм Братунцу и Сребреници гдје ппстпје предузећа кпја имају 
складищне капацитете и хладоаше за прихват пве врсте впћа. 
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Слика 4. Прпизвпдоа впћа у перипду 2013-2017. гпдина (у т) 

 
Извпр:  Републички завпд за статистику РС 

 
1.3.2. Стпшарска прпизвпдоа 
 
Ф стпшарству највище је заступљен узгпј: гпведа, пваца и свиоа, а регистрпван је и узгпј кпоа и кпза. Ф 
2017. у пднпсу на 2013. гпдину, ппвећан је брпј гпведа за 16,3%, брпј свиоа за 14,5%, брпј пваца за 
4,3%,  а живине за 17,5%. Ппвећаое стпшнпг фпнда је узрпкпванп ппвећаоем тржищних мпгућнпсти.  
 

Табела  7. Уппредни преглед брпја пснпвних врста стпке у перипду 2013.-2017. гпдина 

Врста 
стпке 

 
Гпведа 

 
Свиое 

 
Пвце 

 
 

Живина Гпдина Укупнп Женска 
приплпдна 

грла 

Укупнп Крмаше и 
супрасне 
назимице 

Укупнп Женска 
приплпдна 

грла 

2013. 1.945 1.180 2.520 160 9.190 8.000 11.285 

2014. 2.145 1.310 2.835 165 9.650 8.200 11.830 

2015. 2.280 1.360 2.995 175 10.300 9.000 12.210 

2016. 2.295 1.385 2.975 180 10.650 8.900 12.590 

2017. 2.262 1.345 2.885 170 9.590 8.700 12.870 

 
Прпизвпдоа млијека има велики знашај и ппред свих пптещкпћа кпје прате прпизвпђаше. Ф прптеклпј 
гпдини 2017. гпдини дпщлп је дп пада прпизвпдое млијека, а пна је узрпкпвана какп прирпдним такп 
и друщтвеним фактприма (расни састав музних грла, ниска пткупна цијена млијека, кащоеое премија, 
лпща сапбраћајна инфраструктура и сл.). Брпј музних грла у 2017. гпдини је бип 1.345 са прпсјешнпм 
гпдищопм прпизвпдопм пд 700.000 литара млијека, кпја је ппвећана захваљујући прпјектима 
лактпфриза, ппдстицаја и ппвећаоа пткупа, али ппдаци за 2013. гпдину нису дпступни за детаљну 
анализу ппвећаоа. Ф перипду имплементације стратещкпг прпјекта, ппљппривредним прпизвпђашима 
је дпдјељенп 28 музних грла и реализпвани су ппдстицаји за прпизвпдоу млијека. 175.000 литара 
пткупљује мљекара Милкпс из Сарајева, мљекара „Zott“  350.000 литара и „Пађени“ 175.000 литара. 
Млијекп се предаје у 8 лактпфризних станица кпје се налазе неппсреднп уз магистрални пут. 
Ппвећаое женских приплпдних грла представља дпбар пснпв за даљи развпј мљекарства. Пптребнп је 
прпвести активнпсти ппвећаоа прпизвпдое млијека на пвпм ппдрушју какп би прпизвпђаши имали 
бпљу прегпварашку ппзицију у пднпсу на пткупљиваше и прерађиваше млијека. 
Пбим прпизвпдое јунећег меса и даље није на задпвпљавајућем нивпу имајући у виду распплпживе 
пптенцијале.  Ф раснпм  саставу гпведа највеће ушещће има дпмаће щаренп гпвеше у типу сименталца. 
На ппдрушју ппщтине ппстпји маои брпј ппљппривредних прпизвпђаша, са специјализпваним 
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пбјектима за тпв јунади кпји у прпсјеку ппсједују пп 50 грла и није билп битних прпмјена у пднпсу на 
2013. гпдину у пвпм сегменту. Највећи недпстатак у пвпј ппљппривреднпј прпизвпдои је неппстпјаое 
стабилних пткупних цијена јунећег меса, кап и пбим прпизвпдое кпјег је пптребнп надпмјестити кпд 
већег брпја прпизвпђаша. Ф пквиру прпјекта из Стратегије, 7 ппљппривредних прпизвпђаша је дпбилп 
субвенцију за набавку/узгпј расних тпвних грла. Кпд пваца, дпмаћи спј праменке је пплемеоиван са 
витембергпм, кап интервенција изван прпграма ппдстицаја, а у пквиру прпграма ппдстицаја 34 
фармера су дпбила ппдстицај за развпј стпшарства. Свиопгпјска прпизвпдоа заузима првп мјестп у 
прпизвпдои меса, иакп је  пва прпизвпдоа претежнп натуралнпг карактера, ппјављују се тржищни 
вищкпви за кпје не ппстпји прганизпван пткуп. Дпщлп је дп знашајнпг ппбпљщаоа у раснпм саставу у 
пднпсу на 2013. гпдину, па најзнашајније расе у прпизвпдои су ландрас, пијетрен и дурпк. Пвшарствп је 
у пвпм крају једна пд грана стпшарства кпја има велике щансе за развпј. Уренутнп ппстпји 12 
прпизвпђаша кпји имају прекп 100 грла, 20 прпизвпђаша кпји имају између 50-100 грла, дпк  пстали 
имају исппд 50 грла, щтп је непрпмијеоенп стаое у пднпсу на 2013. гпдину.  
 

Средства ппљппривредне механизације су у виспкпм прпценту ампртизпвана, збпг шега ппстпји 
пптреба за оихпву пбнпву. Уакпђе, пптребнп је знашајнп улагаое у пбухватније механизпваое радних 
прпцеса у стпшарству кап и ствараое услпва за заливаое биљних култура. Неппхпднп је и даље 
увпђеое система за навпдоаваое у биљнпј прпизвпдои. 
Ф биљнпј прпизвпдои је евидентнп да се мпра ппрадити на ппвећаоу пбима прпизвпдое ппдизаоем 
нпвих засада, какп би пвп ппдрушје ппсталп занимљивп не самп накупцима негп и пзбиљним 
инвеститприма кпји би мпгли птварати ппгпне за прераду впћа. Ппсебнп је пптребнп ппдржати развпј 
прганске прпизвпдое. 
Фслпви за развпј стпшарске прпизвпдое са станпвищта пбезбјеђеоа пбима и квалитета стпшне хране 
нису јпщ увијек најппвпљнији, иакп су распплпживи агрпекплпщки пптенцијали знатни. Пптребнп је 
ппдстицати ппвећаое прпизвпдое крмнпг биља на праницама, мелипрацију прирпдних пащоака кап 
и ппвећаое ппврщина ппд силажним кукурузпм, щтп ће пмпгућити  бржи развпј стпшарске 
прпизвпдое. 
Ппщтинска администрација сматра да мпдели финансијске ппдрщке и едукације ппљппривредних 
прпизвпђаша дају дпбре резултате те да је и у наставку пптребнп прпвпдити пве мпделе. Ф нареднпм 
перипду ће бити пптребнп и развијати специјализпвана тржищнп прјентисана удружеоа 
ппљппривредних прпизвпђаша. Ппщтинска администрација Власеница мпра финансијски и 
институципналнп ппдржати рад задруга ради прганизпванпг наступа на тржищту. 
Ппред тпга, пптребна је и изградоа градске тржнице и уређеое прпстпра нпве стпшне пијаце. Наставак 
редпвнпг пдржаваоа Сајма привреде и ппљппривреде пмпгућит ће даљу прпмпцију привредних и 
ппљппривредних пптенцијала и ресурса ппщтине Власеница. 

 

1.3.3. Щумарствп 
 
Према ппдацима из 2017. гпдине на ппдрушју ппщтине Власеница је 13.582 ha густих и виспких щума 
највищег квалитета пд шега 75% щума је државнп власнищтвп, свеукупна прпцијеоена запреминска 
залиха дрвне масе 283,6 m³/ha, а свеукупни гпдищои запремински прираст дрвне масе 8,58 m³/ha при 
шему није билп прпмјена у пднпсу на стаое у 2013. гпдини. 
Према ппдацима ЩГ „Бираш“ Власеница у нареднпј табели је преглед прпизвпдое, прпдаје и сјеше 
щумских спртимената на ппдрушју ппщтине Власеница, кпји указује да је, у 2017. гпдини, прпизвпдоа 
и сјеша щумских спртимената ппвећана за 99% у пднпсу на 2013. гпдину, дпк је прпдаја ппвећана за 
153,9%. Ппвећаое ппказатеља у 2017. гпдини је узрпкпванп благпвременим закљушиваоем угпвпра 
ЩГ Бираш са извпђашем радпва и сјешпм щумских спртимената у складу са тражопм дрвппрерађиваша, 
такп да је усппстављенп бпље усклађиваое сјеше са пптребама тржищта, щтп резултира ппвећанпм 
прпдајпм. 
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Табела 8. Прпизвпдоа, прпдаја и сјеша щумских спртимената за перипд 2013-2017. гпдина 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Прпизвпдоа (m3) 
20.151 15.075 16.469 23.102 40.120 

Прпдаја 
15.130 19.323 15.943 22.374 38.414 

Сјеша 20.151 15.075 16.469 23.102 40.120 

 
Ф пквиру стратещких интервенција, израђена је ЩПП3 за приватне щуме на ппдрушју ппщтине 
Власеница  (ппврщина 3.748,03 ha). 
 

Ф нареднпм перипду пд кљушнпг знашаја је прпвпђеое сталнпг мпнитпринга виталнпсти щума те 
спрпвпђеоа мјера защтите здравственпг стаоа щума, кап и мјера защтите пд нелегалне сјеше и 
защтите пд щумских ппжара.  

 
1.4. ТУРИЗАМ 

 
Ф складу са пбликпм и степенпм атрактивнпсти те услпвима бправка у Власеници, издвпјили су се 
сљедећи пснпвни пблици туризма: зимски туризам, авантуристишки туризам (активан бправак), 
пмладински туризам и манифестаципни туризам.  Детаљан преглед пптенцијала развпја туризма у 
ппштини Власеница је дат у Прилпгу бр. 6 
Ф перипду имплементације Стратегије, реализпванп је пбиљежаваое стаза за планинареое и 
пјещашеое кап и стаза за брдски бициклизам (вище пд 150 km пбиљежених стаза на прпстпру ппщтине 
и регије Бираш). Уакпђе, редпвнп су реализпване гпдищое манифестације: „Ппхпд у Пјенпвац“, Дан 
ппщтине Власеница, „Урка крпз Власеницу“, фплклпрнп веше, коижевнп веше, Дјешији ппзприщни 
фестивал, ппзприщне представе, Кпщаркащки турнир, Пмладински љетни камп и др.  
На слици у наставку је дат приказ кретаоа брпја нпћеоа туриста пд 2013. дп 2017. гпдине, а у 2017. 
гпдини је већи за 27,7% у пднпсу на 2013. гпдину. Важнп је ппменути да је у прптеклпм перипду 
рекпнструисан и ппнпвп птвпрен Хптел „Панпрама“, крпз приватну инвестицију. 
 
 

Слика  5. Брпј нпћеоа туриста на ппдрушју ппщтине Власеница 

 
Извпр: Завпд за статистику Републике Српске 

 
Највећи брпј нпћеоа се пстварује у перипду најмаспвнијих манифестација и у тпку зимске сезпне,  
када су актуелни прганизпвани дпласци туриста, углавнпм из других дијелпва БиХ и из Србије. 
Међутим и даље су најбрпјнији дневни дпласци туриста. Ппсебнп је знашајнп ппменути дпласке кпји су 
везани за пмладински туризам и пмладински хпстел.  

                                                 
3 Щумскппривредна пснпва 

401

252

179

343

512

0

100

200

300

400

500

600

2013. 2014. 2015. 2016 . 2017.



17 

 

Када гпвпримп п заппщљаваоу у сектпру туризма пнда мпрамп истаћи да је у  пвпм сектпру заппслен 
занемарљив брпј радника, а брпј радника у сектпру угпститељства је смаоен са 60 у 2013. на 52 у 
2017. гпдини.  
 

Пд усппстављаоа Ууристишке прганизације у Власеници, пд 2005. гпдине, реализују се прпмптивне 
активнпсти за привлашеоу туриста. Ф нареднпм перипду је пптребнп ппсветити пажоу мпдернизацији 
ски центра Игрищте крпз рекпнструкцију  вертикалнпг трансппрта и изградоу смјещтајних капацитета. 

 

 
1.5. ТРЖИЩТЕ РАДА 
 
На крају 2017. гпдине на евиденцији Завпда за заппщљаваое на ппдрушју ппщтине Власеница 
налазилп се 1.066 лица кпја активнп траже ппсап, щтп је за маое за 11,7% у пднпсу на 2013. гпдину 
(1.207), а брпј незаппслених жена на евиденцији је у истпм перипду смаоен са 630 на 542, тј. за 88 
(14,0%), а щтп је узрпкпванп ппвећаним заппщљаваоем на ппдрушју ппщтине Власеница али, једним 
дијелпм, и пдласкпм раднп сппспбнпг станпвнищтва у веће градске центре. Када се ппсматра 
прпсјешна стппа незаппсленпсти, пна је смаоена са 48,30% у 2013. на 44,20% у 2017. гпдини. 
Брпј заппслених у 2017. гпдини (1.346)  је ппвећан за 3,9% у пднпсу на 2013. гпдину (1.295), а на једнпг 
заппсленпг у 2017. гпдини дплази 0,79 лица кпја траже заппслеое, дпк је у 2013. гпдини билп 0,93 
лица. 
 
 

Слика 6.  Брпј лица кпја траже заппслеое и брпј заппслених у перипду 2013-2017. гпдина 

 
Извпр:  Републички завпд за статистику Републике Српске 

 
Највећи брпј лица кпја траже заппслеое у 2017. гпдини шине лица са средопм струшнпм спремпм 
(32,5%), затим слиједе лица са трећим степенпм пбразпваоа (28,1%), дпк је у 2013. гпдини удип лица 
са трећим степенпм (32,1%) бип већи пд удјела лица са ССС (30,1%), щтп указује да се ппвећава брпј 
пспба кпје заврщавају шетверпгпдищое средое пбразпваое. Брпј лица са ВСС кпја траже заппслеое је 
ппвећан са 133 у 2013. на 141 у 2017. гпдини, пднпснп за 6%, збпг ппвећаоа брпја лица кпја 
заврщавају студијске прпграме али и недпстатка нпвих радних мјеста.    
Анализа незаппслених пспба према старпснпј структури указала је да је брпј незаппслених пспба 
изнад 40 гпдина ппрастап за 6,6% у 2017. (529) у пднпсу на 2013. гпдину (496), иакп се укупан брпј 
незаппслених пспба смаоип. При тпме, пптребнп је нагласити да се у категприји 45-50 гпдина брпј 
незаппслених пспба смаоип за 22,7% са 141 у 2013. гпдини на 109 у 2017. гпдини. Уакпђе, брпј 
незаппслених пспба млађих пд 40 гпдина се смаоип за 24,5%, са 711 у 2013. гпдини на 537 у 2017. 
гпдини.  
Ф 2017. гпдини, највище заппслених је у сектпру прерађивашке индустрије 19,10%, али је у тпм сектпру 
дпщлп дп смаоеоа брпја заппслених за 14,6% у пднпсу на 2013. гпдину, затим слиједи сектпр 
тргпвине 15,9% у кпјем је брпј заппслених ппвећан за 10,3% у пднпсу на 2013. гпдину, сектпр 
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прпизвпдое и снабдијеваоа електришнпм енергијпм са 12,2% у кпјем је брпј заппслних ппвећан са 59 
на 164 а збпг већег заппщљаваоа у Електрппривреди, сектпр јавне управе и пдбране са 12,1% у кпјем 
је исти брпј заппслених кап и у 2013. гпдини, сектпр пбразпваоа са удјелпм пд 9,50% заппслених у 
кпјем је брпј заппслених смаоен за 9,9%,  и сектпр ппљппривреда лпв и щумарствп са 8% ушещћа у 
брппју заппслених а у кпјем је брпј заппслених ппвећан за 1,9% у пднпсу на 2013. гпдину.  
За ппвећаое заппщљаваоа, кап резултат имплементације Стратегије, дпдијељени су ппдстицаји за 5 
предузећа щтп је резултиралп заппщљаваоем 18 нпвих радника.  
Ф тпку имплементације Стратегије, реализпване су активнпсти јашаоа ппдузетнишкпг размищљаоа 
младих и прганизпване су редпвне ппсјете сајмпвима пмладинскпг и ушенишкпг ппдузетнищтва (3 
сајма гпдищое), какп би се јашали капацитети за будуће сампзаппщљаваое младих.   
 

Збпг тещкпг пплпжаја пспба изнад 40 гпдина на тржищту рада, неппхпднп је и у нареднпм перипду 
ппсебну пажоу ппсветити ппдстицајима и ппвећаоу заппсленпсти пве категприје, али и креираоу 
радних мјеста за младе какп би се смаоип пдлив младих из ппщтине Власеница.  Уакпђер, пптребнп је 
наставити активнпсти јашаоа предузетнишкпг размищљаоа младих за будуће сампзаппщљаваое. 
Ппсебнп, ппдстицаји за заппщљаваое су пптребни у прпизвпдним стратещким сектприма, и тп у 
алуминијумскпј и дрвнпј индустрији, за щта је пптребнп унаприједити институципнални пквир за 
ппдрщку птвараоу нпвих радних мјеста. Ппред тпга, пптребна је пбезбиједити и финансијску ппдщку 
путем специјалнпг фпнда за развпј.   

 
1.6. ДРУЩТВЕНИ СЕКТПР 
 
1.6.1. Пбразпваое 
 

Предшкплскп и пснпвнп пбразпваое 
Настава у пквиру предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа пдвија се у предщкплскпј устанпви "Први 
кпраци" Власеница. Капацитет прихвата дјеце предщкплске устанпве је дп 140 дјеце. Брпј дјеце у 
предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу је имап циклишнп кретаое, а брпј дјеце у 2017. гпдини (36) је 
бип за 7,8% маои у пднпсу на 2013. гпдину (39). Прпцјена је да пкп 10 % дјеце није пбухваћенп 
припремпм за пснпвну щкплу у гпдини пред пплазак у щкплу. Ради се п дјеци кпја припадају уписнпм 
ппдрушју ппдрушних, пднпснп сепских щкпла, кпја су збпг удаљенпсти пд градскпг ппдрушја спријешена 
да ппхађају припремну наставу кпја се пдвија у пбјекту предщкплске устанпве у неппсреднпј близини 
централне щкпле.  

Пснпвна щкпла "Вук Карачић" у Власеници ппкрива цјелпкупнп ппдрушје ппщтине Власеница. Настава 
је прганизпвана у једнпј централнпј деветпразреднпј щкпли и три ппдрушна пдјељеоа: Мищари, 
Цикптска Ријека  и Церска. Брпј ушеника кпји ппхађају пснпвну щкплу је имап циклишне прпмјене у 
прптеклпм перипду, а брпј ушеника у 2017. гпдини (735) је бип маои за 3,0% у пднпсу на брпј у 2013. 
гпдини (758). Брпј наставнпг пспбља је имап кпнтинуирани тренд смаоеоа збпг смаоенпг брпја 
ушеника са 57 у 2013. на 50 у 2017. гпдини, пднпснп за 12,3%. Брпј ушеника кпји су напустили пснпвнп 
пбразпваое прије оегпвпг заврщетка је мали и искљушивп се ради п изплпваним слушајевима, кпјих је 
за перипд пд 2013-2017. гпдине билп 6. За све ушенике кпји су удаљени пд щкпле вище пд 4 км, је 
сваке гпдине пбезбијеђен превпз, щтп финансира Министарствп прпсвјете и културе Републике 
Српске.  Щкпла ппсједује 2 сппствена аутпбуса, кпја су дпнација Владе Јапана из 2012. гпдине. 
Пбразпвни прпграм у пснпвнпј щкпли се прпвпди пп принципима инклузивне наставе те је у прпцес 
пснпвнпг пбразпваоа тпкпм 2017. гпдине укљушенп 34 ушеника са ппсебним пптребама, дпк их је 
2013. пдине билп 44. Ф ппгледу ппремљенпсти пснпвних инфраструктурних капацитета у щкплама 
стаое је на задпвпљавајућем нивпу, а у нареднпм перипду планирани су прпјекти унапређеоа 
енергетске ефикаснпсти пбјеката. 
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Средое пбразпваое 
Средопщкплски центар ”Милпрад Влашић" Власеница, распплаже са 4.900 m² кприснпг прпстпра, 
капацитета 1.400 ушеника, кпји је евидентнп неискприщтен. Брпј ушеника средоег пбразпваоа има 
кпнтинуирани тренд смаоеоа, а у 2017. гпдини је билп 289 ушеника щтп је за 36,8% маое негп у 2013. 
гпдини (457). Брпј наставнпг пспбља је смаоен са 39 кпликп их је билп у 2013. гпдини на 34 у 2017. 
гпдини, пднпснп за 12,8%.  
Ф центру се ушеници пбразују у сљедећим прпфилима: гимназија, екпнпмски технишар, щумарски 
технишар, физиптерапеутски технишар. Смјер физиптерапеутски технишар ппшеп је са реализацијпм  
2017. гпдине. Ппљппривредна струка је укинута 2018. гпдине збпг незаинтереспванпсти ушеника за 
пвај прпфил. Акп уппредимп пбразпвну ппнуду средопщкплскпг центра са пптребама лпкалне 
екпнпмије, присутна је неусклађенпст када су у питаоу прпизвпдна занимаоа.  Према пптребама 
лпкалне екпнпмије најтраженија занимаоа су: дрвппрерађивашки технишари и други занати за 
мащинску и дрвппрерађивашку индустрију. Ф нареднпм перипду неппхпднп је уписнпм пплитикпм 
ускладити пптребе тржищта рада и ппнуду пбразпвних прпфила. 
 
Виспкп пбразпваое 
Студијски прпграм Щумарствп, у пквиру Ппљппривреднпг факултета Фниверзитета у Истпшнпм 
Сарајеву, дјелује у Власеници пд 2011. гпдине. Брпј студената пве устанпве је имап тренд раста у 
перипду 2013-2016. гпдине са 126 на 170 (34,9%), да би се у 2017. гпдини брпј студената смаоип на 
153. Већина студената дплази из ппщтина Милићи, Щекпвићи, Спкплац, Фпша и Рпгатица.  
За извпђеое наставе ангажпванп је 30 наставника и није билп знашајних прпмјена у брпју наставнпг 
пспбља, а пмпгућенп је несметанп пдвијаое пбразпвнпг прпцеса у кпјем у ппсматранпм перипду није 
билп увпђеоа нпвих смјерпва. 
 
 

Слика 7. Преглед брпја ушеника у перипду 2012/2013 – 2016/2017 

 
Извпр: Извпр: Завпд за статистику Републике Српске 
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Фслпви у кпјима се реализује предщкплскп васпитаое и пбразпваое, пснпвнп пбразпваое и 
средопщкплскп пбразпваое су на задпвпљавајућем нивпу, дпк капацитети пвих устанпва нису у 
пптпунпсти искприщтени. Фзрпк тпме јесте све маои брпј млађе пппулације и брашних парпва, кап и 
оихпва лпща финансијска ситуација узрпкпвана незаппсленпщћу. 
Фзимајући у пбзир развпј дрвне индустрије, кап најзнашајније индустријске гране на пвим ппдрушјима, 
уз пбјективну тенденцију даљег развпја, намеће се неппхпднпст извпђеоа средљпщкплскпг и 
виспкпщкплскпг пбразпваоа у ппщтини Власеница увпђеоем дпдатних смјерпва, српдних пбласти 
пбразпвнп-наушнпг ппља биптехнишких наука. 
Уакпђе, пптребнп је заврщити заппшету изградоу Студентскп-ђашкпг дпма какп би се пбезбиједили 
смјещтајни капацитети за ђаке и студенте са ппдрушја других ппщтина, те наставити са финансираоем 
трпщкпва превпза за ђаке и студенте са ппдрушја других ппщтина. 

 
 
1.6.2. Култура, сппрт и инфпрмисаое 
 
Култура 
 
Ф пквиру прпграма рада и бучета ппщтине Власеница псигурани су неппхпдни услпви за 
задпвпљаваое лпкалних културних пптреба друщтва. Јавна устанпва Културни центар Власеница 
пснпвана је 2016. гпдине и брпји шетири заппслена радника. Пбјекат распплаже кинп салпм 
капацитета 365 мјеста, кап и са маоим салама у кпјима се реализује низ културних садржаја али и 
семинари, прпмпције, радипнице и слишнп.  
Ф тпку 2017. гпдине пдржанп је 30 културних манифестација, щтп је за 100% вище у пднпсу на 2013. 
гпдину, щтп указује да је стаое у пвпј пбласти знатнп унапријеђенп. Најппсјећеније су биле 
манифестације: Веше јеврејске културе, те гпстпваое Ваое Булића, Дјешији фестивал, Фплклпрнп веше, 
први пут прганизпване 2017. гпдине. Фз ппкрпвитељствп Ппщтине Власеница пд 2017. гпдине пдржава 
се “Beer fest” у Власеници. Урпдневна манифестација пкупља вище хиљада Власенишана и гпстију из 
цијеле регије. 
Јавна устанпва “Нарпдна библиптека” Власеница, смјещтена  у прпстпријама Културнпг центра, кап 
устанпва пд ппсебнпг интереса за ппщтину Власеница, пснпвана је 1959. гпдине, а данас пва устанпва 
брпји щест заппслених и распплаже бпгатим коижним фпндпм, кпји се сваке гпдине пбнавља, какп 
ријетким дпмаћим и страним наслпвима, такп и щкплскпм лектирпм и актуелним коижевним 
дјелима. Ф 2017. гпдини коижни фпнд је пбпгаћен са 233 нпва наслпва, а укупан брпј наслпва кпјим 
распплаже библиптека изнпси 28295. Ппвећаое брпја шланпва у перипду 2013-2017. гпдина изнпси 
56.1 %. 
 

Нивп искприщћенпсти капацитета ппстпјећих културних устанпва је незадпвпљавајући. Пнп щтп је 
пптребнп јесте анимирати грађане да се укљуше у јавни и културни живпт Власенице, нарпшитп 
мјещтана руралних ппдрушја кпји су ускраћени за билп какав вид културних дещаваоа. 
Ф нареднпм перипду, неппхпднп је реализпвати уређеое културнп-истпријских лпкалитета на 
ппдрушју ппщтине те изградоу сппмен пбиљежја на Ургу српских бпраца. Уакпђе, за вјерске 
активнпсти, пптребнп је пбезбиједити ппдрщку за рад вјерских заједница те реализпвати изградоу 
Сабпрнпг храма.  

 
Сппрт 
 
На ппдрушју ппщтине Власеница дјелује девет сппртских клубпва и планинарскп друщтвп, кпји 
егзистирају и раде у сврху сппртскпг и такмишарскпг духа. Ппщтина, у складу са свпјим мпгућнпстима, 
даје велику ппдрщку сппртским клубпвима и оихпвим активнпстима, у циљу укљушеоа щтп већег 
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брпја младих и активиста у сппртске активнпсти. Према ппсљедоим  ппдацима из 2017. гпдине 
сппртски клубпви са ппдрушја Власенице брпје 606 шланпва, а тп су: Фудбалски клуб „Власеница“, 
Кпщаркащки клуб „10. август“, Бициклистишки клуб “КПЛ” Власеница, Атлетски клуб „Власеница“, Чудп 
клуб „Власеница“, Карате клуб „Младпст“, Уеквандп клуб „Специјалац“, Пдбпјкащки клуб “НЕУ” 
Власеница, Планинарскп – екплпщкп друщтвп „ Ацер“. Ф пднпсу на 2013. гпдину неактиван је Скијащки 
клуб „Игрищта“, а брпј шланпва сппртских клубпва/ друщтава није се знатнп мијеоап и пн се тпкпм 
прптеклих 5 гпдина креће пд 600 дп 700.  За рад сппртских клубпва у тпку 2017. гпдине из бучета 
Ппщтине издвпјенп је 84.500 КМ, дпк је у 2013. гпдини издвпјенп 95.400 КМ. 
Ф ПЩ „Вук Карачић”  дјелују шетири  сппртске секције: кпщаркащка, атлетска, фудбалска, рукпметна, 
щтп је непрпмијеоенп у пднпсу на 2013. гпдину. 
На ппдрушју ппщтине Власеница  налази се  укупнп 12 сппртских пбјеката: три фискултурне сале, 
фудбалски стадипн и 8 терена на птвпренпм, щтп је непрпмијеоенп у пднпсу на 2013. гпдину. Градска 
насеља Брегпви и Сущица, кпја укупнп брпје пкп 1.500 станпвника тренутнп немају изграђене терене 
за мале сппртпве. Ф пквиру прпјеката из Стратегије, изврщена је санација пграде и трибина на 
градскпм стадипну, санација 2 дјешија игралищта, те санација фискултурне сале ппврщине 591,43 m2. 
ЈФ „Културни центар“ Власеница тренутнп управља једнпм фискултурнпм салпм, у шијем саставу се 
налазе јпщ сауна и теретана. Гпдищои прихпд пп пвпм пснпву изнпси 3.684 КМ. 
 

Са циљем укљушиваоа щтп већег брпја грађана Власенице, а првенственп дјеце и младих, у сппртске 
активнпсти пптребнп је изградити терене за мале сппртпве у два градска насеља, кап и у сепским 
ппдрушјима у кпјима не ппстпје  адекватни услпви за реализацију разлишитих сппртских активнпсти. 
Уакпђе, неппхпднп је радити на пбнпви ппстпјећих капацитета, кпји су тпкпм времена знатнп 
пщтећени. Ппсебнп је знашајнп реализпвати у будућем перипду изградоу Сппртске двпране и 
наставити са активнпстима прганизпваоа сппртских манифестација на ппдрушју ппщтине. 

 
 
Инфпрмисаое  
 
Ф 2017. гпдини се радилп на унапређеоу система кпмуникације између Ппщтинске управе ппщтине 
Власеница и грађана кап најважније циљне групе. Ф пквиру Културнпг центра пд 2017. гпдине дјелује 
Инфп ппртал “Власеница 24”, кпји  представља свпјеврсни инфпрмативни впдиш крпз актуелна 
дещаваоа на oпщтини Власеница. Културни центар је псниваш, пднпснп ппкреташ ппртала и пдгпвпран 
је за уређиваое истпг. Ф пвпј пбласти у пднпсу на 2013. гпдину стаое је знатнп унапријеђеоп. Са 
циљем пшуваоа и ппбпљщаоа имича ппщтине и ппзитивнпг мищљеоа јавнпсти, путем званишне веб 
странице Ппщтине, Инфп ппртала „Власеница 24“, радип станице „Мечик“ Милићи, Радип „Бираш“ 
Милићи, ФПСМедиа Сребреница, Нпвинске агенције „Срна“ јавнпст је благпвременп инфпрмисана п 
свим актуелним дещавоима у лпкалнпј заједници, пбухватајући сервисне инфпрмације, друщтвени 
живпт, активнпсти Ппщтинске управе и др. 
Ф децембру 2017. гпдине је израђена нпва web страница Ппщтине Власеница, у складу са преппрукама 
Агенције за инфпрмаципнп друщтвп Републике Српске и Развпјнпг прпграма Фједиоених нација 
(ФНДП). Страница је функципнална, пп савременим wеb стандардима и садржи све релевантне 
ппдатке. Ф пквиру странице је инкпрпприран е-регистар шије укљушиваое је ппвећалп инфпрмисанпст 
грађана и привредника, кап и ппсјећенпст web странице за 40% у пднпсу на 2013. гпдину. Ппсредствпм 
Прпдукције „ФПСМедиа“, 50 телевизијских прилпга из Власенице емитпванп су на Радип Уелевизији 
Републике Српске, БХУ, Алтернативнпј телевизији, „VOA“, ФУВ и др. 
 

Пптребнп је и даље редпвнп инфпрмисати грађане ажурираоем инфп ппртала, кап и пствариваоем 
сарадое са медијима. 
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1.6.3. Здравствена и спцијална защтита 
 
Здравствена заштита 
Уренутнп Дпм здравља заппщљава 75 радника, пд кпјих је 55 здравствених радника. Ф претхпднпм 
перипду, евидентнп је ппвећаое љекара специјалиста, кпјих је у 2017. гпдини укупнп 7, дпк их је у 
2013. гпдини билп свега 3, при шему је за исти перипд дпщлп дп смаоеоа брпја медицинских 
технишара, кпјих је 2013. гпдине билп 38, а данас их је 34. Примарна здравствена защтита пбавља се у 
5 тимпва ппрпдишне медицине, а пптребнп је према стандардима да ппстпји 6 тимпва (1 тим на 2000 
кприсника). Брпј тимпва ппрпдишне медицине је пстап исти кап и 2013. гпдине. Ф 2017. гпдини, дпщлп 
је дп смаоеоа брпја регистрпваних кприсника здравствених услуга за 21% у пднпсу на 2013. гпдину, 
јер је птвпрен Специјалистишки медицински центар са бплницпм у Милићима. Брпј умрлих пд 
најппаснијих бплести (бплести крвптпка, тумпри, бплести пргана за дисаое, бплести пргана за вареое 
и др.), у перипду 2013 -2017. гпдине, има тенденцију раста, и тп 80% (са 45 на 81).  
Финансираое здравствених услуга кпје пружа Дпм здравља врщи се највећим дијелпм  из средстава 
Фпнда за здравственп псигураое Републике Српске и тп у изнпсу пд 85%. Препсталих 15% наплаћује се 
пд лишних прихпда (партиципација кприсника), бучета Ппщтине и других извпра. Издвајаоа Ппщтине 
за здравствену защтиту у 2013. гпдини изнпсила су 9.749,10 КМ, а у 2017. гпдини 8.329,96 КМ. 
 
Спцијална заштита 
Центар за спцијални рад има укупнп 5 сталнп заппслених, дпк је ппвременп ангажпван пдређени брпј 
вплпнтера и приправника. Брпј заппслених у 2017. је пстап непрпмијеоен у пднпсу на 2013. гпдину. 
Изнпс исплаћене ппмпћи путем Центра за спцијални у 2013. гпдини изнпсип је 35.834,58 КМ, а у 2017. 
гпдини изнпси 50.753,00 КМ. Брпј кприсника утврђених права из спцијалне защтите се знашајнп 
мијеоап у наведенпм перипду када је у питаоу нпвшана накнада за ппмпћ и оегу друге пспбе. Ф 2013. 
гпдини билп је 155 кприсника, а у 2017.  брпј кприсника је 260. Фкупан брпј кприсника нпвшане ппмпћи 
у 2017. гпдини изнпси 575, щтп је за 9,57% вище у пднпсу на 2013. гпдину, када је изнпсип 520. Брпј 
регистрпваних пспба пметених у физишкпм и психишкпм развпју и пспба са инвалидитетпм изнпси 23, 
щтп је 17,39% вище у пднпсу на 2013. гпдину. 
Прихпд  кпји је пстварип Центар за спцијални рад у 2013. гпдини изнпси 549.475,00 КМ, пд шега је 
67,71% из бучета Ппщтине,  дпк је прихпд у 2017. гпдини изнпсип 775.990,00 КМ, щтп је за 41,22% 
вище у пднпсу на 2013. гпдину. Прихпди у ппсљедоих 5 гпдина су кпнтинуиранп расли, щтп је  назнака 
да је брпј пспба у спцијалнпј пптреби у ппрасту у пднпсу на 2013. гпдину. 
Између Центра за спцијални рад Власеница и пдређенпг брпја удружеоа и невладиних прганизација 
(Међуппщтинска прганизација слијепих и слабпвидних лица Власеница, Фдружеое “Светипник” 
Власеница, Фдружеое рпдитеља дјеце са ппсебним пптребама “Лептир” Братунац, Фдружеое “Маја” 
Кравица и друга удружеоа) ппстпји изузетнп дпбра сарадоа  у ппгледу рјещаваоа  и пружаоа ппмпћи 
и спцијалних услуга раоивим групама станпвнищтва. 
 

На ппдрушју ппщтине ппстпје 3 амбуланте у руралним мјесним заједницама: Цикптскпј Ријеци, Уищши, 
Мищарима, али збпг недпстатка кадра и нпвшаних средстава амбуланте нису у функцији, те би се 
требала анализирати пправданпст оихпвпг стављаоа у функцију. Важнп је истаћи прпблем 
неппстпјаоа гинекплпщке прдинације и ппрпдилищта у пквиру Дпма здравља. Ф нареднпм перипду 
припритет представља рекпнструкција јужнпг крила зграде Дпма здравља те технишкп ппремаое за 
унапређеое квалитета здравствених услуга. 
Центар за спцијални рад се супшава са прпблемима на шијем је рјещаваоу пптребнп радити у 
нареднпм перипду, а кпји се пднпсе на недпвпљну кадрпвску пппуоенпст, недпвпљнпг прпстпра у 
кпјем раде и неадекватна материјалп-технишких средстава за рад.   
Ф нареднпм перипду, пптребнп је реализпвати  едукације станпвнищтва, нарпшитп младих п 
актуелним темама везаним за здравље, живпт и рад, кап и превентивне прегледе за превенцију 
бплести. 
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1.6.4. Псјетљиве/раоиве групе 
 
Када су у питаоу малпљетници, тпкпм 2017. гпдине на ппдрушју ппщтине није евидентиран ниједан 
слушај дјеце без рпдитељскпг стараоа, кап ни пдгпјнп занемарене и запущтене дјеце, кпјих је у 2014. 
гпдини билп 4. Ф  тпку 2017. гпдине евидентиране су 23 пдрасле пспбе пметене у физишкпм и 
психишкпм развпју тј. пспбе са инвалидитетпм. Уакпђер је евидентиранп 260 кприсника нпвшане 
накнаде за ппмпћ и оегу друге пспбе. Брпј пензипнера 2013. гпдине изнпсип је 1.613, а у 2017. гпдини 
1.670 щтп знаши да је брпј пензипнера у ппрастуза 3,5% а самим тиме су ппвећане и спцијалне пптребе 
за пву раоиву групу станпвника. Висина прпсјешних пензија биљежи тенденцију раста у пднпсу на 
2013. гпдину, када је висина прпсјешне старпсне пензије изнпсила 389,18 КМ, инвалидске пензије 
310,13 КМ, а ппрпдишне 210,17 КМ. Ф 2017. гпдини висина прпсјешне старпсне пензије је изнпсила 
412,16 КМ, инвалидске пензије 325,91 КМ, а ппрпдишне 285,91 КМ щтп и даље није дпвпљнп за 
задпвпљеое пснпвних живптних пптреба. 
На ппдрушју ппщтине Власеница егзистира Фдружеое пензипнера, кпје се ппред Центра за спцијални 
рад, брине п пвпј раоивпј групи станпвнищтва. Ппред средстава кпја Фдружеое пстварује пп пснпву 
шланарине, Ппщтина Власеница издваја пдређена бучетска средства кап ппдрщку пвпј категприји 
станпвнищтва. Ф 2017. гпдини за пве намјене исплаћенп је 11.100,00 КМ, щтп је знатнп вище у пднпсу 
на претхпдне гпдине: za 65,7% пд 2015. гпдине (6.700,00 КМ) и 2,9 пута вище пд 2016. гпдине (3.830,00 
КМ). 
Када су у питаоу лица са инвалидитетпм, на ппдрушју ппщтине Власеница у 2017. гпдини брпј впјних 
инвалида изнпсип је 217, разврстаних у десет категприја, у зависнпсти пд нивпа инвалидитета и 12 
цивилних жртава рата – инвалида, разврстаних у 6 категприја схпднп степену инвалиднпсти. Међутим, 
ташан брпј лица са инвалидитетпм није мпгуће утврдити збпг несистемскпг впђеоа базе ппдатака п 
пвпј категприји станпвнищтва. Прпблеми са кпјима се пва раоива група супшава су спцијална 
искљушенпст, нарпшитп у пбласти заппщљаваоа и пбразпваоа те физишка и инфпрмативна 
неприступашнпст већине јавних услуга на ппдрушју ппщтине. Ф 2017. Ппщтина Власеница стимулисала 
је заппщљаваое двије пспбе са инвалидитетпм, щтп у ранијем перипду није бип слушај. За пве намјене 
издвпјенп је 27.000 КМ, а средства су пбезбиједили ФНДП и Ппщтина Власеница. Уакпђе, прпграмима 
Завпда за заппщљаваое Републике Српске предвиђени су ппдстицаји и накнаде за заппщљаваое 
пспба са инвалидитетпм. Ппнуда услуга у прпфесипналнпј рехабилитацији и преквалификацији пве 
категприје станпвнищтва је на нискпм нивпу.  
На ппдрушју ппщтине Власеница у 2017. гпдини има 3.572 ппвратника и расељених лица кпји су крпз 
разлишите прпјекте у перипду имплементације Стратегије били пбухваћени у пквиру ппдрщке 
заппщљаваоу и спцијалнпм збриоаваоу, затим ппвећаоу квалитета живпта крпз прпјекте изградое 
стамбених пбјеката, електрификације и изградое кпмуналне инфраструктуре. 
 

Ф циљу јашаоа спцијалне защтите и инклузије, Ппщтина Власеница 2015. гпдине пптписала је 
"Прптпкпл  п ппступаоу и сарадои надлежних институција с циљем унапређеоа мултисектпралнпг 
приступа спцијалне защтите и инклузије увпђеоем рефералнпг механизма", кпји су пптписале све 
релевантне устанпве/институције на ппдрушју ппщтине. Активнпст је дип "Прпјекта развпја и сарадое 
у регији Бираш" при ФНИЦЕФ кпмппненти, кпја има за циљ јашаое система спцијалне защтите и 
инклузије на лпкалнпм нивпу. Ф нареднпм перипду, пптребнп је ппсебну пажоу ппсветити инклузији 
раоивих категприја станпвнищтва у свим сегментима живпта.  
За ппбпљщаое услуга за старија лица, пптребна је изградоа Старашкпг дпма на ппдрушју ппщтине.  

 
1.6.5. Цивилнп друщтвп 
 
На ппдрушју ппщтине Власеница, према ппдацима из 2017. гпдине егзистира укупнп 17 прганизација 
цивилнпг друщтва. За оихпв рад Ппщтина је у 2013. гпдини издвпјила 61.400 КМ, а у 2017. гпдини 
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78.627 КМ. На ппдрушју ппщтине Власеница када је у питаоу сектпр цивилнпг друщтва најактивније је 
Фдружеое жена Ппдриоа,  кпје је у перипду имплементације Стратегије реализпвалп  три прпјекта у 
сарадои са Ппщтинпм Власеница, укупне вриједнпсти 100.612,00 КМ. 
Ппщтина дпдјељује средства на пснпву захтјева НВП кпји садржи план утрпщка средстава, а на темељу 
распплпживих средстава утврђује се прпппрција расппдјеле прпјеката. Планиранп је увпђеое ЛПД 
метпдплпгије кпја пбухвата сет алата и прпцедура за транспарентну расппдјелу бучетских средстава 
намијеоених финансираоу, уз прпјектни приступ. Лпкална сампуправа развија партнерски пднпс са 
прганизацијама цивилнпг друщтва. Најмаое два пута гпдищое нашелник ппщтине пдржава састанке 
са представницима прганизација/удружеоа кпја дјелују на ппдрушју ппщтине. Нпвшана средства кпја 
се из ппщтинскпг бучета издвајају за прганизације цивилнпг друщтва нису дпвпљна за оихпв 
квалитетан рад. Пвп за ппсљедицу има утицај на недпвпљан развпј оихпвих капацитета. Неппхпднп је 
активније дјелпваое сектпра цивилнпг друщтва када је у питаоу припрема и имплементираое 
прпјеката и идентификпваое мпгућих извпра финансираоа. Аплицираоем на јавне ппзиве за 
разлишите всрте прпјеката кпд дпмаћих и међунарпдних дпнатпра пбезбиједила би се средства за 
квалитетнп функципнисаое цивилнпг сектпра. 
 
1.6.6. Станпваое 
 
Према резултатима Ппписа станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у БиХ из 2013. гпдине, на ппдрушју 
ппщтине Власеница налази се 3.435 пбјеката пд шега је 2.452 индивидуална стана, 826 пбјеката са 2 
стана, 85 пбјеката са 3 стана и 72 пбјекта са 4 и вище станпва. Фкупан брпј станпва изнпси 5.226, укупне 
ппврщине 385.253 m2. Прпсјешна ппврщина стана је 49 – 75 m2. Алтернативни смјещтај на ппдрушју 
ппщтине кпристи 135 ппрпдица.  
Ф пбласти станпваоа, стаое се није прпмијенилп у пднпсу на ппдатке из 2013. гпдине.  
 

Неппхпднп је у нареднпм перипду врщити редпвну рекпнструкцију и пбнпву стамбенпг фпнда щтп је 
један пд важних задатака у стамбенпј пбласти. Пптребнп је ппсебнп планирати активнпсти на санацији 
и изградои пбјеката за стамбенп збриоаваое угрпжених категприја станпвника. Пдржаваое 
вищеппрпдишних стамбених зграда је регулисанп нпвим Закпнпм п пдржаваоу стамбених зграда и 
пвај закпн би се требап стриктнп примјеоивати какп би дпщлп дп ппбпљщаоа квалитета станпваоа. 
Када је у питаоу сектпр цивилнпг друщтва Ппщтина у нареднпм перипду треба ппсветити знашајну 
пажоу на ствараое услпва за оихпв развпј, прије свега крпз усппстављаое транспарентне и ефикасне 
пплитике дпдјељиваоа јавних средстава и јашаое дијалпга. 

 
 
1.6.7. Сигурнпст грађана и импвине 

 
Један пд највећих ризика за сигурнпст на ппдрушју ппщтине Власеница пднпси се на ппјаву клизищта, 
а најзнашајнији узрпшници клизищта су некпнтрплисана сјеша щуме и пгпљаваое стрмих и брдпвитих 
лпкалитета. Фгрпженпст пд ппплава је врлп мала. Уакпђе, важан ризик за сигурнпсти грађана 
представља и угрпженпст периферних ппдрушја ппщтине минскп-експлпзивним средствима. Са 
аспекта сигурнпсти грађана, редпвнп се прате и ппказатељи криминалитета на ппдрушју ппщтине. 
 
Клизищта  
На ппдрушју ппщтине Власеница ппсљедоих гпдина забиљежена је кпнстантна ппјава нпвих клизищта. 
Иакп се мнпги разлишити фактпри навпде кап узрпшници ппјаве клизищта, ипак најзнашајнији је 
некпнтрплисана сјеша щуме и пгпљаваое стрмих и брдпвитих лпкалитета.  
На ппдрушју ппщтине Власеница 2014. гпдине регистрпванп је 60 активних клизищта, пднпснп 22 
угрпжена дпмаћинства, a према ппсљедоим ппдацима кпјима распплаже Пдјељеое за привреду и 
друщтвене дјелатнпсти  брпј активних клизищта у 2017. гпдини је 88, пднпснп 38 угрпжених 
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дпмаћинстава. Прекп Прпграм ЕФ за ппправак пд ппплава у Бпсни и Херцегпвини и ФНДП-а, у 
Власеници ће у 2019. гпдини бити изграђена 3 стамбена и пбјекта и саниран 1 пбјекат, кпји су 
ппгпђени клизищтима 2014. гпдине, усљед пбилних падавина. 
 
Загађенпст минама 
На ппдрушју ппщтине Власеница 66,37 hа земљищта је кпнтаминиранп минама щтп представља 0,293% 
укупне ппврщине ппщтине Власеница. Пд укупне миниране ппврщине, 17,23 hа се налази на 
лпкалитетима кпји су у свакпдневнпј цивилнпј упптреби, укљушујући ппдрушја репатријације 
избјеглица и расељених пспба и лпкација за пбнпву и рекпнструкцију инфраструктуре, дпк 38,17 hа 
миниранпг ппдрушја ппдразумијева лпкалитете кпји су у ппвременпј упптреби и на кпјима су базирани 
екпнпмски ресурси.  
На ппдрушју ппщтине Власеница ппстпји јпщ 5 минских ппља, ппврщине пкп 30 км2, а у претхпднпм 
перипду Стратегије није билп акција шищћеоа. Пвим минским ппљима нису директнп угрпжени 
људски живпти. Минска ппља кпја су угрпжавала људске живпте су деминирана. 
 
Угрпженпст ппплавама, градпм и плујним вјетрпвима 
Ф Власеници нема знашајнијих ријешних тпкпва па је угрпженпст пд ппплава вепма мала. Дужина 
впдптпка на ппдрушју ппщтине Власеница изнпси свега 7 km и у највећем дијелу се пднпси на ријеку 
Дриоашу. Пна је цијелпм свпјпм дужинпм уређена дпбрп фпрмираним прирпдним кпритпм и не 
пријети ппаснпст пд изливаоа и плављеоа припбалнпг ппдрушја.  
Власеница нема прптивградну защтиту. Ппстпји пптреба и план за фпрмираое исте, али не ппстпје 
финансијска средства да се тп и реализује. Сваке 4. гпдине град прпузрпкује 70 дп 80% щтете у биљнпј 
прпизвпдои, најшещће у августу мјесецу.  
Власеница је излпжена и плујним вјетрпвима. Ф децембру 2017. гпдине Власеницу је ппгпдилп плујнп 
невријеме, кпје је пставилп несагледиве ппсљедице. Щтета на јавним и приватним пбјектима и 
инфраструктури прпцијеоена је на 1 милипн кпнвертибилних марака.  
 
Ппжари 
Према ппдацима из 2017. гпдине евидентиранп је 40 ппжара, пд кпјих су 3 щумска ппжара и 25 
ппжара нискпг растиоа. Пп дпсадащопј статистици Уеритпријалне ватрпгасне јединице у 2013. гпдини 
евидентиран је укупнп 41 ппжар, пд тпга 6 щумских ппжара, а највећи брпј щумских ппжара бип је у 
2015. и 2016. гпдини, и тп пп 7 гпдищое. Ф 2013. гпдини забиљеженп је 13 ппжара нискпг растиоа. 
Периферна села и  мјесне заједнице су удаљена пд града 20-30 килпметара, а лпкални путеви са 
кпјима су села ппвезана су углавнпм у лпщем стаоу. Из наведенпг се види да има мнпгп фактпра кпји 
утишу на распламсаваое ппжара прије негп дпђе дп благпвремене интервенције Ватрпгасне јединице.  

 
Криминалитет и јавни ред и мир 
Када је ријеш o криминалитету и јавнпм реду и миру на ппдрушју ппщтине Власеница, дпщлп је дп 
знашајнпг смаоеоа брпја ппшиоених кривишних дјела у пднпсу на 2013. гпдину. Фкупан брпј 
кривишних дјела у 2017. гпдини је 47, щтп је за 144,58% маое у пднпсу на 2013. гпдину, када је изнпсип 
115. Ф истпм перипду десилп се знатнп смаоеое укупнпг брпја пријављених ппшинипца са 118 на 52. 
Пхрабрује ппдатак да, у тпку 2017. гпдине, није билп малпљетника ппшинилаца кривишних дјела, дпк 
их је 2013. гпдине билп 9. Прпценат укупне расвијетљенпсти кривишних дјела у 2017. гпдини изнпси 
виспких 82,90%.  
Ф структури криминалитета у перипду 2013-2017. гпдине најизраженији су импвински деликти, кпјих је 
у 2017. гпдини билп 53,19%. Брпј крвних деликта смаоип се са 15,65% (2013. гпдина) на 8,5% (2017. 
гпдина).  
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Ф нареднпм перипду пптребнп је израдити прпцјену угрпженпсти ппдрушја ппщтине Власеница пд 
елементарне неппгпде и других несрећа те припремити прпграме и планпве у пбласти защтите и 
спасаваоа. Уакпђе, пптребнп је увпђеое система мјереоа климатских карактеристика. 
Ф циљу смаоеоа ризика пд клизищта, пптребан је већи ангажман лпкалне управе и прганизација 
цивилнпг друщтва, нарпшитп пкплищних прганизација и сппртскп рекреативних удружеоа, у јашаоу 
активнпсти превенције некпнтрплисане сјеше щума и  защтите живптне средине. Ппред оих, кљушну 
улпгу у превенцији некпнтрплисане сјеше щума има и Щумскп газдинствп. 
Пстатак миниранпг земљищта ппврщине пднпси се на периферне лпкалитете ппщтине. Рјещаваое 
пвпг прпблема зависи пд међунарпдних дпнатпра кпји финансирају активнпсти деминираоа и у 
пптпунпј је ингеренцији Државне агенције за прптивминскп дјелпваое – BHMAC.  
Крпз дпдатне мјере превенције пружанпг насиља и насиља у ппрпдици, пптребнп је пдржати тренд 
смаоеоа криминалитета. Планиранп је и ппстављаое видеп надзпра у урбанпм ппдрушју ппщтине. 
Ф нареднпм перипду неппхпднп је реализпвати прпјекат изградое Пплицијске станице, за кпји је 
урађенп идејнп рјещеое и пбезбјеђене пптребне сагласнпсти за градоу. 

 
1.6.8. Цивилна защтита 
 
Ф Цивилнпј защтити ппстпје јединице ппщте намјене (углавнпм фпрмиране пп мјесним заједницама) и 
специјализпвана Уеритпријална ватрпгасна јединиц, фпрмирана 2017. гпдине пдлукпм Скупщтине 
ппщтине Власеница. Пд 2003. гпдине ватрпгасци у Власеници су били смјещтени су у пбјекту, шија је 
ппврщина пкп 40 квадрата и кпји нема услпве за нпрмалнп функципнисаое и рад. Ф циљу ствараоа 
бпљих услпва рада ватрпгасцима а самим тим и веће безбједнпсти грађана на ппдрушју ппщтине 
Власеница, лпкална управа је ппкренула иницијативу за изградоу нпвпг ватрпгаснпг дпма. Ппщтина 
Власеница 2018. гпдине купила је изграђен пбјекат, шијпм адаптацијпм се задпвпљавају пптребе рада 
ватрпгасне јединице. Адаптација пбјекта дип је прпјекта Унапређеое заштите пд ппжара крпз 
јачаое капацитета ватрпгасне јединице ппштине Власеница. За пве намјене издвпјенп је вище пд 
300.000,00 КМ, пд шега је 100.000,00 КМ пбезбијеђенп путем Финансијскпг механизма за финансираое 
прпјеката интегрисанпг и пдрживпг лпкалнпг развпја у Републици Српскпј у 2017/2018 гпдини. Ф 
пквиру пвпг прпјекта реализпванп је и некпликп едукативних активнпсти. Нпвп впзилп за пптребе 
ватрпгасне јединице Магирус Ивекп набављенп је 2017. гпдине. Вриједнпст впзила је 285.000 КМ, пд 
шега је Ватрпгасни савез Републике Српске издвпјип 250.000 КМ, а пстатак нпвца Ппщтина Власеница. 
 

Пптребнп је заврщити реализацију прпјекта јашаоа капацитета Ватрпгасне јединице и адаптацију и 
ппремаое пбјекта те изградоу пбјекта за смјещтаое специјалних впзила, кап и набавку дпдатне 
ппреме. Ппред тпга, пптребнп је укљушити све релевантне актере друщтвенпг развпја, нарпшитп 
прганизације цивилнпг друщтва, да уз финансијску ппдрщку ппщтине и других дпмаћих и 
међунарпдних фпндпва, мнпгп вище раде на превенцији избијаоа щумскпг ппжара. Активнпсти 
превенције нарпшитп усмјерити на ппвратнике и станпвнищтвп у руралнпм дијелу ппщтине гдје је 
шестп шищћеое ппљппривредних ппврщина паљеоем траве кпја изузетнп дпбрп и брзп гпри щтп 
дпвпди дп ппжара ситнпг растиоа а акп се налази у близини щума, дплази дп щиреоа ватре кпја шестп 
изазива щумски ппжар.  
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1.7. СТАОЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА 
 
1.7.1. Стаое сапбраћајне инфраструктуре 
 
Стаое магистралних путева на дијелу ппщтине Власеница је врлп дпбрп, щтп знаши да надлежна 
предузећа испуоавају све нпрме и пбавезе ппсматранп са свих аспеката пдржаваоа пута.  Фкупна 
дужина путне мреже на ппдрушју ппщтине Власеница изнпси 263 km, oд тпга 30,7 km магистрални 
путеви, 62,3 km лпкални, пд кпјих је 38,9 km асфалтиранп и 170 km некатегприсани путеви, пд кпјих је 
10 km асфалтиранп.  
Ф јулу 2018. гпдине пптписан је сппразум п изградои кружне раскрснице у пвпј ппщтини, између 
Јавнпг предузећа „Путеви Републике Српске“ и Ппщтине Власеница, у кпју ће пвп предузеће улпжити 
пкп 500.000 КМ. Изградоа кружне сапбраћајнице важан је прпјекат за грађане пве ппщтине, али и 
регије, јер се тиме пмпгућава безбједнији и бржи прптпк сапбраћаја на тпј дипници. 
Фз ппдрщку Агенције за безбједнпст сапбраћаја Републике Српске 2018. гпдине израђен је "Главни 
прпјекат сапбраћајне сигнализације и ппреме пута на ппдрушју ппщтине Власеница", а у 2019. гпдини 
планирана је имплементација.  
Збпг пгранишених финансијских средстава намјеоених за ту сврху у санацију и узградоу 
некатегприсаних цеста у перипду 2013-2017. гпдине из ппщтинскпг бучета издвпјенп је 1.000.139,00 
КМ, дпк је за исти перипд у сврхе редпвнпг пдржаваоа цеста издвајанп у прпсјеку 124.311,80 КМ 
гпдищое из бучета ппщтине. 
Ф тпку 2017. гпдине, уз ппдрщку Пружаних снага БиХ, саниранп је пкп 100 килпметара макадамских 
путева у сепским мјесним заједницама, кпји су, збпг непдржаваоа у претхпднпм перипду били знатнп 
урущени. Ф 2017. гпдини уз ппмпћ Прпграма јавних инвестиција Републике Српске, асфалтирани су 
паркинзи и приступни путеви за вище стамбених зграда. Вриједнпст изведених радпва је 72.000 КМ. 
Лпкални путеви имају већинпм неадекватне елементе пппрешнпг прпфила, пднпснп кплпвпз је 
недпвпљне щирине, пдвпдоа пбпринске впде је неријещена, пп дужни нагиби су велики и сл. 
Пдржаваое лпкалне путне мреже је евидентнп, али недпвпљнп. Фсљед недпстатка средстава за 
редпвнп пдржаваое, лпкални путеви су све лпщијег квалитета щтп  директнп утише на лпкални развпј 
ппсебнп на нпр. ппљппривредне прпизвпђаше, кпји не мпгу бити кпнкурентни на тржищту са великим 
трпщкпвима трансппрта рпбе кпји битнп партиципирају у кпнашнпј цијени ппљппривредних 
прпизвпда. 
 

Уреба истаћи да Прпстпрним планпм Републике Српске дп 2025. гпдине предвиђа се  и изградоа брзе 
сапбраћајнице кпја би прплазила крпз теритприју ппщтине Власеница спајајући јужне и сјеверне 
дијелпве Републике Српске, щтп ће дпдатнп ппвезати ппщтину Власеница са другим дијелпвима РС и 
БиХ.  
Пдржаваое лпкалне путне мреже је евидентнп, али недпвпљнп, щтп је пптребнп унаприједити у 
нареднпм перипду. Пптребнп је наставити активнпсти мпдернизације градских улица у урбанпм 
дијелу, уредити пјещашку зпну, и прпщирити градски паркинг, те наставити активнпсти мпдернизације 
лпкалних и некатегприсаних путева. Планирана је и изградоа кружне раскрснице. 
Ппсебну пажоу пптребнп је пбратити за мјере за ппбпљщаое сигурнпсти сапбраћаја на ппдрушју 
ппщтине. 
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1.7.2. Стаое технишке инфраструктуре 
 
Електрп – енергетска мрежа 
 
Знашајнп је наппменути да брпј пптрпщаша електришне енергије у категприји „дпмаћинства“  пдгпвара 
стварнпм брпју дпмаћинстава у ппщтини Власеница щтп практишнп знаши да је електрификација 
кпмплетирана.  
Када су у питаоу ппстпјеће ппслпвне зпне „Нпви Еластик – ДИВ-Бираш“ и „Дрински кпрпус“, исте имају 
уреднп електрпснабдијеваое. Ф тпку је електрификација ппслпвне зпне „Брегпви“. За ппслпвну зпну 
„Кула- Зебан“ јпщ увијек није ријещенп ппремаое инфраструктурпм. Надлежна електрпдистрибуција 
израдила је елабпрат за електрификацију индустријске зпне „Кула-Зебан“  и Ппщтина Власеница 
настпји да пбезбиједи екстерне извпре финансираоа. 
 

Ф нареднпм перипду пптребнп је врщити редпвнп пдржаваое електрпенергетске мреже на прпстпру 
ппщтине. Пптребнп је реализпвати електрификацију индустријске зпне „Кула-Зебан“. 

 
Телекпмуникацијска мрежа 
 
Брпј прикљушака фиксне телефпније у 2017. гпдини изнпси 919, за разлику пд 2013. гпдине када их је 
билп 1464. Ф истпм перипду ппвећан је брпј кприсника мпбилне мреже са 3942 на 5352. Мјесне 
заједнице кпје тренутнп немају прикљушак на фиксну телефпнију су: МЗ Цикпте, МЗ Дпои Залукпвик и  
МЗ Гпрои Залукпвик. Ппстпји базна станица кпја пмпгућава да се на  јефтинији нашин ппвежу Мјесне 
заједнице на прпстпру ппщтине кпје нису ппвезане фикснпм телефпнијпм. 
Щтп се тише мпбилне телефпније, Власеница је укљушена у GSM М:тел мрежу кпја има пкп 500 
претплатника (у пве претплатнике нису рашунати „PrePaid“ кприсници), а није билп знашајније 
прпмјене у брпју претплатника у пднпсу на 2013. гпдину.  
 

Да би се ппвећап брпј кприсника фиксне телефпнске мреже кап и брпј интернет кприсника, пптребнп 
је да телефпнски пператер у нареднпм перипду предвиди финансијска средства за щиреое фиксне 
мреже и на тај нашин  изврщи спајаое мјесних заједница на ппдрушју ппщтине  кпје тренутнп немају 
фиксни прикљушак. 

 

 
1.7.3. Стаое кпмуналне инфраструктуре и услуга 
 
Снабдијеваое питкпм и техничкпм впдпм 
 
Фкупна дужина впдпвпдне мреже је 97,8 km пд тпга 55 km са извприщта ,,Уищша“ и ,,Видпвића врелп“. 
Ф перипду 2013-2017. гпдине изграђенп је укупнп 8,5 килпметара впдпвпдне мреже, дпк је 
рекпнструисанп укупнп 16 килпметара мреже. Наплативпст за изврщене услуге са извприщта ,,Уищша“ 
и ,,Видпвића врелп“ је у узлазнпм тренду и креће се пкп 75%. Прпсјешна цијена впде изнпси 0,88 КМ 
пп m3 и пна се није мијеоала у пднпсу на 2013. гпдину.  
Квантитативнп унапријеђеое се пднпси на  свакпдневну кпнтинуирану исппруку прпсјешних 80 l/s впде  
у град, щтп је у пднпсу на перипд дп рекпнструкције ппвећаое прпизвпдних капацитета пд 30%. 
Системпм впдпвпда, ппред града Власенице, впдпм за пиће се снабдијева 3055 дпмаћинстава, 
пднпснп пкп 80% станпвнищтва је сппјенп на јавни впдпвпд и има задпвпљавајући квалитет и 
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квантитет питке впде, щтп је у пднпсу на 2013. гпдину вище за 166 нпвих дпмаћинстава прикљушених 
на впдпвпд.    
 

Щтп се тише впдпснабдијеваоа, у нареднпм перипду пптребнп је изврщити замјену ппстпјећих азбест 
цементних цијеви у систему впдпснабдијеваоа питкпм впдпм, збпг ппзнатпг негативнпг дјелпваоа 
азбест цемента на здравље људи, пднпснп изазиваоа малигних бплести кпд људи. Уакпђе је пптребнп 
да се на исти нашин санира и цјевпвпд технишке впде израђен пд азбест цементних цијеви. Ф 
приградским насељима гдје је у питаоу лпкалнп впдпснабдијеваое впдпм пптребнп је врщити 
редпвнп хигијенскп епидемиплпщке анализе впде. Ф нареднпм перипду имплементације Стратегије, 
припритетнп је пптребна изградоа впдпвпда у насељима Дпои Залукпвик, Дурићи и Мищари. 
Пптребнп је израдити прпграм санитарне защтите и усппставе санитарне защтите за извприщта за 3 
мјесне заједнице - Фаза I и II. За хигијенску исправнпст впде, неппхпдна је изградоа прешисташа впде 
за пиће на извприщту Уищшинп Врелп. Уакпђе, пптребна је изградоа хлпрне станице на впдпвпднпм 
систему "Грабпвица". 

 
Канализација  
 
Ф перипду 2013-2017. изграђенп је 0,5 килпметара канализаципне мреже на ппдрушју  ппщтине. 
Прпсјешна цијена птпадне впде изнпси 0,35 КМ пп m3. Канализаципни систем је изграђен углавнпм у 
централнпм дијелу града и у насељу Упплик. За пкп 20% кприсника градскпг система 
впдпснабдијеваоа није пбезбијеђен сервис јавнпг каналисаоа упптребљених впда. 72% кплектпрске 
мреже је вепма старп и дптрајалп. Примарни третман упптребљених и кищних впда врщи се прекп три 
септика, пд кпјих је у функцији самп један, у насељу Упплик, изграђен 2005. гпдине. 
Градска канализаципна мрежа има укупнп 17.230 m кплектпра пд бетпнских и ПВЦ цијеви пд шега 
13.505 m бетпнских и 3.725 m ПВЦ кплектпра. Ф перипду јаких кища у градскпм центру шестп дплази дп 
изливаоа канализације, а шеста су и излијеваоа упптребљене впде на мјестима лпкалних зашепљеоа 
и када нема пбприна. Ппред тпга, евидентнп је цуреое упптребљене впде у ппдземље, јер је већина 
кплектпра изграђена пд бетпнскихцијеви, кпје накпн ппмјераоа тла усљед земљптреса и слијегаоа 
нису квалитетнп увезане.  
Брпј дпмаћинстава прикљушених на градску канализаципну мрежу се није знашајнп мијеоап, у пднпсу 
на 2013. гпдину, такп да изнпси 1134, пднпснп 30,5% пд укупнпг брпја дпмаћинстава. Стамбене 
јединице кпје нису прикљушене на градску канализацију упущтају упптребљену впду у индивидуалне 
септишке јаме, дпк дип сепских дпмаћинстава врщи  директнп испущтаое упптребљених впда у 
пптпке,канале или на пкплнп земљищте, щтп дпвпди дп загађеоа.  
 

Да би се сакупљаое упптребљених и пбпринских впда у урбанпм дијелу Власенице врщилп у складу са 
закпнским нпрмама кпје пбухватају и аспект защтите живптне средине, неппхпднп је изврщити 
рекпнструкцију ппстпјећег канализаципнпг система и изградоу ппстрпјеоа за прешищћаваое 
птпадних впда за кпје је пптребна прпјектнп-технишка дпкументација. За наредни перипд 
имплементације Стратегије, припритет је изградоа и рекпнструкција канализаципне мреже у 
насељима Упплик I и Упплик II. Ф урбаним дијелпвима града, приградским и сепским ппдрушјима 
пптребнп је израдити септишке јаме са пптребнпм технишкпм дпкументацијпм, тј. септишке јаме кпје 
задпвпљавају све пптребне санитарне услпве какп се птпадне впде  не би директнп испущтале у 
пптпке, канале и пкплнп земљищте. 
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Улична расвјета 
 
Градскп ппдрушје ппщтине Власеница је у пптпунпсти ппкривенп улишнпм расвјетпм кпја је ппстављена 
на металне и бетпнске стубпве. Свјетиљке су живине и натријумпве јашине 100 W, 125 W, 250 W и 400 
W. Фграђенп је 637 сијалица за псвјетљеое улица, а пптрпщоа се мјери за 21 мјернп мјестп. Уренутнп 
је занемарљивп ппдрушје ппщтине ппкривенп ЛЕД расвјетпм (укупнп 25 сијалица). Ф тпку 2017. гпдине 
Ппщтина је издвпјила 88.691КМ за текуће пдржаваое и пптрпщоу електришне енергије за јавну 
расвјету. 
Ф нареднпм перипду у пквиру стратещких прпјеката планирана је мпдернизација јавне расвјете у 
складу са принципима енергетске ефикаснпсти. 

Збпг издвајаоа знашајних финансијских средстава за трпщкпве јавне расвјете, у нареднпм перипду 
пптребнп је радити на замјени ппстпјећих натријумпвих и живиних свјетиљки за щтедљиве и 
енергетски ефикасне свјетиљке (ЛЕД расвјету) у циљу смаоеоа пптрпщое електришне енергије. 
Фградопм ЛЕД расвјете мпгуће је пстварити ущтеде и дп 60% те је мпгуће на тај нашин знашајнп 
смаоити трпщкпве за јавну расвјету а финансијска средства за пдржаваое ЛЕД расвјете нису 
пптребна. 

 
Грпбља 

На ппдрушју града налазе се  три градска грпбља: Правпславнп, Исламскп и Јеврејскп, а тренутнп ппстпји 
дпвпљан брпј укппних мјеста за све кпнфесије.  

 

Ф ппступку је изградоа нпвпг градскпг грпбља у урбанпм дијелу Власенице, кап и уређеое 
правпславнпг грпбља, щтп је неппхпднп реализпвати у нареднпм перипду. 

 
 
1.7.4. Стаое административних услуга лпкалне сампуправе 
 
Ф Ппщтинскпј управи, у 2017. гпдини, уппсленп је 56 пспба, пд кпјих је 29 жена.  Ф 2013. гпдини брпј 
заппслених изнпсип је 53. Када је у питаоу пбразпвна структурна, вище пд пплпвине уппслених има 
заврщену виспку и вищу струшну спрему, ташније оих 52,94%,  дпк је 19 заппслених са средопм 
струшнпм спремпм (44,12%) и  2 НК радника (2,94%).  
Ф тпку  2017. гпдине у технишкп ппремаое  улпженп је 11.011,00 КМ, щтп је знатнп ппвећаое у пднпсу 
на 2013. гпдину када је улпженп свега 219,00 КМ. Ф 2013. гпдини ријещенп је 6.696 предмета, или 
79,72% пд укупнпг брпја предмета, а у 2017. гпдини 6.664 предмета, пднпснп 70,25% пд укупнпг брпја 
задужених предмета. Ппщтинска управа распплаже са 53 рашунара, щтп је за 17,78% вище у пднпсу на 
2013. гпдину. Стппа задпвпљства кприсника услугама Ппщтинске управе изнпси 95%, щтп је за 5% 
вище у пднпсу на 2013. гпдину. 
Ппщтина Власеница и Групација Свјетске банке 2017. гпдине заједнишки су радили регулатпрнпј 
рефпрми административних прпцедура у надлежнпсти Ппщтине, привлашеоу инвеститпра и ствараоу 
бпљих услпва за инвестираое, у склппу прпјекта “Lifе”. Дп сада је пстварен напредак у смислу 
ппједнпстављеоа административних прпцедура и свих ппступака и укинута је административна такса 
за регистрацију предузетника. Рпкпви за издаваое дпзвпла и пдпбреоа из надлежнпсти пдјељеоа за 
прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве ПФ су скраћени на 8 дана, ппједнпстављене су 
прпцедуре у смислу пптребне дпкументације приликпм рјещаваоа захтјева из надлежнпсти Ппщтине 
и умаоене административне таксе. Ф циљу прпмпције инвестиципних пптенцијала израђен је 
инвестиципни прпфил затим пптписани угпвпри између Ппщтине и свих релевантних 

устанпва/предузећа какп би се ефикасније и брже дпщлп дп пптребне дпкументације и 

усппстављена директна сарадоа са лпкалним привредницима крпз after-care ппдрщку. 
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Пдлукпм п дппуни Пдлуке п псниваоу Ппщтинске управе у фебруару 2018. гпдине фпрмиран је Пдсјек 
за развпј, кпји у пквиру свпје надлежнпсти пбавља ппслпве управљаоа развпјем ппщтине Власеница, 
укљушујући све сегменте пдрживпг развпја, прганизује и впди прпцес стратещкпг планираоа, 
усппстављаое партнерских пднпса и пдржаваое редпвне кпмуникације и кппрдинације између 
пдјељеоа и служби у пквиру Ппщтинске управе и битних актера, ради на припреми, кандидпваоу и 
имплементацији прпјеката у сарадои са кабинетпм нашелника ппщтине предлаже мјере за 
унапређеое ппдрушја ппщтине Власеница кап ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа и ппвпљне лпкације за 
инвестираое.  
 

Ф нареднпм перипду неппхпднп је дпнијети Правилник п прпдаји земљищта у свпјини Ппщтине 
Власеница исппд тржищне цијене или без накнаде, у зависнпсти пд брпја нпвих радних мјеста, са 
циљем унапређеоа ппслпвнпг амбијента. 
Уакпђе, неппхпднп је радити на унапријеђеоу јавних услуга и увпђеоу сервиса е-управе. 

 
 
1.8. ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Ппдрушје ппщтине Власеница није неппсреднп угрпженп пд великих загађиваша такп да је дп сад 
стаое живптне средине релативнп дпбрп. Највећи брпј екплпщких прпблема на ппдрушју ппщтине 
егзистира збпг запстајаоа у развпју кпмуналне инфраструктуре, те збпг нерјещених екплпщких 
прпблема прпизвпдних капацитета јер ппстпје привредни субјекти кпји нису имплементирали све 
мјере кпје су им налпжене екплпщким дпзвплама, а кпје требају имплементирати у нареднпм 
перипду. Мнпги екплпщки прпблеми узрпкпвани су ниским нивппм свијести грађана кап и ппјединаца 
п пптреби пшуваоа квалитета живптне средине. 

 
1.8.1. Стаое квалитета ваздуха 
  
Није билп прпмјена када се ради п стаоу квалитета ваздуха, такп да пстају прпблеми кпји су били и 
прије имплементације Стратегије, а извпри загађеоа ваздуха кап ппсљедице људске активнпсти 
(маои загађиваши) на ппдрушју ппщтине Власеница мпгу се сврстати у шетири групе: 

 загађеое пд сагпријеваоа из кптлпвница ппјединих пбјеката и индивидуалних лпжищта. 

 индустријскп загађеое (дрвна и металппрерађивашка индустрија), 

 сапбраћај и 

 некпнтрплисанп спаљиваое свих врста птпада. 
Имајући у виду да тпплификаципна инфраструктура у Власеници није у функцији већ дужи перипд, 
такп да сви пбјекти у урбанпј зпни ппсједују властите извпре тпплптне енергије, мпже се закљушити да 
квалитет ваздуха у зимскпм перипду није на задпвпљавајућем нивпу. Мпнитпринг  квалитета  ваздуха 
на ппдрушју ппщтине Власеница се не врщи, нити је икад усппстављена станица кпја би пратила 
квалитет ваздуха. Збпг тпга није мпгуће представити ппдатке п квалитету ваздуха, кап щтп је 
кпнцентрација СП2, ТП2, НП2, шађи и других шестица. Надзпр над загађивашима ваздуха врщи 
републишки екплпщки инспектпр ппвременп и пп пријави грађана, с пбзирпм да у Правилнику п 
прганизацији и систематизацији радних мјеста административне службе ппщтине Власеница не 
ппстпји раднп мјестп екплпщкпг инспектпра.  
 

Иакп не ппстпје ппдаци п прекпмјерним кпнцентрацијама загађујућих материја у ваздуху, Ппщтина 
предузима знашајне наппре у имплементацији прпјеката замјене енергената у јавним и приватним 
пбјектима щтп утише на защтиту живптне средине. гприва.  
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1.8.2. Стаое квалитета впда 
 
На теритприји ппщтине Власеница не ппстпји кпнтинуирани систем кпнтрпле и праћеоа квалитета 
впда у впдптпцима, а самим тим ни адекватна статистишка база ппдатака. Стаое квалитете впда у 
пднпсу на 2013 мпже се пцијенити кап непрпмијеоенп. Щтп се тише третмана птпадних впда тренутна 
ситуација није задпвпљавајућа пбзирпм да не ппстпје системи за прешищћаваое птпадних впда. 
Ппстпје 4 реципијента птпадних впда: Уабана, Сущица, Хатибпвац и ппвремени впдптпк  Зебан - Бегпвп 
ппље. Пд пблика прешищћаваоа птпадних впда прије упущтаоа у реципијент, ппстпји један септик 
(талпжница) за дип градскпг насеља Власеница (насеља Упплик II и Упплик III), кпји има испуст у 
реципијент Уабана. 
 

Збпг великпг брпја непрпписнп изграђених септишких јама у урбанпм дијелу града кап и приградским 
насељима, јављају се прпблеми ппвременпг изливаоа садржаја и некпнтрплисанпг птицаоа, щтп 
изазива загађеое ппврщинских и ппдземних впда  и земљищта. 
Ппред испущтаоа птпадних впда, на загађиваое ппврщинских и ппдземних впда на ппдрушју ппщтина 
Власеница утише и некпнтрплисанп пдлагаое птпада, щтп је ппсебнп израженп у руралним 
срединама, кпје нису пбухваћене системпм прганизпванпг пдвпза птпада. Ф нареднпм перипду 
имплементацијпм мјера кпје су усвпјене птпгрампм защтите извприщта усппставиће се мпнитпринг 
квалитета впде. 

 
1.8.3. Стаое щумских екпсистема 
 
Газдпваоа щумама пвпг ппдрушја врщи ЩГ Бираш, такп да је тп изван надлежнпсти Ппщтинске управе. 
Ф прптеклпм перипду Стратегије, мјере оеге щума нису из пбјективних разлпга ппвећане јер шестп 
дистрибуција спртимената нема адекватнп тржищте. Пснпвни прпблем је и даље бесправна сјеша у 
близини већ ппстпјећих асфалтних сапбраћајница и щумских путева, при шему дплази дп деградације 
и девастације щума и щумскпг земљищта, али врлп су ријетки слушајеви пткриваоа ппшинипца 
бесправне сјеше. Бесправним сјешама гпдищое се ппсјеше прпсјешнп 1.000 m³ брутп дрвне масе. Ппред 
тпга, прпблема представља и некпнтрплисана сјеша щуме и превпз трупаца унутар зпна санитарне 
защтите извприщта Уищшинп врелп, щтп има негативан утицај на квалитет и квантитет впде.  
Шпвјек је узрпшник и ппвремених щумских ппжара. На пвпм ппдрушју у прпсјеку избије 19 щумских 
ппжара гпдищое, а прпсјешна ппврщина захваћена щумским ппжарпм изнпси 62,95 ха.4 Минска ппља 
кпја су била евидентирана на теритприји ппщтине, пп заврщетку ратних дејстава су углавнпм 
пшищћена, а  самп ппвременп се прпнађе лпкалитет са неексплпдираним експлпзивним средствима, 
кпја се ппсредствпм Цивилне защтите и Министарства унутращоих ппслпва пдмах деактивирају, 
уклпне и унищте, али у прптеклпм перипду Стратегије није билп таквих слушајева. 
Уакпђе је изражен и прпблем неадекватнпг пдлагаоа птпада, најшещће у близини сепских насеља у 
пближоим щумама и ппред щумских путева. Уај птпад утише на загађеое щумскпг земљищта, 
ппврщинских и ппдземних впда, щумских екпсистема, и представља пптенцијални извпр заразних 
бплести. Ппстпје 4 регистрпване дивље деппније у щумама, дпк је прпцјена Кпмуналне пплиције да 
ппстпји јпщ вище пд 10 нерегистрпваних деппнија у щумама. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ппдатак ЩГ „Бираш“Власеница. 
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Кпнтрплу сјеше щуме врщи  ЩГ Бираш и ппщтина Власеница нема кпнтрплу бесправне сјеше 
првенственп щтп ппщтина нема щумарскпг или ппљппривреднпг инспектпра кпји би мпгап прпвпдити 
пвај дип ппсла. Збпг тпга су пптребне хитне узгпјне мјере кпје ппдразумијевају и прпредне сјеше ради 
ппбпљщаоа квалитета щуме. Неппхпднп је и ппвећати ппщумљаваое пгпљених ппврщина, ппвећати 
удип зелених ппврщина у излетнишким и пптенцијалним излетнишким зпнама и мнпгп вище се 
усмјерити на друге функције щума кап щтп су туристишкп-рекреативна, здравствена и др. збпг шега је 
неппхпднп и смаоити неадекватнп пдлагаое птпада у щумама и ппред щумских путева. 

 
 
1.8.4. Управљаое птпадпм 
 
Прикупљаое и пдвпз шврстпг кпмуналнпг птпада прганизпванп је у урбанпј градскпј зпни и дијелу 
приградскпг насеља Друм. Неприкупљени птпад у руралним ппдрушјима највећим дијелпм заврщи на 
дивљим деппнијама, а самп маои дип се спаљује или се дпвпзи у кпнтејнере ппстављене у граду. На 
ппдрушју ппщтине Власеница, КП „Шистпћа“ Власеница гпдищое прикупи у прпсјеку пкп 4.300 тпна 
мјещанпг птпада, а кплишина прикупљенпг птпада је ппвећана за 900 т у 2017. гпдини у пднпсу на 
2013. гпдину. Степен ппкривенпсти ппщтине услугпм пдвпза шврстпг кпмуналнпг птпада на дан 
31.12.2018. гпдине је изнпсип 46%, а брпј дпмаћинстава укљушених у услуге пдвпза птпада ппвећан је 
за 205 нпвих дпмаћинстава у пднпсу на 2013. гпдину, при шему је ппстављенп 613 нпвих канти. Цијена 
услуге за дпмаћинства се није мијеоала у претхпднпм перипду, кап ни степен наплате кпји изнпси пкп 
80 %. Цијена пдлагаоа птпада на регипналну деппнију пп тпни изнпси 45,63 КМ са ПДВ и није се 
мијеоала у пднпсу на 2013. гпдину. Ппщтинска управа је у 2017. гпдини издвпјила укупнп 125.000,00 
КМ за пдржаваое шистпће, пдвпз и деппнпваое птпада, а издвајаоа се нису битнп прпмијенила у 
пднпсу на ранији перипд с пбзирпм на тп да се није мијеоала цијена пдлагаоа птпада кап ни пбухват 
пдвпза јавнпг птпада. 
На ппдрушју ппщтине Власеница прганизпванп је самп селективнп прикупљаое папира и картпна на 
пдређеним лпкацијама у центру града, и у тпку гпдине се прикупи пкп 10 тпна пвпг птпада. Набављена 
је преса за папир и 16 кпнтејнера за папир те је ппвећана кплишина прикупљенпг папира за рециклажу 
за 7 тпна у пднпсу на 2015. гпдину. 
Ф прпсјеку ппстпје 2-3 дивље деппније пп једнпм насељу у кпјем не ппстпји прганизпванп прикупљаое 
птпада. Кпмуналнп предузеће реагује искљушивп пп пријави и врщи санацију дивљих деппнија.  
Пдлагаое шврстпг кпмуналнпг птпада, прикупљенпг на ппдрушју ппщтине Власеница, се врщи на 
регипналну санитарну деппнију, кпја се налази на лпкацији Црни Врх, на граници ппщтина Звпрник и 
Псмаци. Дп краја 2016. гпдине птпад је пдлаган на привременп пдлагалищте, кпје је представљалп 
званишну деппнију ппщтине, а налази се у близини насеља Драгасевац, на ппдрушју МЗ Симићи. 
Привремена градска деппнија заузима ппврщину пд пкп 1,78 ha, а не испуоава ни минимум 
санитарнп-хигијенских услпва. Деппнија није пграђена, није ппкривена стражпм, нити ппсједује 
защтитни ппјас. Није снабдијевена пптребним инсталацијама и уређајима за гащеое ппжара и 
дезинфекцију впзила. Уакпђе, не ппстпје пбјекти и уређаји за лишну хигијену и защтиту радника. 
Прпцједне впде из деппније птишу директнп у пближои пптпк, кпји се улива у ријеку Уищшу некпликп 
стптина метара даље. На деппнији ппстпји прпстпр на кпји је пдлаган анимални птпад ппврщине 500 
m². Међутим, примјећенп је пдлагаое анималнпг птпада и изван мјеста прпписанпг за те намјене. На 
градску деппнију се пдлагап и неутралисани муљ из уређаја за прешищћаваое птпадних впда 
предузећа Алпрп а.д. Власеница. Уај птпад се скупља у кругу фабрике гдје испарава тешнпст, а затим се 
шврсти дип птпада пдвпзи на градску деппнију.  
Битнп је нагласити да је лпкална деппнија пд ппшетка 2018. гпдине затвпрена за упптребу и даље 
пдлагаое птпада, али да јпщ увијек није изврщена санација и рекултивација терена. 
Један пд пснпвних прпблема са кпјим се супшава ппщтина Власеница је питаое збриоаваоа 
медицинскпг птпада кпји настаје приликпм пружаоа медицинских услуга у Дпму здравља Власеница. 



34 

 

Пва врста птпада се сакупља на мјесту настанка и предаје трећем лицу ван ппщтине Власеница, на 
даљи третман. 
Ппщтина нема ппљппривреднпг инспектпра, већ је предметна кпнтрпла у надлежнпсти републишкпг 
инспектпра. 
Ппред наведених, присутни су и сљедећи прпблеми у пбласти прикупљаоа и деппнпваоа шврстпг 
птпада: застарјела механизација у К.П.”Шистпћа”, неппстпјаое система и ппреме за селекцију и 
рециклажу птпада, недпвпљан брпј кпнтејнера, неразвијена свијест кпд станпвнищтва п правилнпм 
управљаоу шврстим птпадпм и пдржаоу екплпщки шисте живптне средине, нерјещенп питаое 
збриоаваоа ппаснпг и медицинскпг птпада и др. 
Ф прптеклпм перипду, ппвећани су капацитети за пдвпз птпада. Ф 2015. гпдини, Ппщтина Власеница 
дпбила је, пд Щведске развпјне агенције СИДА, два специјална впзила (Вплвп ФЕЕ 62РХХ капацитета 9 
т птпада и Ренаулт Д180 Мидлум капацитета 2 т птпада) кпје је уступила КП “Шистпћа” а.д. Власеница 
на кприщтеое, јер је расхпдпванп 1 специјалнп впзилп (ФАП 14/14), капацитета 4,2 т птпада кпје је 
билп у вепма лпщем стаоу. Ф 2014. гпдини је у сарадои са ФНДП реализпван прпјекат „Прикуплаое и 
селекција шврстпг птпада  на ппдрушју Бираш регије“ у пквиру кпјег је изврщена набавка пресе за 
картпн и папир, кап и 16 кпнтејнера за пву врсту птпада. 
 

Ф нареднпм перипду ппщтинска администрација ће бити усмјерена на прганизпванп прикупљаое 
птпада у руралним ппдрушјима гдје је пптреба најизраженија пднпснп гдје дивље деппније угрпжавају 
здравље и сигурнпст грађана. Ппред тпга, неппхпднп је даље унаприједити селективнп прикупљаое 
птпада и иницирати активнпсти за изградоу рециклажнпг двприщта. За затвпрену лпкалну деппнију, 
пптребна је израда прпјектне дпкументације за санираое и рекултивацију терена. 

 
1.8.5. Управљаое прпстпрпм и стаое градскпг зеленила 
 
Ф пбласти управљаоа земљищтем није билп прпмјена у пднпсу на перипд прије Стратегије, такп да су 
прпблеми пстали исти.   
Један пд најизраженијих прпблема ппщтине Власеница представља бесправна градоа, пднпснп 
изградоа стамбених и других пбјеката без прпписаних сагласнпсти и пдпбреоа. Ф 2013. гпдини је билп 
пкп 350 бесправнп изграђених пбјеката у урбанпм ппдрушју и пкп 150 изван урбанпг ппдрушја, дпк се 
прпцјеоује да је, дп краја 2017. гпдине тај брпј нарастап на 400 таквих пбјеката у урбанпм ппдрушју 
дпк је изван урбанпг ппдрушја брпј бесправних пбјеката пстап исти. Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и 
стамбенп кпмуналне ппслпве кап надлежнп за спрпвпђеое ппступка легализације у перипду пд 
ступаоа на снагу Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу пднпснп пд маја 2013. гпдине дп 31.12.2016. 
гпдине запримилп је укупнп 153 захтјева за легализацију. Дп краја 2017. гпдине брпј ријещених 
захтјева изнпси 63, пд шега је 15 захтјева пдбашенп закљушкпм јер није билп услпва за ппкретаое 
ппступка. Ф ппступку рјещаваоа тренутнп је 90 захтјева за легализацију, за кпје је тражена дппуна 
дпкументације и пд кпмплетираоа исте зависи исхпд ппступка. Нарпдна скупщтина Републике Српске 
је у јуну 2018. гпдине усвпјила Закпн п легализацији бесправнп изграђених пбјеката, с циљем да се 
бесправни пбјекти за кпје ппстпје закпнски услпви уведу у легалне тпкпве, шиме ће се ствприти услпви 
да се за пве пбјекте плаћа ппрез на импвину те спријеши даље нанпщеое щтете јавним прихпдима. 
Фзрпк бесправне изградое у ппщтини Власеница је и тај щтп Ппщтина дужи перипд није имала 
урбанистишкп-грађевинскпг инспектпра, кпји се пд ппшетка 2017. гпдине ангажује пп угпвпру из 
Градске управе Звпрник. Стимуланс бесправнпј градои представљалп је и пдпбраваое прикљушака на 
инфраструктуру пд стране јавних кпмуналних предузећа за пбјекте за кпје није издатп пдпбреое за 
грађеое. 
Кап једна пд мјера за уређеое прпстпра и спрешаваоа бесправне градое представља и дпнпщеое 
спрпведбене планске дпкументације. Према тренутнпм стаоу ппстпје сљедећи дпкументи прпстпрнпг 
уређеоа: 
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- Прпстпрни план ппштине Власеница – Пдлука брпј: 01-022-118/10 пд 30.11.2010. гпдине. 
Прпстпрни план ппщтине Власеница 2007-2020. је важећи стратещки дпкумент прпстпрнпг 
уређеоа и у складу са пдредбама Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу примјеоују се дп истека 
рпка важеоа за кпји је дпнесен, пднпснп дп 2020. гпдине.  

- Урбанистички план ппштине Власеница 2016-2036 - Oдлука брпј: 01-022-66/17 пд 21.6.2017. 
гoдине.  

- Регулаципни  план за ппдручје „Центар“ ппштина Власеница -  Oдлука брпј: 01-022-85/12 пд 
29.6.2012. гoдине.  

- Регулаципни план „Индустријска зпна Кула–Зебан“ - Oдлука брпј: 01-022-104/10 пд 12.11.2010. 
гпдине.  

- Регулаципни план дијела центра урбанпг ппдручја Власенице - Oдлука брпј: 01-022-58/18 пд 
30.4.2018. гпдине.  

- План парцелације за рекпнструкцију бензинске станице у Улици Илије Бирчанина у Власеници 
– Пдлука брпј: 01-022-29/13 пд 21.6.2013. гпдине.  

- Измјене и дппуне урбанистичкпг прпјекта Нпвпг правпславнпг градскпг грпбља у Власеници - 
Пдлука брпј: 01-022-141/9 пд 29.10.2009. гпдине.  

 
Ф пквиру управљаоа јавним ппврщинама у перипду имплементације Стратегије уређенп је 16.000 m² 
јавних зелених ппврщина. 
 

Ф нареднпм перипду су планирани прпјекти даље израде прпстпрнп планске дпкументације кап и 
уређеоа урбанпг ппдрушја града путем уклаоаоа урущених и напущтених пбјеката кап и планскпг 
уређеоа јавних зелених ппврщина.  

 
 

1.8.6. Защтита прирпднпг и културнп-истпријскпг насљеђа 
 
Ф перипду 2014.-2017. гпдине, није билп прпмјена у активнпстима защтите прирпднпг и културнп-
истпријскпг наслијеђа. Ф перипду прије имплементације Стратегије изврщена је рекпнструкција и 
унутращоа рестаурација Цркве Св. аппстпла Петра и Павла кап и дпграђиваое ппмпћних прпстприја и 
ваоскп уређеое, дпк је ппнпвп изграђена пптпунп нпва Чамија Хајрија кпја је у тпку рата била 
ппрущена. На згради ппщтине је прпмјеоен крпв и дпграђена је щалтер сала. На ппјединим 
сппменицима културе изврщенп је ппстављеое пграде и уређеое пкп сппменика.  
 

Защтита културнп истпријскпг насљеђа није системска негп се прпвпди пд слушаја дп слушаја, у складу 
са мпгућнпстима финансираоа. 

 
1.8.7. Утицај лпкалне привреде на живптну средину 
 
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпве Ппщтинске управе ппщтине 
Власеница, кпје издаје екплпщке дпзвпле пп захтјеву привредних субјеката, у прптеклпм перипду 
имплементације Стратегије није издалп ни једну нпву екплпщку дпзвплу, а рађенп је самп на  
пбнављаоу раније издатих екплпщких дпзвпла. Ф прптеклпм перипду није билп нпвих регистрпваних 
индустријских загађиваша на ппдрушју ппщтине.  
 

Ф нареднпм перипду пптребнп је даље јашати свијест привредних субјеката п важнпсти защтите 
живптне средине и примјене стандарда у тпј пбласти, уз инспекцијски надзпр.  

 



36 

 

1.8.8. Утицај живптне средине на јавнп здравље 
 
Један пд гпрућих прпблема на урбанпм ппдрушју, јесте и даље питаое паса луталица. На адресу 
Ппщтинске управе стигне у прпсјеку пкп 20 пријава грађана мјесешнп, жалећи се на псе луталице, кпји 
су највище кпнцентрисани у центру града.  Разлишит је брпј паса луталица у тпку гпдине, али прпцјене 
су да их у прпсјеку има пкп 30. Гпдищое се издвајалп 3.000 КМ за збриоаваое паса луталица. Ф 2015. 
гпдини дпнијета Пдлука п кпмуналнпм реду на ппдрушју ппщтине Власеница („Службени гласник 
ппщтине Власеница“ брпј: 3/15) пп кпјпј је забраоенп пущтаое паса и машака да се слпбпднп крећу. 
Пдлука се спрпвпди, али је мали брпј власника паса и машака кпји се санкципнищу, у прпсјеку дп 3 
гпдищое, јер највећи брпј паса луталица није имап власника. 
 

Надлежни прган лпкалне сампуправе прганизује спрпвпђеое ппщте систематске дератизације за свпје 
ппдрушје (најмаое два пута гпдищое у насељеним мјестима-јесеоа и прпљетна дератизација), врщи 
избпр извпђаша и финансира трпщкпве прпвпђеоа на пдређеним јавним мјестима. 
 

Ф нареднпм перипду неппхпднп је радити на рјещаваоу прпблема паса луталица те сппрвпдити 
редпвнп мјере ппщте дератизације. 

 
1.8.9. Енергетска ефикаснпст  
 
Енергетска ефикаснпст јавних пбјеката, али и приватних није на задпвпљавајућем нивпу. Недпвпљна је 
едуциранпст станпвнищтва п примјени мјера енергетске ефикаснпсти. 
Ф прптеклпм перипду имплементације Стратегије, крајем 2017. гпдине, на Пснпвнпј Щкпли „Вук 
Карачић“ замијеоен је крпвни ппкриваш. План је да се у нареднпм перипду унаприједи енергетска 
ефикаснпст пбјекта, пднпснп да се садащои енергент – угаљ замијени дрвнпм бипмаспм. Ф 2016. 
гпдини је реализпван прпјекат санације пбјекта СЩЦ Милпрад Влашић, кпји је финансирала Амбасада 
САД, у пквиру кпјег је замијеоена стпларија, израђена термпизплација крпва фискултурне сала, те 
термпизплација зидпва. За тај пбјекат, приликпм прпвпђеоа енергетске ревизије пбјекта, упшен је 
прпблем гријаоа гдје дпста радијатпра не ради, тпплптна изплација је урађена и замијеоена сва 
стпларија на пбјекту али ппстпји пптреба за рекпнструкцију гријаоа. Ф нареднпм перипду 
имплементације Стратегије, ппстпји пптреба за унапређеоем енергетске ефикаснпсти за пбјекат 
предщкплске устанпве „Први кпраци“ (крпз рекпнструкцију гријаоа, пднпснп прелазак са система 
гријаоа електришнпм енергијпм на дрвну бипмасу).  
 

Ппред енергетске ефикаснпсти пбјеката пбразпвних устанпва, пптребнп је и унапређеое енергетске 
ефикаснпсти за пбјекат Културнпг центра кап и за зграду Ппщтинске управе. Уакпђе, пптребнп је 
реализпвати активнпсти суфинансираоа замјене фасада и крпвпва на стамбенп-ппслпвним пбјектима. 
Енергетска ефикаснпст свих стамбених пбјеката се мпра знашајнп ппвећати у нареднпм перипду, у 
кпме ће адаптација и мпдернизација  бити пснпвни пблици урбане пбнпве. 
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1.9.  АНАЛИЗА БУЧЕТА ППЩТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
1.9.1. Прихпди и расхпди бучета крпз екпнпмску класификацију 

Ф нареднпј табели су сумирани прихпди и расхпди за ппщтину Власеница у перипду пд 2013. гпдине 
дп 2017. гпдине. 
 
Табела 20.  Укупни прихпди и расхпди из бучета Ппщтине Власеница (у КМ)  
                      за перипд  2013 – 2017. гпдина 

ППИС 
2013.   
(КМ) 

2014.    
(КМ) 

2015.         
(КМ) 

2016. 
(КМ) 

2017.                  
(КМ) 

 УКУПНП: ПРИХПДИ  4.444.029,00 4.916.042,00 4.136.303,00 4.487.694,00 5.066.911,00 

ППРЕСКИ ПРИХПДИ  3.387.620,00 3.253.485,00 3.185.253,00 3.321.512,00 3.242.379,00 

НЕППРЕСКИ ПРИХПДИ  624.181,00 658.524,00 585.515,00 644.375,00 1.077.183,00 

ППМПЋИ  316.729,00 250.993,00 311.373,00 343.292,00 711.328,00 

Уекуће ппмпћи (грантпви) 90.000,00 23.688,00 45.125,00 35.738,00 98.028,00 

Капиталне ппмпћи (трансфери) 226.729,00 227.305,00 266.248,00 307.554,00 613.300,00 

ПРИМИЦИ  115.499,00 753.040,00 54.162,00 178.515,00 36.021,00 

УКУПНП: РАСХПДИ  4.610.443,00 5.137.790,00 4.065.906,00 4.445.295,00 5.066.844,00 

ТЕКУЋИ ТРПЩКПВИ 3.910.232,00 3.885.023,00 3.626.578,00 3.808.480,00 4.038.536,00 

КАПИТАЛНИ ТРПЩКПВИ 700.211,00 1.252.767,00 439.328,00 636.815,00 1.028.308,00 

РАЗЛИКА: ПРИХПДИ – РАСХПДИ  - 166.414,00 - 221.748,00 70.397,00 42.399,00 67,00 

Извпр: Одјељеое за финансије ппштине Власеница  
 
У укупним прихпдима бучета највеће ушещће имају ппрески прихпди кпји су ппсматранпм перипду 
смаоени са 76% у 2013. гпдини на 64%  у 2017. гпдини. Ф пквиру ппреских прихпда најзнашајнији су 
прихпди пд индиректних ппреза (ПДВ) шији удип, такпђе, ппказује тенденцију смаоеоа у 
ппсматранпм перипду. Пви прихпди немају намјенски карактер и ппщтина их кпристи за финансираое 
текућих пптреба и издатака, кап щтп су плате, материјални трпщкпви, ппмпћи и сл. 
Неппрески прихпди у укупним прихпдима бучета у перипду 2013-2017. гпдина крећу се пд 14% у 2013. 
гпдини дп 21% у 2017. гпдини. Ф 2017. гпдини је већи прпценат ушещћа пвих прихпда из разлпга 
евидентиранпг већег изнпса накнаде за кприщтеое щума и щумскпг земљищта.   
Ушещће текућих и капиталних ппмпћи у укупним бучетским средствима варира, с тим щтп је највећи 
изнпс капиталне ппмпћи пстварен у 2017. гпдини (шини пкп 12% укупних прихпда).  
Бучетски примици у укупним прихпдима су симбплишни псим у 2014. гпдини (15% ушещћа у укупним 
прихпдима) пп пснпву кредитнпг задужеоа. 
Бучетске расхпде у највећем дијелу шине текући расхпди, кпји се крећу у расппну 76-89% укупних 
бучетских расхпда. 
Трпщкпви плата и накнада заппслених крећу се пд 28-36% укупних расхпда, а псим плата заппслених 
у Ппщтинскпј управи пбухватају и плате заппслених у псталим пптрпщашким јединицама, кпје се 
финансирају из бучета.  
Трпщкпви материјала и услуга се углавнпм крећу у расппну пд 20 дп 22% укупних расхпда. 
Приближан изнпс бучетских средстава, 24-30%, издваја се и за текуће ппмпћи невладинпм сектпру, 
здравству, пбразпваоу, сппрту, пмладини и др.  
Изнпс издвпјен за капиталне инвестиције је тпкпм гпдина варирап и пва издвајаоа углавнпм зависе 
пд мпгућнпсти прпналаска ванредних извпра финансираоа (трансфер Владе Републике Српске за 
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Прпграм јавних инвестиција у 2017. гпдини) и евентуалнпг кредитнпг задужеоа ппщтине (из 2014. 
гпдине).  
 
1.9.2. Прпјекције прихпда и дпкументи вищих нивпа власти 
 
Прпјекције бучетских прихпда за пптребе ревизије Стратегије развпја заснпване су на трпгпдищоем 
фискалнпм пквиру прпјектпванпм у Дпкументу пквирнпг бучета за перипд 2019-2021. гпдина, те 
прпцјенама на пснпву тренда у кретаоу пстварених прихпда у перипду 2013-2017. гпдина и ппщтим 
привредним кретаоима кпја се пдражавају на прихпде бучета.  

 
Ф перипду 2014 -2017. гпдина, за имплементацију стратегије укупнп је издвпјенп 4.154.629 КМ из 
бучетских и екстерних извпра, и тп прпсјешнп  1.038.657 КМ гпдищое. Из бучета је издвпјенп укупнп 
1.437.429 КМ, гпдищое у прпсјеку 287 хиљада КМ, из екстерних извпра 2.717.200 КМ, прпсјешнп 679 
хиљада КМ. 
Ф ппгледу бучета за 2017. гпдину, за имплементацију стратегије је пквирнп предвиђенп 765.900 КМ 
дпк је из екстерних извпра предвиђенп 3.631.900 КМ. На пснпву пперативних евиденција, из бучета 
2017. је реализпванп  929.620 КМ a из екстерних извпра 1.122.875 КМ. Пви ппдаци указују да је тпкпм 
2017. гпдине дпщлп дп знашајних измјена тренда, пднпснп ппвећаоа реализације издвајаоа за 
финансираое стратегије у пднпсу на претхпдне гпдине. Ф ппгледу прпјекције ДПБ-а за перипд 2019 – 
2021. гпдину, за капиталне прпјекте и пстале инвестиципнп знашајне прпјекте је пквирнп предвиђенп 
3.180.990 КМ. 
Ппщтина има активну улпгу у пбезбјеђеоу бесппвратних екстерних средстава и благпвременп 
ушествује на јавним ппзивима за финансираое прпјеката такп да су за наредни петпгпдпщои перипд 
планирана екстерна средства за финансираое прпјеката у изнпсу пд 9.950.000 КМ. 
Планирана и пбезбјеђена екстерна средства за 2019. гпдину изнпсе 3.850.000 КМ, пд шега пп пснпву 
сппразума са ентитетским и државним министарствима изнпс пд 3.500.000 КМ, а изнпс пд 350.000 КМ 
је пбезбјеђен пд  међунарпдних дпнатпра. 
Ф перипду 2020-2023. гпдина планирана екстерна средства пп пснпву инвестиципнпг кредита изнпсе 2 
милипна КМ, а пп пснпву Прпграма јавнпг улагаоа Владе РС у планскпм перипду се пшекује са 
виспким степенпм вјерпватнпће изнпс пд 3.500.000 КМ. Ф ппсматранпм перипду планирана екстерна 
средства пд дпнатпра на пснпву анализе тренда у прптеклпм петпгпдищоем перипду изнпсе 600.000 
КМ. Фкупна планирана екстерна средства за перипд 2020-2023. гпдина изнпсе 6.100.000 КМ. 
 

Имајући у виду пптребу за пбезбјеђеоем знашајних ваоских извпра финансираоа, Ппщтина 
Власеница спрпвпди знашајне активнпсти на јашаоу људских и технишких капацитета за привлашеое 
инвестиција и пбезбјеђеое ваоских средстава за финансираое развпјних прпјеката. Фкупна 
прпцијеоена вриједнпст планираних прпјеката изнпси 12.589.000 КМ. 
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2 СТРАТЕЩКП ФПКУСИРАОЕ  

 

На пснпву прикупљених ппдатака кпји ппказују тренутнп стаое и прпмјене у ппјединим пбластима, 
урађена је ревидпвана SWOT анализа ппщтине Власеница, пднпснп анализа пснпвних снага, слабпсти, 
мпгућнпсти и пријетои са кпјима се супшава ппщтина Власеница.  

Кпристећи SWOT анализу у стратещкпм планираоу, пднпснп, идентификујући интерне и екстерне 
фактпре кпји утишу на развпј ппщтине Власеница, ревидирани стратещки циљеви и будуће 
интервенције крпз прпјекте су дефинисани на нашин да се искпрсте мпгућнпсти за развпј заснпване на 
снагама, уз елиминисаое слабпсти на кпје је мпгуће утицати и смаоеое утицаја пријетои, гдје је 
мпгуће.   

 
2.1.  SWOT АНАЛИЗА  

Ревидпвана анализа снага, слабпсти, мпгућнпсти и пријетои је приказана у нареднпм табеларнпм 
приказу. Ф тпку ревизије, изврщене су сљедеће пптребне измјене анализе збпг прпмјене стаоа у 
пкружеоу и развпјнпг кпнтекста, кап и недпстатака прпщле анализе: 

- Избрисане су снаге кпје нису јпщ на нивпу снага: развијена медицинска инфраструктура у 
градскпм и руралнпм ппдрушју, укљушенпст пспба са инвалидитетпм у културне манифестације, 
пптенцијал за развпј привреде (инфраструктура и пбјекти), пбразпвна инфраструктура се 
налази у дпбрпм стаоу,  задпвпљавајући квалитет ваздуха на щирем ппдрушју ппщтине;  

- Дпдане су снаге: ппкренута изградоа студентскп-ђашкпг дпма и међуппщтинска сарадоа крпз 
усппстављену Лпкалну Акципну групу (кпја је била прилика кпја се пстварила); 

- Дпдане су слабпсти кпје се пднпсе на: неријещен прпблем паса луталица, недпвпљнп уређене 
зелене ппврщине, стару канализаципну мрежу са присутним пщтећеоима, старе азбест-
цементне цијеви у систему впдпснабдијеваоа и неизврщену санацију и рекултивацију терена 
привремене градске деппније, те низак степен ЕЕ у зградарству; 

- Избрисане су слабпсти: недпвпљнп развијени капацитете ппщтинске администрације, 
недпвпљнп развијени капацитети ппщтинске инспекције, недпвпљнп изграђени капацитети 
средоих щкпла да извпде квалитетну наставу, недпстатак ђашкпг и студентскпг дпма, 
недпстатак прпстпра за рад културних прганизација;  

- Дпдана је прилика кпја се пднпси на ппдрщку прпјектима енергетске ефикаснпсти;  
- Избрисана је прилика: Наципналне стратегије за младе, спцијалнп укљушиваое;  
- Груписане су пријетое кпје се пднпсе на неппвпљан закпнпдавни пквир у једну. 

 

СНАГЕ 

 Кпмуникацијска ппвезанпст и дпбрп 
развијена примарна путна мрежа 

 Прирпдна бпгатства (ппљппривреднп 
земљищте, щуме, велике кплишине питке 
впде) 

 Пптенцијал за развпј ппљппривреде 
нарпшитп у пбласти мљекарства пвшарства, 
кпзарства, впћарства и узгпја јагпдишастпг и 
бпбишастпг впћа 

 Ппвећан брпј виспкп пбразпванпг кадра 

 Пптенцијал за развпј дрвп-прерађивашке 
и алуминијумске индустрије  

 Пптенцијал за развпј туризма (зимски, 
пмладински, лпвни, рурални) 

СЛАБПСТИ 

 Смаоеое брпја станпвника, нарпшитп  
младих и миграгије ради наставка щкплпваоа 
и заппслеоа у другим ппщтинама  

 Ппвећана незаппсленпст пспба са виспкпм 
струшнпм спремпм 

 Незасппсленпст пспба са 
средопщкплским пбразпваоем, ппсебнп 
младих и изнад 40 гпдина 

 Велики брпј напущтених, урущених 
приватних пбјеката 

 Кпнтинуиранп смаоеое неппреских 
прихпда и пгранишенпст бучетских средстава за 
финансираое лпкалнпг развпја 

 Неусклађенпст пбразпвнпг плана и 
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 Израђена прпстпрнп-планска 
дпкументација за индустријску зпну 

 Бипмаса кап пптенцијал за развпј 
пбнпвљивих извпра енергије  

 Мпгућнпст изградое мини 
хидрпелектрана 

 Ппстпјеће brownfield зпне 

 Ппједнпстављене административне 
прпцедуре и ппступци за грађане и привреду, 
ппвпљне административне таксе и кпмуналне 
накнаде 

 Задпвпљавајући нивп спцијалне защтите 
и сигурнпсти грађана 

 Задпвпљавајућа впдпвпдна мрежа 

 Развијена канализаципна 
инфраструктура у градскпм ппдрушју 

 Задпвпљавајући квалитет ваздуха на 
щирем ппдрушју ппщтине щтп представља 
пптенцијал за развпј сппртскп здравственпг 
туризма (ваздущне баое) 

 Квалитетан кадар у пснпвнпм и  
средоем пбразпваоу 

 Ппстпјаое пбразпвних устанпва свих 
нивпа укљушујући виспкппбразпвну устанпву 
у Власеници – студијски прпграм Щумарствп 

 Фсппстављен Центар за културу и 
развијени културни садржаји за младе 

 Урадиципналне културне и сппртске 
манифестације 

 Ппкренута изградоа студентскп – ђашкпг 
дпма „Србија“ 

 Ппвезанпст са Регипналнпм деппнијпм 
(Звпрник) 

 Међуппщтинска сарадоа крпз 
усппстављене Лпкалне Акципне Групе 
 
 

прпграма са пптребама тржищта рада 

 Недпвпљнп развијена сппртска 
инфраструктура и услпви за финансираое рада 
сппртских прганизација 

 Непрганизпван цивилни сектпр 

 Неппстпјаое лпкалних медија 

 Недпвпљна технишка ппремљенпст 
здравствене устанпве, лпща прганизација и 
квалитет услуга ппрпдишне медицине кап и 
недпстатак услуга у руралнпм ппдрушју 

 Недпвпљнп развијени капацитети 
прганизација цивилнпг друщтва и оихпва 
неактивнпст 

 Низак степен ЕЕ у зградарству 

 Неппстпјаое јавнпг превпза 

 Недпвпљна ппкривенпст руралнпг 
ппдрушја системпм прикупљаоа шврстпг птпада  

 Ниска свијест грађана п пдлагаоу шврстпг 
птпада и знашајан брпј дивљих деппнија 

 Неизврщена санација и рекултивација 
терена Привремене градске деппније 

 Старе азбест-цементне цијеви у систему 
впдпснабдијеваоа 

 Неппстпјаое кплектпра за прешищћаваое 
птпадних впда 

 Стара канализаципна мрежа са присутним 
пщтећеоима 

 Ппстпјаое клизищта кпја угрпжавају 
ппљппривредна земљищта, сапбраћајнице и 
маои брпј стамбених јединица 

 Ппстпјаое минских ппља 

 Неријещен прпблем паса луталица 

 Недпвпљнп уређене зелене ппврщине 

 Загађенпст микрп лпкација у граду збпг 
индивидуалнпг лпжищта тпкпм зиме  

 Недпвпљнп развијен сектпр малих и 
средоих предузећа и недпстатак 
предузетнишких иницијатива  

 Неквалитетна секундарна путна мрежа 

 Неријещени импвинскп-правни пднпси за 
развпј јавне инфраструктуре 

 Недпвпљнп искприщтени ппљппривредни 
пптенцијали 

 Фситоенпст ппсједа 

 Неппстпјаое прерађивашких капацитета у 
пбласти ппљппривреде 

 Старпст станпвнищтва кпје се бави 
ппљппривредпм  

 Недпстатак инфраструктуре у 
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ппљппривреди (системи за навпдоаваое, 
прптивградна мрежа, застарјела механизација) 

 Недпвпљна кпнкурентнпст 
ппљппривреднпг сектпра збпг недпвпљнп 
прпизведених кплишина 

ПРИЛИКЕ  
 

 Прпјекти ппдрщке лпкалнпм 
екпнпмскпм развпју (ЕФ и пстали фпндпви) 

 Ппвпљнп пкружеое за упптребу 
пбнпвљивих извпра енергије 

 Изградоа нпвпг крака гаспвпда 

 Фнапређеое инфраструктуре ппслпвних 
зпна 

 Међппщтинска сарадоа крпз  лпкалне 
акципне групе (ЛАГ) 

 Закпн п приватнп-јавнпм партнерству 

 Интереси за ппдрщку и инвестираое у 
brownfield зпне 

 Ппдрщка прпјектима енергетске 
ефикаснпсти 

ПРИЈЕТОЕ 
 

 Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ 

 Неппвпљан закпнпдавни пквир 

 Шесте измјене ппреске пплитике 

 
2.2.  СТРАТЕЩКИ ФПКУСИ  
 

При ревизији стратещких фпкуса је смаоен оихпв брпј, јер су изпстављене двије дефиниције фпкуса и 

тп: 

 
„Јашаое међуппщтинске сарадое и регипналне сарадое“, јер се тп ппсматра кап један пд нашина 
пднпснп механизама за пбезбјеђеое услпва за имплементацију прпјеката пд регипналнпг знашаја у 
складу са стратещким фпкусима и 
 
„Ппвећаое институципналних капацитета ппщтине за управљаое лпкалним развпјем“, јер је дијелпм 
интегрисан у пквиру првпг фпкуса, а развпј капацитета ппщтине за управљаое развпјем треба да 
представља редпвну активнпсти и нашин за ппстизаое стратещких фпкуса. 
 
Издвајаоем јединствених кпнкурентских преднпсти и оихпвим спајаоем са ваоским приликама, с 
једне стране, и ппвезиваое слабпсти и пријетои, с друге стране, Развпјни тим је дефинисап 
стратещке фпкусе на кпје треба кпнцентрисати ресурсе у нареднпм стратещкпм перипду. 
 

 
Искприштаваое пптенцијала за развпј ппљппривреде  

 

Ппщтина   Власеница   има   изузетне   кпмпаративне   преднпсти   када   се   гпвпри   п прирпдним 
бпгатствима, нарпшитп када је ријеш п ппљппривреднпм земљищту. Већина станпвника ппщтине 
Власеница живи у руралнпм ппдрушју, гдје су се примарнп пријентисали на ппљппривредну 
прпизвпдоу. Ф тпм кпнтексту, при ревизији Стратегије је задржан стратещки фпкус кпји се пднпси на 
унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривредне прпизвпдое кпји пбухвата сљедеће припритете: 

 

 Кприщћеое фпндпва за рурални развпј и развпј ппљппривреде 
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 Инсталираое складищнп-прерађивашких капацитета 

 Фвпђеое савремених агрп-технишких мјера и механизације у циљу ппвећаоа кплишина и 

ппбпљщаое квалитета ппљппривредних прпизвпда 

 Ппдрщку прганизпваоу ппљппривредних прпизвпђаша у заједнишкпм наступу на тржищту; 

 Ппдстицај  развпја  мљекарства,   пвшарства,   кпзарства,   впћарства   и   узгпја јагпдишастпг 

и бпбишастпг впћа.  

 

При ревизији пвпг фпкуса, припритет кпји се пднпси на пкрупоаваое ппљппривредних ппсједа је 

изпстављен јер оегпва реализација у препсталпм перипду имплементације Стратегије није мпгућа.  
 
Развпј предузетништва и малих и средоих предузећа  
 
На  ппдрушју  ппщтине  Власеница  егзистира  некпликп  предузећа  у  пбласти алуминијумске и дрвп-
прерађивашке индустрије, кпји су уједнп и нпсипци привредне активнпсти лпкалне екпнпмије. 
Евидентна је пптреба пвих предузећа за кппперантима, пднпснп  пбртницима  кпји  би  задпвпљили  
оихпве  пптребе  за  пплупрпизвпдима. Пвп представља знашајни пптенцијал и ппкреташку снагу за 
развпј микрп, малих и средоих предузећа, пднпснп за развпј предузетнищтва на ппдрушју ппщтине 
Власеница. Збпг тпга, при ревизији је задржан фпкус за афирмисаое предузетнищтва и ствараое 
ппвпљне климе за развпј малих и средоих предузећа крпз:  
 

 афирмисаое птвараоа нпвих пбрта и МСП, 

 ппједнпстављеое прпцедура регистрпваоа, 

 пбебјеђеое адекватне предузетнишке инфраструктуре, 

 искприщтаваое развпјних фпндпва за афирмацију развпја предузетнищтва. 

 

Ф тпку ревизије пвпг фпкуса, утврђенп је да у нареднпм перипду имплементације Стратегије неће бити 

стратещких активнпсти на прпмпцији туризма, те је изпстављен из фпкуса припритет везан за развпј 

туризма. Стратещке активнпсти у нареднпм перипду кпје ће бити везане за ппвећаое туристишких 

ресурса су везане првенственп за уређеое културнп-истпријских лпкалитета кпји су везани за сектпр 

културе у пквиру нареднпг фпкуса.  
 
Ппбпљшаое квалитета живпта, ппсебнп за  младе и смаоеое негативнпг миграципнпг тренда 
станпвништва  

 

Ппщтина Власеница се ппследоу деценију супшава са знашајним пдливпм станпвнищтва, нарпшитп 
млађе пппулације, щтп за ппсљедицу има слабљеое активнпсти раднп сппспбнпг станпвнищтва и 
слабљеое привреде. Мпгућнпсти заппщљаваоа се налазе у припреми младих за предузетнищтвп и 
сампзаппщљаваое, крпз припритете претхпднпг фпкуса, дпк су припритети у дпмену друщтвених 
питаоа за унапријеђеое квалитета живпта за све грађане садржани у пквиру пвпг припритета кпји је 
задржан и у ревидпванпј стратегији, а кпји се пднпсе на: 

 ппбпљщаое друщтвене инфраструктуре, набавка технишке  ппреме и унапријеђеое кадрпва у 
сектприма здравства и пбразпваоа (ппбпљщаое   здравствене   защтите набавкпм ппреме и 
пппуоаваоем   дефицитарнпг медицинскпг кадра, унапријеђеое кадрпва и прпграма 
средоег пбразпваоа у складу са пптребама привреде...); 

  унапријеђеое јавне инфраструктуре и услуга (путне, впдпвпдне и друге кпмуналне 
инфраструктуре);  

  ппдрщку прганизацијама цивилнпг друщтва у активнијем ушещћу у дпнпщеоу пдлука пд 
јавнпг знашаја;  
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 уређеое културнп-истпријских лпкалитета и вјерских пбјеката; 

 ппбпљщаое стаоа и квалитета сппртских пбјеката и терена (изградоа сппртске двпране и 
дјешијих игралищта) и афирмисаое младих да се баве сппртпм. 

Ф ревизији пвпг фпкуса, дппуоена је листа припритета са активнпстима на унапријеђеоу јавне 

инфраструктуре и услуга, кпја се пднпси на ппбпљщаое квалитета друщтвенпг живпта грађана.     

 

Унапређеое заштите живптне средине 

 

Иакп на ппдрушју ппщтине не ппстпје нпви знашајни загађиваши, неппхпднп је кпнтинуиранп 
предузимати мјере за смаоеое негативних утицаја станпвнищтва и индустрије на живптну средину, 
збпр шега је у тпку ревизије Стратегије задржан пвај фпкус. Припритети у пвпј пбласти се пднпсе на:  

 изградоу система прешищћаваоа птпадних впда, 

 ппдизаое свијести грађана п пдлагаоу шврстпг птпада, 

 прпщиреое  система  управљаоа  шврстим  кпмуналним  птпадпм  и  санираое лпкалне 

привремене деппније, 

 предаваое сепских впдпвпда КП „Впдпвпд и канализација“ на управљаое и 

 уређиваое нпвих јавних зелених ппврщина. 

Ф ревизији пвпг фпкуса, са листе припритета укинуте су активнпстима на увпђеоу јавнпг превпза, јер у 

нареднпм перипду имплементације Стратегије нису планиране активнпсти на тпм плану кпје су 

прплпнгиране за наредни перипд.     
 

 
2.3.  ВИЗИЈА И СТРАТЕЩКИ ЦИЉЕВИ 

 
Визија је заснпвана на фундаменталним вриједнпстима станпвника ппщтине Власеница и представља 
пснпву даљег развпја ппщтине. Дефинисана је за перипд пд десет гпдина и у перипду ревизије није 
билп измјена у дефиницији визије. Визија се псврће на припритетна ппдрушја дјелпваоа и садржи све 
релевантне вриједнпсти кпје заједница признаје за кпмпаративне преднпсти и мпгућнпсти кпје је 
пптребнп искпристити на путу развпја. 
 
Из визије прпизилазе ревидиране дефиниције стратещких циљева, кпје сущтински не мијеоају правце 
развпја, већ су прилагпђене какп би биле јасније и кпнзистентније за све кприснике Стратегије и 
грађане.  

 
 



44 

 

 

 
Стратещки циљ 1: Ппбпљщати кпнкурентнпст ппслпвнпг и ппљппривреднпг сектпра 

 
Пвај стратещки циљ се пднпси на фпкус 1 везан за искприщтаваое пптенцијала и прирпдних 
бпгатстава за развпј ппљппривреде и фпкус 2 везан за развпј предузетнищтва и малих и средоих 
предузећа.  
Пшекивани утицаји пвпг стратещкпг циља се пднпсе на следеће: 

 у тпку 5 гпдина имплементације Стратегије (2019-2023.) ппвећан укупан бучет ппщтине за 20% у 

пднпсу на прптекли перипд пд 5 гпдина (2014 -2018.) 

 у тпку 5 гпдина имплементације Стратегије (2019-2023.), прпсјешна стппа заппслених је већа за 10% 

у пднпсу на прпсјешну стппу у тпку претхпдних 5 гпдина (2014-2018.) 

 у тпку 5 гпдина имплементације Стратегије (2019-2023.), прпсјешна стппа незаппсленпсти је маоа 

за 10% у пднпсу на прпсјешну стппу у тпку претхпдних  5 гпдина (2014-2018.) 

 дп краја 2023. гпдине брпј привредних субјеката на хиљаду станпвника ппвећан за 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

 
Стратещки циљ 2: Унаприједити друщтвену средину за квалитетнији живпт грађана  

 

Пвај стратещки циљ пднпси се на фпкус 3 везан за ппбпљщаое квалитета живпта ппсебнп за  младе и 
смаооеое негативнпг миграципнпг тренда станпвнищтва.  
Пшекивани утицаји пвпг стратещкпг циља се пднпсе на следеће: 

 дп краја 2023. гпдине ппвећанп задпвпљствп грађана јавним услугама и инфраструктурпм за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

 дп краја 2023. гпдине ппвећан брпј здравственп псигураних лица за 10% у пднпсу на 2018. гпдину 

 дп краја 2023. гпдине смаоен брпј кприсника услуга спцијалне ппмпћи на хиљаду станпвника за 
20% у пднпсу на 2018. гпдину 

Власеница – јединствен сппј 
прирпднпг и савременпг центра 
регије Бирач, у кпјпј се пдрживп 

кпристе ппљппривредни и шумски 
ресурси те пмпгућава развпј 

људских пптенцијала у 
прпсперитетнпм друштвенпм 

пкружеоу.

1. Ппбпљщати 
кпнкурентнпст 

ппслпвнпг и 
ппљппривреднпг 

сектпра

2. Унаприједити 
друщтвену средину за 

квалитетнији живпт 
грађана

3. Пбезбиједити 
виспк нивп квалитета 

живптне средине
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 дп краја 2023. гпдине ппвећан брпј актвиста у сектпру културе и сппрта за 20% у пднпсу на 2018. 
гпдину и 

 дп краја 2023. гпдине смаоен нивп ризика пд прирпдних несрећа пп станпвнищтвп, прирпду и 
екпнпмију за 1 нивп у пднпсу на нивп у 2018. гпдини 

 
Стратещки циљ 3: Пбезбиједити виспк нивп квалитета живптне средине 
 
Пвај стратещки циљ се пднпси на фпкус 4 везан за унапређеое защтите живптне средине. 
Пшекивани утицаји пвпг стратещкпг циља се пднпсе на сљедеће: 
 

 дп краја 2023. гпдине смаоеое емисије CO2  у ваздуху путем усппстављене енергетске 
ефикаснпсти на 20% јавних пбјеката и пбјеката кплетивнпг станпваоа на ппдрушју ппщтине, 

 дп краја 2023. гпдине ппвећани пстварени прихпди пд наплате кпмуналних услуга за 20% у пднпсу 
на 2018.  гпдину и 

 дп краја 2023. гпдине ппвећане кплишине пласиранпг рециклажнпг птпада за 10% у пднпсу на 
2018. гпдину 

 

 
3 СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ  

 

3.1 Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрких планпва      

За унапријеђеое међуспбне усклађенпсти и кпмплементарнпсти између сектпрских планпва, 
Ппщтински развпјни тим и Пдсјек за развпј су у прпцесу ревизије стратегије кпристили преппруке 
Извјещтаја п евалуацији имплементације Стратегије у прптеклпм перипду. Ппред тпга, примјеоујући 
алат за анализу кпхерентнпсти између прпјеката пднпснп оихпвих исхпда и утицаја на реализацију 
сектпрских исхпда, анализирана је и ппстигнута усклађенпст сектпрских циљева, те утврђена 
кпмплементарнпст између пдређених сектпрских планпва развпја и оихпв међуспбни утицај.  

СЦ 1.1. Ппвећати ппслпвну активнпст привреде 
Ппвећаое ппслпвне активнпсти и кпнкурентнпсти привреде на ппдрушју ппщтине ће дппринијети 
заппщљаваоу щтп такпђе утише на ппвећаое кућних бучета ппрпдица и укљушиваое у друщтвене 
садржаје и манифестације (Сектпрски циљ 2.4), кап и на унапређеое пднпса према живптнпј средини 
и управљаоу птпадпм (Сектпрски циљ 3.2). 
СЦ 1.2. Ппвећати прпизвпдоу и пткуп ппљппривредних прпизвпда 
Јашаое капацитета и кпнкурентнпсти ппљппривредне прпизвпдое и пдрживпст ппљппривредних 
газдинстава ће дппринијети ппвећаоу прихпда дпмаћинстава, щтп ће дппринијети ппвећаоу укупне 
друщтвене активнпсти оихпвих шланпва у лпкалнпј заједници, крпз ппсјете културним и сппртским 
манифестацијама (Сектпрски циљ 2.4). Едукација и удруживаое ппљппривредних прпизвпђаша ће 
дппринијети ппвећаоу нивпа знаоа ппљппривредника щтп ће ппвећати примјену савремених 
агрптехнишких мјера, кпје ће дппринијети смаоеоу загађеоа земљищта, ппврщинских и ппдземних 
впда ппљппривредним птпадпм (Сектпрски циљ 3.3.).  
СЦ 2.1 Фнаприједити дпступнпст и квалитет пбразпваоа на ппдрушју ппщтине   
Ппбпљщан квалитет у сектпру пбразпваоа пмпгућит ће већи нивп струшних знаоа на ппдрушју 
ппщтине щтп ће унаприједити примјену знаоа у сектпру привреде и ппљппривреде (Сектпрски 
циљеви 1.1. и 1.2.), кап и свијести п друщтвенпм живпту щтп ће ппвећати ппсјећенпст кутлурним, 
сппртским и вјерским садржајима на ппдрушју ппщтине (Сектпрски циљ 2.4.) кап и свијести п пптреби 
унапређеоа пднпса према живптнпј средини  (Сектпрски циљ 3.2.). 
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СЦ 2.2. Ппвећати дпступнпст здравствених услуга, спцијалне защтите и едукација за угпднији живпт 
Ппвећаое дпступнпсти и квалитета здравствених услуга и спцијалне защтите утише директнп на 
здравље и спцијални статус станпвника пднпснп сппспбнпст за активнпсти кпје генерищу прихпде, щтп 
утише на привредне и ппљппривредне активнпсти (Сектпрски циљеви 1.1. и 1.2.), кап и укљушиваое у 
културне, вјерске и сппртске садржаје и манифестације (Сектпрски циљ 2.4.).  
СЦ 2.3. Ппбпљщати јавне и кпмуналне услуге  
Ппбпљщаое јавних и кпмуналних услуга, ппсебнп путне инфраструктуре ппвпљщавају се услпви за 
мпбилнпст станпвника, утишу и на већу мпбилнпст рпба щтп ће пмпгућити квалитетније услпве за 
трансппрт прпизвпда и привлашеое инвеститпра  (Сектрпски циљеви 1.1. и 1.2.), те плакщан приступ 
услугама здравствене и спцијалне защтите (Сектпрски циљ 2.2) кап и културним, вјерских и сппртским 
садржајима (Сектпрски циљ 2.4.) и безбједнпсти грађана у сапбраћају (Сектпрски циљ 2.5.), дпк се 
плакщава и приступ за прикупљаое птпада  у свим дијелпвима ппщтине (Сектпрски циљ 3.2.).  
СЦ 2.4. Фнаприједити друщтвени живпт грађана у пбласти културе, сппрта и рекреације 
Фнапријеђеое друщтвенпг живпта грађана у пбласти културе, сппрта и рекреације генералнп 
дппринпси квалитету живпта станпвника щтп утише на смаоеое пдлива станпвника у веће центре и 
задржаваое људских ресурса за бављеое привредним и ппљппривредним активнпстима (Сектпрски 
циљеви 1.1. и 1.2.), дпк јашаое сппртскпг духа и укљушенпст станпвника дппринпси и псвијещћенпсти 
станпвнищтва п знашају пшуваоа здравља живптне средине (Сектрпски циљ 3.2.). 
СЦ 2.5. Фнаприједити безбједнпст грађана и развити механизме защтите пд катастрпфа 
Развпј механизама за защтиту пд катастрпфа ће дппринијети защтити квалитета земљищта, 
ппврщинских и ппдземних впда и защтите извприщта (Сектпрски циљ 3.3.). 
СЦ 3.1. Фнаприjeдити енергетску ефикаснпст и ппвећати ушещће пбнпвљивих извпра у прпизвпдои 
енергије 
Примјена мјера енергетске ефикаснпсти дппринпси афирмисаоу инвестиција и предузетнишких 
активнпсти у пбласти грађевинарства, мащинства и електрптехнике (Сектпрски циљ 1.1.), а директнп 
дппринпси и унапријеђеоу услпва у пбјектима за пружаое јавних услуга управе (Сектпрски циљ 2.1.),  
пбразпваоа (Сектпрски циљ 2.1.), кап и здравствене и спцијалне защтите (Сектпрски циљ 2.2.). 
СЦ 3.2. Фнаприједити систем управљаоа шврстим кпмуналним птпадпм у складу са принципима 
пдрживпг развпја 
Фнапређеое система управљаоа шврстим птпадпм на ппдрушју ппщтине ће дппринијети пдвпзу птпада 
из ппвећанпг пбима привредних и ппљппривредних активнпсти (Сектпрски циљеви 1.1. и 1.2.), те 
уређеоу пкплине за пдржаваое кутлурнич и сппртскх садржаја и манифестација (Сектпрски циљ 2.4.), 
кап и смаоеоу загађеоа земљищта, ппврщинскиг и ппдземних впда (Сектпрски циљ 3.1.).  

СЦ 3.3. Фнаприједити систем защтите квалитета земљищта, ппврщинских и ппдземних впда и 
защтите извприщта 
Фнапријеђеое система защтите пд клизищта ће дппринијети пдрживпсти ппљппривредних парцела 
(Стратешки циљ 1.2.) и путне и кпмуналне инфраструктуре(Сектпрски циљ 2.3). 
   
 

3.2  План екпнпмскпг развпја       

Ревизија плана екпнпмскпг развпја ппщтине Власеница је изврщена у складу са преппрукама 
средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Власеница, те генералнпм смјерницпм 
екпнпмскпг развпја дефинисанпм стратещким циљем за екпнпмски развпј. Ф пквиру прпцеса ревизије 
плана екпнпмскпг развпја узети су у пбзир закљушци ажуриране спципекпнпмске анализе стаоа,  
сектпрски фпкуси екпнпмскпг развпја прилагпђени пптребама у лпкалнпј заједници, кап и ревидиране 
снаге, слабпсти, прилике и пријетое у сектпру екпнпмије.  
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Имајући у виду наведене прпблеме и пптребе у лпкалнпј заједници у пбласти екпнпмскпг развпја, 
Развпјни тим и Пдсјек за развпј су дефинисали припритете за унапређеое услпва за прпсперитет 
лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине Власеница. Припритетима кпји су дефинисани крпз сектпрске 
циљеве и прпграме екпнпмскпг развпја, се жели:  
 

 ппвећати ппслпвна активнпст и кпнкурентнпст привреде, крпз: унапређеое услпва за развпј 

привредних активнпсти усппстављаоем Прпграма ппдстицаја за привредне субјекте и Фпнда за 

ппдстицаје, уз развпј ппдузетнишкпг и истраживашкпг размищљаоа кпд младих и јашаое улпге 

дијасппре у развпју ппщтине; те унапређеое и прпмпцију ппслпвних зпна „Кула Зебан“, „Брегпви“ 

и „Дрински кпрпус“, кап и припремне активнпсти за изградоу Градске тржнице; 

 ппвећати прпизвпдоу и пткуп ппљппривредних прпизвпда крпз: ппдстицаје за ппвећаое 

ппљппривредне прпизвпдое (стпшарства, ппвртларсва и впћарства), уз развпј прганске 

прпизвпдое впћа и ппврћа, те набавку ппљппривредне механизације и унапређеое 

ппљппривредне инфраструктуре птвараоем пгледнпг ппља на ппдрушју ппщтине, изградопм 

система за навпдоаваое, унапређеоем складищтеоа и ппвећаоем степена прераде 

ппљппривредних прпизвпда, кап и развпј задружних активнпсти, уређеое нпве стпшне пијаце, 

прганизпваое Сајма привреде и ппљппривреде, те струшнп псппспбљаваое ппљппривредних 

прпизвпђаша.  

 
3.2.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Ревизијпм сектпрских циљева у пбласти екпнпмскпг развпја дефинисана су 2 сектпрска циља, 
уважавајући преппруке средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Власеница, те пквир 
дефинисан ревидпваним сектпрским циљем за пбласт екпнпмскпг развпја.  
 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпд Индикатпр 

1.1. Ппвећати ппслпвну 
активнпст привреде 

 Дп краја 2023.гпдине 
ппкренута минимум 3 нпва 
привредна субјекта на 
ппдрушју ппщтине 

 Дп краја 2023. гпдине 
заппсленп 100 нпвих радника 
кап резултат привредних 
инвестиција на ппдрушју 
ппщтине  

 Дп краја 2023. гпдине 
заппшета изградоа градске 
тржнице 

 

- Брпј нпвих привредних 
субјеката 

- Брпј нпвих радника 
- Пптписан угпвпр за изградоу 

градске тржнице и заппшети 
радпви 
 

 

1.2. Ппвећати 
прпузвпдоу и пткуп 
ппљппривредних 
прпизвпда 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан пбим прпизвпдое 
впћа  за 30% у пднпсу на 2018. 
гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан пбим прпизвпдое 
ппврћа  за 30% у пднпсу на 

- Пбим прпизвпдое у пбласти 
впћарства 

- Пбим прпизвпдое у пбласти 
ппвртларства 

- Пбим прпизвпдое у пбласти 
стпшарства 

- Фкупне кплишине пткупа впћа 
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2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећане ппврщине засада  у 
защтићенпм ппдрушју за 30% 
у пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећане укупне кплишине 
пткупа у пбласти впћарства и 
ппвртларства за  30% у пднпсу 
на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан пткуп  млијека за 
30% у пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан пбим прпизвпдое 
меса за 20% у пднпсу на 2018. 
гпдину 

 Ппвећан брпј 
ппљппривредних газдинстава 
за 20% у пднпсу на 2018. 
гпдину 

и ппврћа 
- Фкупне кплишине пткупљенпг 

млијека 
- Фкупне прпизведене 

кплишине меса 
- Брпј ппљппривредних 

газдинстава 

 

 
 
3.2.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа власти  

Ревидпвани сектпрски циљеви у пбласти екпнпмскпг развпја свпје упприщте налазе и усклађени су 
са важећим стратещким дпкументима, правцима развпја, планпвима и закпнима вищих нивпа и тп: 

- Стратегијпм развпја малих и средоих предузећа РС (2016-2020.) у   пднпсу  на  стратещке  
циљеве 1. Јашаое кпнкурентнпсти малих и средоих предузећа и 3. Стимулисаое развпја и 
прпмпције предузетнищтва и предузетнишних вјещтина; 

-  Стратегијпм заппщљаваоа РС (2016-2020.), у   пднпсу  на  Стратещке  циљеве  1. 
Стимулисаое  екпнпмскпг раста, заппщљаваоа и ппвећаоа квалитета ппсла, 4. Ппвећаое 
укљушенпсти на тржищте рада спрјешаваоем дугптрајне незаппсленпсти, неактивнпсти, 
друщтвене искљушенпсти и сирпмащтва раднп сппспбнпг станпвнищтва; 

- Стратегијпм ппдстицаоа страних улагаоа у РС (2016-2020.) у пднпсу на Пперативни циљ 2. 

Јашаое институципналних капацитета на лпкалнпм нивпу; 
- Стратещким планпм развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја РС (2016-2020.),  

првенственп у  пднпсу на  стратещке циљеве 1. Ппвећаое пбима и прпдуктивнпсти 
ппљппривредне прпизвпдое и пбезбјеђеое стабилнпсти дпхптка ппљппривредних 
прпизвпђаша и 3. Ппвећаое степена тржищнпсти и финализације ппљппривредне 
прпизвпдое; 

- на евпрпскпм нивпу, Еврппскпм стратегијпм раста и развпја 2020., пднпснп Стратещким 
правцем 2. Пдржива, ефикасна и кпмпетитивна екпнпмија, те Еврппскпм стратегијпм 
заппщљаваоа пднпснп Смјерницпм 1. Прпвпђеое пплитика заппщљаваоа кпјима је циљ 
пствариваое пуне заппсленпсти. 

 



49 

 

3.2.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое   

Ф пбласти екпнпмскпг развпја, нема тренутнп активних сппразума и међуппщтински финансираних 
прпјеката. Фсппстављена је Лпкална акципна група (ЛАГ) за регију Бираш, кпја ради на иницираоу 
међуппщтинских прпјеката, али збпг недпстатка фпндпва, тренутнп, нема активних прпјеката ЛАГ-а.  
Међутим, у пбласти екпнпмскпг развпја ппстпје иницијативе и пптенцијали за међуппщтинску 
сарадоу кпје се планирају у нареднпм перипду прпмпвисати према дпнатприма и извприма за 
финансираое међуппщтинских прпјеката, а везанп за: 

- развпј и прпмпцију регипналнпг ппљппривреднпг прпизвпда, те заједнишку прпмпције 
ппљппривредних прпизвпда и пптенцијала на пвпм ппдрушју, крпз ушещће на сајмпвима и 
ппсјете пријатељским и другим ппщтинама у регији и щире;  

- сарадоу у ппдстицају узгпја ппљппривредних култура за кпје би ппстпјала пснпва и 
пправданпст за унапријеђеое система пткупа великих прерађиваша ппљппривредних 
прпизвпда на ппдрушју пве регије, ппсебнп јагпдишастпг впћа, ппврћа и прпизвпда пшеларства, 
а за кпје ппстпје пткупљиваши и прерађивашки капацитети на ппдрушју ппщтина Сребреница и 
Братунац и за кпје су се раније реализпвали неки заједнишки прпјекти финансирани пд 
дпнатпра;  

- иницијативе и кппрдинацију ппщтина у регији Бираш за јашаое дрвне индустрије и изналажеоа 
извпра за ппдрщку кластеризацији у дрвнпј индустрији, шији се развпј заснива на знашајним 
распплпживим прирпдним ресурсима у регији кап и усппстављеним припредним субјетима у 
тпм сектпру; 

- јашаое капацитете за прекпгранишну сарадоу и мпгућнпсти кприщтеоа фпндпва за привредну 
сарадоу са регијама из сусједних држава.   

Ф пбласти ппљппривреде пшекују се и птвараое мпгућнпсти за међуппщтинску сарадоу у реализацији 
будућих прпјеката ппдрщке Републике Србије Републици Српскпј, кпја је најављена за наредни 
перипд. 
 
3.2.4. Прпграми прпјекти и мјере    

За реализацију плана екпнпмскпг развпја ппщтине Власеница, у пквиру 2 сектпрска циља,  
дефинисанп је 5 прпграма кпји пбухватају  20  прпјекат. 
 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 
 
 
 
 
ПРПГРАМ 1.1.1 УНАПРЕЂЕОЕ УСЛПВА 
ЗА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНПСТИ    
 

 

 

 

 

 

П 1.1.1.1. Ппдрщка развпју малих и средоих 
предузећа 

 П 1.1.1.2. Изградоа градске тржнице 

П 1.1.1.3 Јашаое улпге дијасппре у развпју ппщтине 
Власеница 

 
П 1.1.1.4. Фнапређеое услпва за рад и живпт раоивих 
група 
(2019-2021.) 
П 1.1.1.5. Развијаое истраживашкпг и предузетнишкпг 
нашина размищљаоа  кпд младих  
 
 
 
нашина размищљаоа кпд младих 

 

ПРПГРАМ 1.1.2 УРЕЂЕОЕ И 
ПРПМПЦИЈА ППСЛПВНИХ ЗПНА 

П 1.1.2.1. Развпј ппслпвне зпне „Брегпви“ 

П 1.1.2.2. Прпмпција инвестиципних пптенцијала 
ппщтине Власеница  
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П 1.1.2.3. Развпј ппслпвне зпне „Дрински кпрпус“ 

 
 
 
ПРПГРАМ 1.2.1. ППДРЩКА РАЗВПЈУ 
ППВРТЛАРСТВА И ВПЋАРСТВА 

П 1.2.1.1. Ппдрщка прпизвпдои ппврћа на ппдрушју 
ппщтине Власеница 

П 1.2.1.2. Ппдизаое нпвих засада у сектпру впћарства 

П 1.2.1.3. Развпј прганске прпизвпдое впћа и ппврћа 

П 1.2.1.4. Ппдрщка ппљппривреднпј прпизвпдои - 
набавка механизације за ппљппривредну 
прпизвпдоу 

П 1.2.1.5. Ппдизаое ппљппривреднпг пгледнпг ппља 
у Власеници 
 

П 1.2.1.6. Фвпђеое система за навпдоаваое 

П 1.2.1.7. Фнапређеое складищтеоа и ппвећаое 
степена прераде ппљппривредних прпизвпда 

ПРПГРАМ 1.2.2. ППДРЩКА РАЗВПЈУ 
СТПШАРСТВА 

П 1.2.2.1. Ппвећаое ппљппривредне прпизвпдое у 
сектпру стпшарства – прпизвпдоа млијека 

П 1.2.2.2. Ппвећаое прпизвпдое у сектпру стпшарства 
– прпизвпдоа меса  

 
 
 
ПРПГРАМ 1.2.3. РАЗВПЈ ЗАДРУГА И 
ПРПМПЦИЈА ППЉППРИВРЕДЕ 

П 1.2.3.1.  Развпј задружних активнпсти 

П 1.2.3.2. Струшнп псппспбљаваое ппљппривредних 
прпизвпђаша 

П 1.2.3.3. Прганизпваое Сајма ппљппривреде и 
привреде 

 

Фкупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја су: 2.121.500 КМ. 

 

3.3 План друщтвенпг развпја     

Ревизија плана друщтвенпг рзавпја ппщтине Власеница је изврщена у складу са преппрукама 
средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Власеница, те генералнпм смјерницпм 
друщтвенпг развпја дефинисанпм стратещким циљем за друщтвени развпј ппщтине Власеница. Ф 
пквиру прпцеса ревизије плана друщтвенпг развпја узети су у пбзир закљушци ажуриране 
спципекпнпмске анализе стаоа, те прилагпђаваоа сектпрских фпкуса друщтвенпг рзавпја пптребама у 
лпкалнпј заједници, кап и ревизије снага, слабпсти, прилика и пријетои у друщтвенпм сектпру.  
 
Имајући у виду наведене прпблеме и пптребе у лпкалнпј заједници у пбласти друщтвенпг развпја, 
Ппщтински развпјни тим и Пдсјек за развпј су дефинисали припритете за унапријеђеое друщтвених 
садржаја и инфраструктуре кпји ће ппдићи квалитет друщтвенпг живпта на ппдрушју ппщтине на већи 
нивп. Припритетима кпји су дефинисани крпз сектпрске циљеве и прпграме развпја, се жели:  
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 унаприједити дпступнпст и квалитет пбразпваоа, крпз: 

 увпђеое нпвих прпграма средопщкплскпг и виспкпг пбразпваоа, какп би се привукап већи брпј 

ђака и студената у пбразпвне устанпве на ппдрушју ппщтине, уз ппвећаое смјещтајних капацитета 

крпз изградоу студентскп-ђашкпг дпма;  

 ппвећати дпступнпст и квалитет здравствених услуга и спцијалне защтите рекпнструкцијпм и 

технишким ппремаоем Дпма здравља Власеница, те унапређеоем спцијалне защтите крпз: 

  изградоу и санацију пбјеката станпваоа за угрпжене групе, изградоу старашкпг дпма, кап и 

едукације станпвнищтва, ппсебнп младих, п разлиштиим темама везаним за живпт, здравље и 

рад; 

 ппбпљщати јавне и кпмуналне услуге санираоем ппстпјеће и изградопм нпве инфраструктуре, 

крпз: 

 унапређеое јавних услуга и пбјеката (увпђеоем е-сервиса, изградопм Пплицијске станице, 

рекпнструкцијпм ппстпјеће зграде Пплицијске станице у стамбенп-ппслпвну зграду), те израду 

спрпведбене прпстпрнп-планске дпкументације за урбанп ппдрушје уз пбиљежаваое улица и 

брпјева кућа према адреснпм регистру;  

 мпдеризацију лпкалних и некатегприсаних путева, кап и улица и паркинга, на ппдрушју ппщтине, 

те израду прпјектне дпкументације нпвих сапбраћајница пп урбанистишкпм плану; 

 унапређеое впдпвпдне и пстале кпмуналне инфраструктуре, изградопм впдпвпднпг система и 

мреже, израду прпјектне дпкументације за изградоу гаспвпда, уређеое нпвпг градскпг грпбља и 

правпславнпг грпбља, те уређеое зелених ппврщина; 

 унаприједити друщтвени живпт грађана у пбласти културе, сппрта и рекреације, крпз: 

 уређеое лпкалитета са културнп-истпријским и прирпдним атракцијама, изградоу сппмен 

пбиљежја на Ургу српских бпраца ппдрщку раду вјерских заједница и изградоу Сабпрнпг храма;  

 ппдрщку прганизпваоу традиципналних, сппртских и културних дпгађаја, изградоу сппртске 

двпране и санацију сппртских терена на ппдрушју ппщтине; 

 унаприједити безбједнпст грађана и развити механизме защтите пд катастрпфа, крпз: 

  унапређеое капацитета Ватрпгасне јединице, деминираое зпна кпнтаминираних минама, 

ппстављаое видеп надзпра градске зпне, реализацију мјера за ппбпљщаое безбједнпсти 

сапбраћаја, кап и усппстављаое система управљаоа катастрпфалних ризицима израдпм и 

имплементацијпм прпграма и планпва у пбласти цивилне защтите. 

 
3.3.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Ревизијпм сектпрских циљева у пбласти друщтвенпг развпја дефинисанп је 5 сектпрских циљева, 
уважавајући преппруке средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Власеница, те пквир 
дефинисан ревидпваним сектпрским циљем за пбласт друщтвенпг развпја.  
 
 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпд Индикатпр 

2.1 Фнаприједити 
дпступнпст и квалитет 
пбразпваоа на ппдрушју 
ппщтине   

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј ђака пснпвних и 
средопщкплских прпграма за 
10% на ппдрушју ппщтине 

 

- Брпј ђака пснпвних и средоих 
щкпла на ппдрушју ппщтине 

- Брпј студената факултета на 
ппдрушју ппщтине 
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 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј студената 
студијских прпграма за 10% 
на ппдрушју ппщтине 

2.2 Ппвећати дпступнпст 
здравствених услуга, 
спцијалне защтите и 
едукација за угпднији 
живпт 

 Дп краја 2023. гпдине 
прихпди Дпма здравља пд 
изврщених услуга ппвећани 
за 20% у пднпсу на 2018. 
гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
смаоена спцијална даваоа за 
20% у пднпсу на 2018. гпдину  

 Дп 2023. гпдине смаоен 
пдлазак станпвнищтва, 
укљушујући младе, у друге 
градпве за 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

- Фкупан изнпс прихпда пд 
услуга Дпма здравља 
Власеница  

- Фкупан изнпс спцијалних 
даваоа 

- Брпј пдјављених станпвника 
са ппдрушја Власенице 

2.3 Ппбпљщати јавне и 
кпмуналне услуге  

 Дп краја 2023. гпдине 
ппстигнута ефикаснпст јавних 
служби и сервиса пд 100% 
ријещених захтјева у складу 
са прпцедурама и закпнским 
рпкпвима 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппстигнута ефикаснпст 
Пплиције пд 95% ријещених 
слушајева 

 Дп краја 2023. гпдине брпј 
јавних служби и сервиса кпје 
кпристе усппстављени 
адресни систем ппвећан за 
50% 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећанп задпвпљствп 
грађана путнпм 
инфраструктурпм за 50% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине, 
заппшета изградоа мин 1 
нпве сапбраћајнице пп 
урбанистишкпм плану  

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећанп задпвпљствп 
грађана кпмуналним 
услугама за 50% у пднпсу на 
2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећанп задпвпљствп 
грађана стамбеним фпндпм 

- Брпј ријещених захтјева 
грађана у складу са закпнским 
рпкпвима 

- Брпј ријещених предмета 
пплиције 

- Брпј служби и устанпвa кпје 
кпристе адресни систем 

- Прпсјешна пцјена задпвпљства 
грађана путнпм 
инфраструктурпм  

- Дпкументација п ппшетку 
изградое сапбраћајнице   

- Прпсјешна пцјена задпвпљства 
грађана кпмуналним услугама  

- Фкупан стамбен фпнд на   
ппдрушју ппщтине 
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за 20% у пднпсу на 2018. 
гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
заппшети прегпвпри за 
изградоу  гаспвпда 

2.4 Фнаприједити 
друщтвени живпт 
грађана у пбласти 
културе, сппрта и 
рекреације 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј ппсјетилаца 
сппртских дпгађаја за 20%  у 
пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј ппсјетилаца 
културнп-истпријских 
садржаја манифестација за 
20% у пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј ппсјетилаца 
вјерских садржаја и 
манифестација за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

- Брпј ппсјетилаца сппртских 
дпгађаја  

- Брпј ппсјетилаца културнп-
истпријских садржаја 

- Брпј ппсјетилаца вјерских 
садржаја и манифестација 
 

2.5 Фнаприједити 
безбједнпст грађана и 
развити механизме 
защтите пд катастрпфа 

 Ф перипду 2019-2023. гпдина 
смаоеое материјалне щтете 
изазване елементарним 
неппгпдама на ппдрушју 
ппщтине за 50% у пднпсу на 
ппдатке за претхпдних пет 
гпдина 

 Дп краја 2023. гпдине смаоен 
брпј кривишних дјела на 
градскпм ппдрушју за 20% 

 Ф перипду 2019-2023. гпдине 
нема жртава мина на 
ппдрушју ппщтине 

 Дп краја 2023. гпдине 
заппшета реализација 
минимум 5 прпјеката из 
Прпграма и планпва развпја 
цивилне защтите ппщтине 
Власеница у пбласти защтите 
и спасаваоа  

- Изнпс материјалних щтета 
изазваних елементарним 
неппгпдама на ппдрушју 
ппщтине 

- % ппкривенпсти градскпг 
ппдрушја видеп надзпрпм 

- Брпј жртава мина 
- Брпј кривишних дјела 

-  Брпј заппшетих прпјеката из      
пбласти защтите и спасаваоа 

 
 
3.3.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа власти  

Сектпрски циљеви у пбласти друщтвенпг развпја су усклађени са развпјним припритетима на 
вищим нивпима власти кпји су дефинисани у стратещким дпкументима и закпнским прпписима 
и тп:  

- Прпстпрним планпм РС /нацрт/ (измјене и дппуне, дп 2025. гпдине), пднпснп оегпвим 
стратещким припритетима у пбласти развпја урбанпг кпмуналнпг система и кпмуналнпг 
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ппремаоа руралних ппдрушја, те активнпсти ппвећаоа приступашнпсти између насељених 
мјеста; 

- Стратегијпм развпја пбразпваоа у РС (2016-2021.), пднпснп стратещким циљем 3. 
Фнапређиваое услпва рада щкпле и мпдернизација прпцеса наставе у пснпвнпм васпитаоу и 
пбразпваоу;  

- Закпнпнпм п спцијалнпј защтити и Пплитикпм унапређиваоа здравља станпвнищтва РС дп 
2020., пднпснп оенпг циља 5. Јашаое здравственпг система пријентисанпг на пптребе 
кприсника; 

- Стратегијпм развпја културе РС (2017-2022.) пднпснп Стратегијпм прпмпције културнпг 
наслијеђа; 

- Еврппским стратещким дпкументпм Еурппа 2020 ., пднпснп оеним стратещким правцем 
3./ Инклузивни раст. 

 
3.3.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое   

Ф пбласти друщтвенпг развпја тренутнп нема пптписаних сппразума и међуппщтинских прпјеката 
кпји се имплементирају. Међутим, међуппщтинска сарадоа се пстварује крпз редпвне активнпсти 
устанпва и прганизација у друщтвенпм сектпру а кпје се пднпсе на:  

- сарадоу щкпла у прганизпваоу разлишитих пбразпвних садржаја на ппдрушју регије, 

- реализацију регипналних сппртских манифестација и такмишеоа, 

- размјену културних представа, ушещће у приредбама, фестивалима и сл. 

Пптенцијал за сарадоу представља и сарадоа невладиних прганизација на унапређеоу пплпжаја 

раоивих група, крпз израду и аплицираое нпвих заједнишких прпјеката за ппзиве дпнатпра.  

3.3.4. Прпграми прпјекти и мјере   

 
За реализацију плана друщтвенпг развпја ппщтине Власеница, у пквиру 5 сектпрских циљева,  
дефинисанп је 10 прпграма кпји пбухватају  40 прпјеката. 
 
 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

 
ПРПГРАМ 2.1.1 УНАПРЕЂЕОЕ УСЛПВА 
ЗА РАЗВПЈ ПБРАЗПВАОА 
 

 
 

П 2.1.2.1.  Изградоа пбјекта студентскп-ђашкпг дпма  
 

П 2.1.2.2.  Фвпђеое нпвих смјерпва у пбразпвни 
прпграм средопщкплскпг центра 

П 2.1.2.3. Ппдрщка увпђеоу нпвих студијских 
прпграма у виспкпм пбразпваоу  
 
 
 
 

 
ПРПГРАМ 2.2.1. УНАПРEЂЕОЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ И СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ И 
ППМПЋ УГРПЖЕНИМ ГРУПАМА 
 
 
 

 

П 2.2.1.1. Уехнишкп ппремаое Дпма здравља 

П 2.2.1.2. Изградоа и санација 4 стамбенa пбјекта за 
угрпжене категприје 

П 2.2.1.3. Изградоа пбјекта кплективнпг станпваоа са 
20 станпва за угрпжене категприје 
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ПРПГРАМ 2.2.2. ЕДУКАЦИЈЕ ГРАЂАНА ЗА 
УГПДНИЈИ ЖИВПТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П 2.2.2.1. Едукација станпвнищтва, нарпшитп младих 
из пбласти актуелних тема везаних за здравље, живпт 
и рад 

П 2.2.2.2. Прпмпција мира, међуспбнпг ппвјереоа и 
тплеранције 
 
 ПРПГРАМ 2.3.1. УНАПРЕЂЕОЕ 

ЈАВНИХ УСЛУГА И ПБЈЕКАТА 
П 2.3.1.1. Фсппстављаое е-управе   

П 2.3.1.2. Фнапређеое ефикаснпсти јавне управе 
 

П 2.3.1.3. Изградоа пбјекта Пплицијске станице 

П 2.3.1.4. Рекпнструкција ппстпјеће зграде 
Пплицијске станице у стамбенп-ппслпвну зграду 

П 2.3.1.5. Израда спрпведбене прпстпрнп-планске 
дпкументације за урбанп ппдрушје  
 
П 2.3.1.6. Пбиљежаваое назива улица и пзнашаваое 
кућних брпјева на градскпм ппдрушју ппщтине  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ПРПГРАМ 2.3.2. УНАПРЕЂЕОЕ 
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

П 2.3.2.1. Мпдернизација улица у урбанпм ппдрушју 

П 2.3.2.2. Мпдернизација лпкалних и некатегприсаних 
путева 

П 2.3.2.3. Мпдернизација пута Власеница – Цикптска 
Ријека 

П 2.3.2.4. Изградоа кружне раскрснице 

П 2.3.2.5. Израда прпјектне дпкументације нпвих 
сапбраћајница пп урбанистишкпм плану (путни 
правци: M19-2-Пискавицe, Бираш-Инд.зпна) 

П 2.3.2.6. Фређеое пјещашке зпне у улицама 
Светпсавска и Св. аппстпла Петра и Павла 

П 2.3.2.7. Фређеое и прпщиреое ппщтинскпг 
паркинга 

П 2.3.2.8 Фнапређеое безбједнпсти сапбраћаја на 
ппдрушју ппщтине Власеница 

 
 
ПРПГРАМ 2.3.3. УНАПРЕЂЕОЕ 
ВПДПВПДНЕ И ПСТАЛЕ 
КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

П 2.3.3.1. Изградоа впдпвпднпг система за насеље 
Дпои Залукпвик 

П 2.3.3.2. Изградоа впдпвпднпг система за насеље 
Дурићи  

П 2.3.3.3. Нпвп градскп грпбље 

П 2.3.3.4. Фређеое правпславнпг грпбља 
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П 2.3.3.5. Фређеое јавних зелених ппврщина 

П 2.3.3.6. Израда прпјектне дпкументације за 
изградоу гаспвпда 

 
 
 

ПРПГРАМ 2.4.1. ППДРЩКА 
РАЗВПЈУ КУЛТУРЕ И ВЈЕРСКЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И САДРЖАЈА 

П 2.4.1.1. Изградоа сппмен пбиљежја на Ургу српских 
бпраца 

П 2.4.1.2. Фређеое лпкалитета са културнп-
истпријским и прирпдним атракцијама 

П 2.4.1.3. Изградоа Сабпрнпг храма у Власеници  
 

П 2.4.1.4. Ппдрщка раду вјерских заједница на 
ппдрушју ппщтине Власеница 

 
 
 
 

ПРПГРАМ 2.4.2. ППДРЩКА 
РАЗВПЈУ СППРТА 

П 2.4.2.1. Санација сппртских терена на ппдрушју 
ппщтине Власеница  

 
П 2.4.2.2. Изградоа сппртске двпране 

П 2.4.2.3. Ппдрщка прганизпваоу традиципналних, 
сппртских и културних дпгађаја 

 
 
 
 

ПРПГРАМ 2.5.1. УНАПРЕЂЕОЕ 
БЕЗБЈЕДНПСТИ ГРАЂАНА 

П 2.5.1.1. Фнапређеое капацитета ватрпгасне 
јединице на ппдрушју ппщтине Власеница 

 
П 2.5.1.2. Фсппстављаое система видеп надзпра 
градске зпне 

 
П 2.5.1.3. Прпјекат деминираоа зпна кпнтаминираних 
минама 

ПРПГРАМ 2.5.2. УНАПРЕЂЕОЕ 
МЕХАНИЗАМА ЗА ЗАЩТИТУ ПД 
КАТАСТРПФА 

П 2.5.2.1. Фсппстављаое система управљаоа 
катастрпфалним ризицима – израда планских 
дпкумената 

 П 2.5.2.2. Фвпђеое система мјереоа климатских 
карактеристика 

 
 

Фкупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана друщтвенпг развпја су: 8.660.000 КМ. 

 

 

3.4 План защтите живптне средине        

 
Ревизија плана защтите живптне средине ппщтине Власеница је изврщена у складу са преппрукама 
средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Власеница, те генералнпм смјерницпм 
стратещкпг развпја дефинисанпм стратещким циљем за защтиту живптне средине. Ф пквиру прпцеса 
ревизије плана защтите живптне средине узети су у пбзир закљушци ажуриране спципекпнпмске 
анализе стаоа, те прилагпђени сектпрски фпкуси защтите живптне средине, кап и ревидпване снаге, 
слабпсти, прилике и пријетое у пбласти защтите живптне средине. 
 
Имајући у виду наведене прпблеме и пптребе у лпкалнпј заједници у пбласти живптне средине, 
Развпјни тим и Пдсјек за развпј су дефинисали припритете за унапријеђеое стаоа живптне средине и 
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оене защтите на принципима пдрживпсти прирпдних ресурса за будуће генерације. Припритетима 
кпји су дефинисани крпз сектпрске циљеве и прпграме развпја, се жели:  

 

 унаприједити енергетска ефикаснпст, да би се смаоили трпщкпви енергената у јавним пбјектима 

те стамбенп приватним пбјектима крпз примјену једне или вище мјера енергетске ефикаснпсти на 

пбјектима, а какп би се ппстиглп смаоеое емисија загађујућих материја кпје се испущтају у зрак и 

смаоеое пптрпщое непбнпвљивих ресурса за шврста гприва. На енергетску ефикаснпст и 

квалитет ваздуха ће се утицати и  ппстављаоем  ЛЕД сијалица за јавну расвјету; 

 унаприједити систем управљаоа шврстим кпмуналним птпадпм у складу са принципима пдрживпг 

развпја, какп би се смаоилп загађеое узпкпванп непрпписним пдлагаоем птпада, уз увпђеое 

селективнпг прикупљаоа птпада и развпј свијести станпвника п кприснпсти пдвајаоа птпада кпји 

се мпже искпристити за рециклажу, уз активнпсти за санираое и рекултивацију лпкалне деппније; 

 унаприједити систем защтите квалитета земљищта, ппврщинских и ппдземних впда крпз 

изградоу и рекпнструкцију канализаципне мреже, те активнпсти на креираоу услпва за изградоу 

система за прешищћаваое птпадних впда, кап и усппставу санитарне защтите извприщта за 

пбезбјеђеое квалитета впде за пиће. 

3.4.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Ревизијпм сектпрских циљева у пбласти жащтите живптне средине дефинисана су 3 сектпрска циља, 
уважавајући преппруке средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Власеница, те пквир 
дефинисан ревидпваним сектпрским циљем за пбласт защтите живптне средине.  
 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпд Индикатпр 

3.1. Фнаприjeдити 
енергетску ефикаснпст и 
ппвећати ушещће 
пбнпвљивих извпра у 
прпизвпдои енергије 

 Дп краја 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви енергената за 
загријаваое за 20% у јавним 
пбјекатима на кпјима су 
примјеоене мјере ЕЕ 

 Дп краја 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви за функципнисаое и 
пдржаваое јавне расвјете за 
40% на гпдищоем нивпу  

 Дп краја 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви енергената за 
загријаваое прпстприја за 20% 
у најмаое 60% стамбенп-
ппслпвних пбјеката  у сарадои 
са ПФ 

- Фкупни гпдищои трпщкпви 
енергената за загријаваое у 
јавним пбјектима са 
примијеоеним мјерама ЕЕ 

- Фкупни гпдищои трпщкпви 
електришне енергије и 
пдржаваоа јавне расвјете (за 
исту кплишину енергије) 

- Фкупни гпдищои трпщкпви 
енергената за загријаваое 
прпстприја у стамбенп-
ппслпвним пбјектима са 
примијеоеним мјерама ЕЕ 
 

3.2 Фнаприједити 
систем управљаоа 
шврстим кпмуналним 
птпадпм у складу са 
принципима 
пдрживпг развпја 

 

 Дп краја 2023. гпдине 
затвпрена лпкална деппнија и 
заппшета рекултивација терена 

 Дп краја 2023. гпдине смаоене 
кплишине неправилнп 
пдлпженпг птпада за 10% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине ппвећана 
кплишина селективнп 

- Пптписан угпвпр за 
рекултивацију терена и 
затвараое лпкалне деппније 

- Кплишина неправилнп 
пдлпженпг птпада  

- Кплишина селективнп 
прикупљенпг птпада 

- Идентификпван партнер за 
изградоу рециклажнпг 
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прикупљенпг птпада за 20% 

 Дп краја 2023. гпдине 
прпнађен партнер за изградоу 
рециклажнпг двприщта 

 

двприщта 

3.3 Фнаприједити систем 
защтите квалитета 
земљищта, 
ппврщинских и 
ппдземних впда и 
защтите извприщта  

 Дп краја 2023. гпдине заппшета 
изградоа  система прешисташа 
птпадних впда 

 Дп краја 2023. гпдине 
пбезбјеђенп прешищћаваое 
70% птпадних впда у 
дпмаћинствима прикљушеним 
на канализаципну мрежу 

 Дп краја 2023. гпдине 
ппвећанп задпвпљствп грађана 
услугама впдпснабдијеваоа за 
50% у пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп краја 2023. гпдине 
усппставоена најмаое 2 
ппдрушја санитарне защтите 
извприщта 

 Дп краја 2023. гпдине заппшета 
изградоа система за 
прешищћаваое впде за пиће на 
извприщту Урищшинп врелп 

- Пптписан угпвпр и заппшет 
прпјекат изградое система 
прешисташа птпадних впда 

 

- Прпсјешна пцјена задпвпљства 
грађана путнпм 
инфраструктурпм  

 
- Брпј усппстављених ппдрушја 

санитарне защтите извприщта 
 

- Пптписан угпвпр и заппшет 
прпјекат изградое прешисташа 
впде са извприщта 

 
 
3.4.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа власти  

Сектпрски циљеви у пбласти защтите живптне средине су усклађени са развпјним припритетима на 
вищим нивпима власти кпји су дефинисани у стратещким дпкументима и закпнским прпписима 
и тп:  

- Прпстпрним планпм РС/нацрт/ (измјене и дппуне, дп 2025. гпдине), пднпснп оегпвим 

стратещким припритетима у пбласти прирпдних система и ресурса везанп за впднп земљищте и 

утврђиваое и верификпваое санитарних зпна защтите свих извприщта, кап и стратещких 

припритета у пбласти защтите и унапријеђеоа живптне средине везанп активнпсти за защтиту 

впда у сврху псигураоа виспкпг степена квалитета впде за пиће, щтп ппдразумијева защтиту 

извприщта ппдземних и ппврщинских впда за снабдијеваое насељених мјеста, усппстављаоем 

зпна санитарне защтите и спрпвпђеоа пгранишеоа кпја прпистишу из тих зпна, те активнпсти 

защтите ваздуха пд загађеоа спрпвпђеоем мјера енергетске ефикаснпсти; 

- Стратегијпм интегралнпг управљаоа впдама РС (2015-2024.), пднпснп оеним ппщтим циљем 2. 

Ппвећаое кприщћеоа и уређеоа распплпживих ресурса у екплпщки, спцијалнп и екпнпмски 

прихватљивим границама; 

- Закпнпм п впдама РС, ппсебнп Правилникпм п мјерама защтите, нашину пдређиваоа, 
пдржаваоа и пбиљежаваоа зпна санитарне защтите;  
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- Закпнпм п енергетскпј ефикаснпсти РС кпјим се уређује енергетска ефикаснпст у финалнпј 

пптрпщои, те пбавезама из Фгпвпра п усппстављаоу Енергетске заједнице и пдредбама 

Директиве ЕU 2018/844 п енергетским свпјствима зграда.  

 
3.4.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое   

Најзнашајнија активнпст међуппщтинске сарадое у дпмену защтите живптне средине пднпси се на 
укљушенпст Ппщтине Власеница у Скупщтину ЈП Регипналне деппније „Црни врх“, на кпју се пдвпзи и 
пдлаже птпад, щтп пмпгућава активнпсти затвараоа лпкалних деппнија и рекултивацију терена, щтп 
ће смаоити загађеое пкплине. 
 
Уакпђе, знашајнп је ппменути и кппрдинацију активнпсти између ппщтина на ппдрушју регије кпје се 
пднпсе на прикупљаое и пбраду селективнп прикупљенпг птпада на ппдрушју регије Бираш, у смислу 
унапријеђеоа лпкалних активнпсти на ппдрушју сваке ппщтине за селективнп прикупљаое птпада 
какп би се ппвећала укупна кплишина птпада за рециклажу кпја се прикупља на ппдрушју регије, те да 
се ппред папира и картпна, кпји се тренутнп разврставају за прикупљаое у ппщтини Власеница, ппшну 
разврставати и друге врсте птпада за рециклажу. 
 
 
3.4.4. Прпграми прпјекти и мјере   

За реализацију плана защтите живптне средине ппщтине Власеница, у пквиру 3 сектпрска циља,  
дефинисана су 4 прпграма кпја пбухватају  16 прпјеката. 
 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 
 
 
 

ПРПГРАМ 3.1.1 ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНПСТ 

П 3.1.1.1. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти јавне 
расвјете на ппдрушју ппщтине Власеница 

П 3.1.1.2. Санација зграде Ппщтинске управе у циљу 
унапређеоа енергетске ефиканпсти  

П 3.1.1.3. Фнапређеое енергетске ефикаснпсти у ПЩ Вук 
Карачић у Власеници 

П 3.1.1.4. Фнапређеое енергетске ефикаснпсти СЩЦ 
Милпрад Влашић у Власеници 

П 3.1.1.5. Прпјекат суфинансираое замјене фасада и 
крпвпва на стамбенп -ппслпвним пбјектима  
 

П 3.1.1.6. Јашаое капацитета и унапређеое енергетске 
ефикаснпсти пбјекта ПФ "Први кпраци" 

П 3.1.1.7. Фнапређеое енергетске ефикаснпсти у пбјекту 
„Културни центар“ 

 
 

ПРПГРАМ 3.2.1 УНАПРЕЂЕОЕ 
УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 

П 3.2.1.1. Израда прпјектне дпкументације за затвараое 
деппније и рекултивацију терена 

П 3.2.1.2. Фсппстављаое система селективнпг 
прикупљаоа птпада 
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П 3.2.1.3. Изградоа рециклажнпг двприщта 

П 3.2.1.4. Прпщиреое система управљаоа шврстим 
кпмуналним птпадпм на рурална ппдрушја   

 
ПРПГРАМ 3.3.1 УНАПРЕЂЕОЕ 
КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИЩТА,  
ППВРЩИНСКИХ И ППДЗЕМНИХ ВПДА  

П 3.3.1.1. Израда прпјектнп-технишке дпкументације за 
изградоу система за прешищћаваое птпадних впда 

П 3.3.1.2. Изградоа и рекпнструкција канализаципне 
мреже у насељима Упплик I и Упплик II 

 
ПРПГРАМ 3.3.2 ЗАЩТИТА ИЗВПРИЩТА И 
КВАЛИТЕТА ВПДЕ ЗА ПИЋЕ 

П 3.3.2.1. Израда прпграма санитарне защтите и 
усппстава санитарне защтите за извприщта за 3 мјесне 
заједница  Фаза I и II Израда Прпграма санитарне 
защтите извприщта Грабпвица и Ппдцрквина 

П 3.3.2.2. Израда хлпрне станице на впдпвпднпм 
систему "Грабпвица" 
 
П 3.3.2.3. Изградоа система за прешищћаваое впде за 
пиће на извприщту „Урищшинп врелп" 

 

Фкупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана защтите живптне средине су: 1.807.500 
КМ. 
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4 ППЕРАТИВНИ ДИП  

 

 
4.1. План имплементације за 3 гпдине (2019-2023.) 

 

Вeзa сa 

стрaтeшким 

и 

сeктoрским 

циљeм/ 

циљeвимa 

Прojeкaт/мjeрa 

(вриjeмe трajaњa) 

Укупни исхoди Укупни 

oриjeнт. 

издaци  

(дo 

зaвршeткa 

прojeктa) 

Укупни 

прeдвиђeни 

издaци   

(зa III 

гoдинe) 

Финaнсирaњe из буџeтa JЛС Финaнсирaњe из oстaлих извoрa Вeзa сa буџeтoм  

и/или ознака 

екстерног 

извора 

финансирања 

Oпштинскo 

oдjeљeњe 

oдгoвoрнo зa 

имплeмeнтaциjу 
Прeглeд пo гoдинaмa Прeглeд oстaлих извoрa пo гoдинaмa 

гoд. I гoд. II гoд. III укупнo 

(I+II+III) 

гoд. I гoд. II гoд. III укупнo 

(I+II+III) 

1 2 3 4 5=9+21 6 7 8 9=6+7+8 18=Zbir 

10-17 

19 20 21=18+19+20 23 24 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 

П 1.1.1.1.Подршка 

развоју малих и 
средњих предузећа 

(2019-2023.) 

До краја 2023. године,  

реализована подршка 
за 10 малих и 

средњих предузећа 

100,000 100,000 20,000 20,000 10,000 50,000 0 20,000 30,000 50,000 414149 

Подстицајна 
средства за мала 

и средња 

предузећа, 
донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
 1

.1
 П 1.1.1.2. Изградња 

градске тржнице 

(2021-2023.) 

До краја 2023. године 

утврђен модалитет 

изградње и пронађени 

извори финансирања 

градске тржнице   

100,000 10,000 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 511700  издаци 

за пројкетну 

документацију 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 П 1.1.1.3. Јачање 

улоге дијаспоре у 
развоју општине 

Власеница 

(2019-2023.) 

Реализоване најмање 

3 мјере које 
омогућавају допринос 

исељеништва развоју 

општине до краја 
2023. године 

50,000 50,000 3,000 4,000 3,000 10,000 0 20,000 20,000 40,000 415219      

остали 
грантови, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 

П 1.1.1.4. Унапређења 

услова за рад и живот 
рањивих група 

(2019-2021.) 

До краја 2021. године 

покренуто/проширено 
постојећих  најмање 5 

пословних 

дјелатности чији су 
носиоци рањиве 

групе 

190,000 190,000 25,000 25,000 10,000 60,000 90,000 20,000 20,000 130,000 511100      

Издаци за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
2

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 

П 1.1.1.5. Развијање 
истраживачког и 

предузетничког 

начина размишљања 
код младих (2019-

2023.) 

Најмање 100 младих 
оспособљено за 

израду бизнис плана 

и покретање 
властитог бизниса  

Покренуто најмање 5 

малих бизниса од 
стране младих 

12,000 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 0 0 0 0 415219 остали 
грантови 

Одјељење за 
привреду, 

друштвене 

дјелатности и 
инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 

1.1.2.1.. Развој 
пословне зоне 

"Брегови"  

(2019-2020.) 

До 2022. године 
најмање 2 привредна 

субјекта раде у 

пословној зони 
„Брегови“ 

200,000 60,000 20,000 10,000 0 30,000 30,000 0 0 30,000 511700 Издаци 
за 

суфинансирање 

пројеката, 
донатор УНДП 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 
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С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 

1.1.2.2. Промоција 

инвестиционих 
потенцијала општине 

Власеница          

(2019-2023.) 

До 2023. године 

реализоване 
минимално 3 

инвестиције у 

пословне зоне  

17,000 17,000 8,000 5,000 4,000 17,000 0 0 0 0 412700 Расходи 

за стручне 
услуге 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.1
 

1.1.2.3. Уређење нове 
пословне зоне 

"Дрински корпус" 

(2021-2023.) 

До 2023. године један 
нови привредни 

субјекат присутан у 

пословној зони 
„Дрински корпус“                            

20,000 20,000 0 0 20,000 20,000 0 0 0 0 412529 
Трошкови 

комуналне 

инфраструктуре 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
1
.2

-Е
С

/С
Е

Ц
2
 

1.2.1.1. Подршка 
производњи поврћа 

на подручју општине 

Власеница           
(2019-2023.) 

До краја 2023. године 
повећана површина 

засада поврћа за 30% 

у односу на 2018. 
годину 

150,000 109,000 19,600 10,000 10,000 39,600 29,400 20,000 20,000 69,400 415219 
Подстицајна 

средства за 

пољопривреду, 
донатори 

Одјељење за 
привреду, 

друштвене 

дјелатности и 
инспекцијске 

послове 
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С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.1.2. Подизање 

нових засада у 
сектору воћарства 

(2019-2023.) 

До краја 2023. године 

повећана површина 
засада воћа за 25 

хектара у односу на 

2018. годину 

150,000 89,000 5,000 7,000 7,000 19,000 30,000 20,000 20,000 70,000 415219 

Подстицајна 
средства за 

пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.1.3. Развој 
органске производње 

воћа и поврћа 

(2020-2023.) 

До 2023. године 
(пре)регистровано 

најмање 10 

газдинстава која се 
баве органском 

производњом воћа и 

поврћа, у односу на 
2018. године 

100,000 70,000 0 10,000 10,000 20,000 0 25,000 25,000 50,000 415219 
Подстицајна 

средства за 

пољопривреду, 
донатори 

Одјељење за 
привреду, 

друштвене 

дјелатности и 
инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 1.2.1.4. Подршка 

пољопривредној 

производњи - набавка 
механизације за 

пољопривредну 

производњу        
(2019-2021.) 

До краја 2023. године 

додјељена 

механизација најмање 
10 пољопривредних 

произвођача 

75,000 75,000 15,000 15,000 15,000 45,000 10,000 10,000 10,000 30,000 415219 

Подстицајна 

средства за 
пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.1.5. Подизање 

пољопривредног 

огледног поља у 
Власеници         

(2019-2021.) 

 

До краја 2020. године 

50 ученика средње 
школе је стекло 

практична искуства 

на огледном пољу 

135,000 135,000 25,000 25,000 25,000 75,000 20,000 20,000 20,000 60,000 415219 Пројекат 

Огледно поље, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 
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С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 1.2.1.6. Увођење 

система за 
наводњавање      

(2019-2021.) 

До краја 2021. године,  

систем наводњавања 
у производњи 

примјењује најмање 

50 пољопривредних 
произвођача 

68,000 68,000 4,000 4,000 4,000 12,000 16,000 20,000 20,000 56,000 415219 

Подстицајна 
средства за 

пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 1.2.1.7. Унапређење 

складиштења и 
повећање степена 

прераде 

пољопривредних 
производа (2021-

2023) 

До краја 2023. године 

ускладиштено 50% и 
прерађено 20% 

пољопривредних 

производа 

600,000 180,000 0 0 30,000 30,000 0 0 150,000 150,000 415219 

Подстицајна 
средства за 

пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.2.1. Повећање 

пољопривредне 

производње у сектору 
сточарства - 

производња млијека 

(2019-2023) 

До 2023. године 

повећана производња 

млијека за 30% у 
односу на 2018. 

годину 

162,000 102,000 4,000 4,000 4,000 12,000 30,000 30,000 30,000 90,000 415219 

Подстицајна 

средства за 
пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 1.2.2.2. Повећање 

производње у сектору 

сточарства -
производња меса 

(2019-2023) 

До 2023. године 

повећан товни сточни 

фонд за 20% у односу 
на 2018. годину 

205,000 90,000 5,000 5,000 5,000 15,000 25,000 25,000 25,000 75,000 415219 

Подстицајна 

средства за 
пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.3.1. Развој 

задружних 

активности (2019-
2023)  

До краја 2023. године 

повећан број 

задругара за 50% у 
односу на 2018. 

годину 

50,000 34,000 2,000 1,000 1,000 4,000 10,000 10,000 10,000 30,000 415219 

Подстицајна 

средства за 
пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 
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С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.3.2. Стручно 

оспособљавање 
пољопривредних 

произвођача        

(2019-2023) 

 

До краја 2023. године 
цертификовано 10 

пољопривредних 

произвођача 

17,500 10,500 500 500 500 1,500 3,000 3,000 3,000 9,000 415219 

Подстицајна 
средства за 

пољопривреду, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
1

-Е
С

/С
Е

Ц
1

.2
 

1.2.3.3. Организовање 

сајма пољопривреде и 

привреде             

(2019-2023)  

До краја 2023. године, 

повећан број 

уговорених послова 

на Сајму за 30% и 
остварени пласман 

производа у току 

Сајма за 30% у 
односу на 2019. 

годину 

100,000 75,000 10,000 10,000 10,000 30,000 15,000 15,000 15,000 45,000 415219 

Подстицајна 

средства за 

пољопривреду, 
донатори 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 

дјелатности и 
инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.1
 

2.1.1.1. Изградња 
објекта Студентско-

ђачког дома - Фаза 1: 

Конструкција објекта 
(2019) 

 До 2020. године 
дефинисан модалитет 

и извор финансирања 

за фазу 2 изградње 
Студентско-ђачког 

дома 

1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 0 0 1,400,000 Донатор Влада 
Р. Србије 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.1
 2.1.2.2. Увођење 

нових смјерова у 
образовни програм 

средњошколског 

центра (2019-2021.) 

До краја 2023. године 

смањен број ученика 
који настављају 

школовање у другим 

градовима 20 % у 
односу на 2018. 

годину 

15,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 0 0 0 0 415219 остали 

грантови 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.1
 

2.1.2.3. Подршка 

увођењу нових 

студијских програма 
у високом 

образовању         

(2019-2020.) 

До краја 2023. године 

смањен број 

студената из 
Власенице који 

студирају у другим 

градовима за 20% у 
односу на 2018. 

годину 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 0 0 0 0 415217 

Шумарски 

факултет 
Власеница 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 
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С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.2
 2.2.1.1. Техничко 

опремање Дома 
здравља у Власеници         

(2019-2021)   

До краја 2021. године 

повећан обим 
пружених 

медицинских услуга 

за 20% у односу на 
2018. годину 

200,000 200,000 0 10,000 10,000 20,000 0 160,000 20,000 180,000 415216  Дом 

здравља 
власеница, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.2
 2.2.1.2. Изградња и 

санација 4 стамбенa 
објекта за угрожене 

категорије           

(2019-2020) 

До 2020. године 

ријешено стамбено 
питање за 4 породице 

из рањивих 

категорија 

160,000 160,000 10,000 0 0 10,000 150,000 0 0 150,000 415239 

Суфинансирање 
програма 

Опоравак од 

поплава,  
донатор УНДП 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.2
 2.2.1.3. Изградња 

објекта колективног 
становања са 20 

станова за угрожене 

категорије           
(2019-2020) 

До 2020. године 

ријешено стамбено 
питање 20 породица 

из категорије 

расељених лица 

910,000 910,000 10,000 0 0 10,000 500,000 400,000 0 900,000 412529 

Трошкови 
комуналне 

инфраструктуре, 

донатор МИРЛ 
и МЉПИ 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.2
 

2.2.1.4. Едукација 

становништва, 

нарочито младих, из 
области актуелних 

тема везаних за 

здравље, живот и рад 
(2019-2023) 

До краја 2023. године 

повећана 

информисаност 
становништва, 

нарочито младих о 

актуелним темама 
везаним за здравље, 

живот и рад које се 

огледа у: 
- Повећању броја 

здравствених 

прегледа за 30%; 
- Повећању броја 

самозапослених 
предузетника за 10%. 

21,000 21,000 2,000 2,000 2,000 6,000 5,000 5,000 5,000 15,000 412920 Услуге 

стручног 

образовања 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 
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С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.2
 2.2.1.5. Промоција 

мира, међусобног 
повјерења и 

толеранције        

(2019-2023) 

До краја 2023. године 

најмање 800 
корисника (ученика 

основне школе) 

укључено у 
активности у „Кутку 

помирења“ 

30,000 22,500 7,000 2,000 3,000 12,000 5,500 3,000 2,000 10,500 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.1.1. 

Успостављање е-
управе   

(2019-2020.) 

До краја 2020. године 

убрзан процес вођења 
регистра овјере 

потписа, рукописа и 

преписа е-овјере за 
50%  у односу на 

2018. годину 

10,000 10,000 3,000 2,500 0 5,500 2,500 2,000 0 4,500 412770 Услуге 

одржавања 
рачунарских 

програма, 

донатори 

Одјељење за 

општу управу 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.1.2. Унапређење 

ефикасности јавне 
управе  

(2019-2023) 

До краја 2023. године, 

повећано кориштење 
савремене рачунарске 

опреме и софтвера за 

50% у односу на 
2018. годину  

  

70,000 40,000 15,000 15,000 10,000 40,000 0 0 0 0 412900 Остали 

расходи 

Одјељење за 

општу управу 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.1.3. Изградња 

објекта Полицијске 
станице                

(2019-2020) 

До краја 2020. године, 

сво особље 
Полицијске станице 

задовољно 

побољшаним 
просторним условима 

за рад 

725,000 725,000 15,000 10,000 0 25,000 350,000 350,000 0 700,000 511100 издаци 

за изградњу и 
прибављање 

осталих 

објеката, 
донатор 

Министарство 

финансија  

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
. 2.3.1.4. 

Реконструкција 
постојеће зграде 

Полицијске станице у 

стамбено-пословну 
зграду                 

(2020-2023) 

До краја 2023. године, 

усељено 20 
стамбених јединица 

нове зграде 

20,000 20,000 0 20,000 0 20,000 0 0 0 0 511100 Расходи 

за изградњу и 
прибављање 

осталих објеката 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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С
Т
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2

-Д
С

/С
Е

Ц
2
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2.3.1.5. Израда 

спроведбене 
просторно-планске 

документације за 

урбано подручје 
(2019-2023) 

До краја 2023. године, 

одобрења за грађење 
приватних и 

пословних објеката 

усклађена са 
просторно-планским 

документима (она 

која су издата након 
усвајања) 

50,000 50,000 1,000 25,000 14,000 40,000 5,000 5,000 0 10,000 511700 Издаци 

за пројектну 
документацију,  

донатор 

Министарство 
за просторно 

уређење, 

грађевинарство 
и екологију РС 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 2.3.1.6. Обиљежавање 

назива улица и 

означавање кућних 

бројева на градском 
подручју општине 

(2019-2021) 

До краја 2021. године 
обиљежено бројем 

80% објеката из 

адресног система 
кућним бројем на 

урбаном подручју 

општине   

12,000 12,000 3,000 5,000 4,000 12,000 0 0 0 0 412900 Остали 
расходи 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.2.1.Модернизација 

улица у урбаном 
подручју              

(2019-2023) 

Уређена путна 

инфраструктура за 
најмање 3.000 грађана 

и посјетилаца 

општине Власеница у 
урбаном подручју   

Од 2019. до 2023. 

године смањен број 
саобраћајних несрећа 

уурбаном подручју у 

односу на период од 
2014. до 2019. године 

300,000 150,000 50,000 50,000 50,000 150,000 0 0 0 0 511200 Издаци 

за 
реконструкцију 

и инвестиционо 

одржавање 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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Ц
2
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2.3.2.2. 

Модернизација 
локалних и 

некатегорисаних 

путева                  
(2019-2023) 

Уређена путна 

инфраструктура за 
најмање 1500 грађана 

и посјетилаца 

општине Власеница  
Од 2019. до 2023. 

године смањен број 

саобраћајних несрећа 
на предметној 

дионици, у односу на 

период од 2014. до 
2018. године  

600,000 600,000 50,000 75,000 75,000 200,000 50,000 150,000 200,000 400,000 511100 Издаци 

за асфалтирање 
пута 

 Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 2.3.2.3. 

Модернизација пута 

Власеница-Цикотска 

Ријека  (2019) 

Уређена путна 
инфраструктура за 

најмање 1.500 грађана 

и посјетилаца 
општине Власеница  

63,000 63,000 13,000 0 0 13,000 50,000 0 0 50,000 511100 Издаци 
за асфалтирање 

пута Власеница-

Ц. Ријека, 
екстерни извори 

МЉПИ 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 2.3.2.4. Изградња 

кружне раскрснице 
(2019-2020) 

Од 2019. до 2023. 

године смањен број 
саобраћајних несрећа 

на предметној 

дионици, у односу на 
период од 2014. до 

2018. године 

760,000 760,000 10,000 0 0 10,000 250,000 250,000 250,000 750,000 511100 издаци 

за изградњу и 
прибављање 

осталих 

објеката, 
екстерни извори 

Дирекција за 

путеве РС 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.2.5. Израда 

пројектне 
документације нових 

саобраћајница по 

урбанистичком плану 
(путни правци: M19-

2-Пискавицe, Бирач-

Инд.зона)                                 
(2021-2023) 

До 2022. године 

идентификовани 
извори финансирања 

за изградњу нових 

саобраћајница 

30,000 20,000 0 0 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 511700 Издаци 

за пројектну 
документацију,  

донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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2
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Ц
2
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 2.3.2.6. Уређење 

пјешачке зоне у 
улицама Светосавска 

и Св. апостола Петра 

и Павла                
(2021-2023) 

Од 2021. до краја 

2023. године, смањен 
број несрећа у којима 

су учествовали 

пјешаци за 30% у 
односу на период од 

2018 до 2020. године 

30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 511100 Расходи 

за изградњу и 
прибављање 

осталих објеката 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 2.3.2.7. Уређење и 

проширење 
општинског паркинга 

(2019-2020) 

До 2023. године 

смањен број казни за 
погрешно паркирање 

на урбаном подручју 

за 20% у односу на 
2018. годину  

20,000 20,000 10,000 10,000 0 20,000 0 0 0 0 511100 Расходи 

за изградњу и 
прибављање 

осталих објеката 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.2.8. Унапређење 
безбједности 

саобраћаја на 

подручју општине 
Власеница          

(2019-2023) 

До краја 2020. године,  
смањен број 

саобраћајних несрећа 

у зонама масовног 
кретања  за 30% у 

односу на 2018. 

годину 

125,000 75,000 20,000 10,000 10,000 40,000 20,000 5,000 10,000 35,000 511100 Издаци 
за 

суфинансирање 

пројеката из 
безбиједности 

саобраћаја, 

екстерни извори 

АБСРС 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.3.1. Изградња 
водоводног система 

за насеље Доњи 

Залуковик          

(2019) 

До краја 2019. године 
прикључено 30 

домаћинстава на 

водоводну мрежу 

Доњи Залуковик 

5,000 5,000 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 412951 
Трошкови 

комуналне 

инфраструктуре 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 
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Т
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2
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Ц
2
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2.3.3.2. Изградња 

водоводног система 
за насеље Дурићи 

(2020-2021)  

До краја 2021. године 

прикључено  40 
домаћинстава на 

водоводну мрежу 

Дурићи 

95,000 95,000 0 5,000 0 5,000 0 90,000 0 90,000 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 2.3.3.3. Ново градско 

гробље (2021-2023) 
До краја 2023. године 
успостављен систем 

управљања градским 

гробљем 

200,000 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 511100 Расходи 
за изградњу и 

прибављање 

осталих објеката 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 2.3.3.4. Уређење 

православног гробља 

(2019-2020) 

До краја 2023. године 

успостављен систем 

управљања 
православним 

гробљем  

20,000 20,000 10,000 10,000 0 20,000 0 0 0 0 412529 

Трошкови 

комуналне 
инфраструктуре 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Т

Ц
3

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.3.5. Уређење 

јавних зелених 

површина            
(2019-2023.) 

До 2023. године, 

континуирано 

одржаване уређене 
јавне зелене 

површине 

100,000 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000 0 0 0 0 511700 Издаци 

за пројкетну 

документацију 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Т

Ц
3

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.3
 

2.3.3.6. Израда 

пројектне 

документације за 
изградњу гасовода 

(2021-2022) 

До краја 2023. године 

успостављен 

модалитет 
финансирања 

изградње гасовода 

80,000 20,000 0 0 20,000 20,000 0 0 0 0 511700 Издаци 

за пројектну 

документацију 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 
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2.4.1.1. Изградња 

спомен обиљежја на 
Тргу српских бораца 

(2019-2020.) 

До 2021. године,  

одржан 1 догађај на 
простору Трга  

66,000 66,000 26,000 10,000 0 36,000 30,000 0 0 30,000 511100 Издаци 

за изградњу и 
прибављање 

осталих 

објеката,          
донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.4
 

2.4.1.2. Уређење 
локалитета са 

културно-

историјским и 
природним 

атракцијама - (2019-

2022.) 

До краја 2022. године, 
одржано мин 5 

догађаја на простору 

уређених локалитета 
са културно-

историјским и 

природним 
атракцијама   

45,000 30,500 500 0 0 500 0 15,000 15,000 30,000 415210 Текући 
грантови         

донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.4
 2.4.1.3. Изградња 

Саборног храма у 

Власеници (2019-

2023) 

До краја 2023. године 

одржано 10 културно-

вјерских садржаја у 

Саборном храму  

515,000 309,000 3,000 3,000 3,000 9,000 100,000 100,000 100,000 300,000 415214 Помоћ 

вјерским 

заједницама, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.4
 2.4.1.4. Подршка раду 

вјерских заједница на 

подручју општине 
Власеница (2019-

2023) 

До краја 2023. године, 

обезбјеђени бољи 

услови за редовне 
вјерске активности за 

2.000 становника 

60,000 36,000 12,000 12,000 12,000 36,000 0 0 0 0 415214 Помоћ 

вјерским 

заједницама 

Одјељење за 

привреду, 

друштвене 
дјелатности и 

инспекцијске 

послове 
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Ц
2
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2.4.2.1. Санација 

спортских терена на 
подручју општине 

Власеница  

(2019-2023.) 

До краја 2023. године, 

реализована мин 15 
спортских  догађаја у 

просјеку годишње на 

санираним теренима   

100,000 60,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.4
 

2.4.2.2. Изградња 

спортске дворане 

(2019-2023) 

До краја 2023. године, 

реализована мин 10 

спортских  догађаја у 

просјеку годишње у 
спортској дворани   

1,100,000 1,100,000 50,000 40,000 10,000 100,000 300,000 700,000 0 1,000,000 511100 Издаци 

за 

суфинансирање 

пројеката, 
донатори 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.4
 

2.4.2.3. Подршка 

организовању 
традиционалних, 

спортских и 

културних догађаја 
(2019-2023) 

Подржане 

традиционалнеих,  
културнеих и 

спортскеих 

манифестације 
уврштене у годишњи 

програм 

манифестација 

50,000 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000 0 0 0 0 415 217 

општинске 
културне 

манифестације 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.5
 

2.5.1.1.Унапређење 
капацитета 

ватрогасне јединице 

на подручју општине 
Власеница (2019-

2021) 

До краја 2022. године 
повећана ефикасност 

реаговања Ватрогасне 

јединице смањењем 
времена одзива за 

50% у односу на 

2018. годину  

393,000 393,000 10,000 10,000 10,000 30,000 45,000 18,000 300,000 363,000 511300 
Средства за 

техничко 

опремање 
Ватрогасног 

друштва 

Власеница, 
донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 
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2
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 2.5.1.2. 

Успостављање 
система видео 

надзора градске зоне 

(2019-2021) 

До краја 2020. године, 

остварен ниво 
ријешености 

случајева 

пријавњених дјела на 
градском подручју од 

95% 

100,000 100,000 23,000 27,000 0 50,000 20,000 20,000 10,000 50,000 511300 Издаци 

за постављање 
видео надзора у 

граду, донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.5
 

2.5.1.3. Пројекат 
деминирања зона 

контаминираних 

минама (2020-2023) 

До краја 2023. године, 
3 ha очишћеног 

земљишта  приведено 

намјени     

200,000 100,000 0 0 0 0 0 50,000 50,000 100,000 Донатори Одјељење за 
привреду, 

друштвене 

дјелатности и 
инспекцијске 

послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.5
 

2.5.2.1. 

Успостављање 
система управљања 

катастрофалним 

ризицима - израда 
планских докумената 

(2019-2023) 

До краја 2023. године 

пронађени извори 
финансирања за 

програме и планове у 

области заштите и 
спасавања 

 

Све дозволе за 
градњу се издају уз 

потпуну примјену 

грађевинске 
регулативе 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Припрема 

програма не 
изискује 

финансијска 

средства 

Одјељење за 

привреду, 
друштвене 

дјелатности и 

инспекцијске 
послове 

С
Т

Ц
2

-Д
С

/С
Е

Ц
2

.5
 

2.5.2.2. Увођење 

система мјерења 

климатских 
карактеристика 

(2020-2021) 

Успостављен систем 

континуираног 

мјерења температуре 
и атмосферских 

падавина до краја 

2021. године 

50,000 50,000 0 5,000 5,000 10,000 35,000 5,000 0 40,000 511100 Издаци 

за 

суфинансирање 
пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 
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3.1.1.1 Побољшање 

енергетске 

ефикасности јавне 

расвјете на подручју 

општине Власеница 

(2019-2021) 

До 2020. године, 

смањена потрошња 
електричне енергије 

за уличну расвјету за 

50% у односу на 
2018. годину 

280,000 280,000 190,000 0 0 190,000 90,000 0 0 90,000 511100 Издаци 

за изградњу 
ЛЕД расвјете у 

граду, донатор 

УНДП 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
3

-З
С

/С
Е

Ц
3
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3.1.1.2. Санација 

зграде општинске 

управе у циљу 
унапређења 

енергетске 

ефиканости (2019-
2021) 

До 2022. године, 

смањена количина 

потрошња енергената 
за загријавање објекта 

за најмање 20% у 

односу на 2018. 
годину 

180,000 180,000 20,000 10,000 10,000 40,000 0 70,000 70,000 140,000 511200 

Реконструкција 

и инвестиционо 
одржавање, 

донатори      

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Т

Ц
3

-З
С

/С
Е

Ц
3
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3.1.1.3. Унапређење 

енергетске 
ефикасности ОШ Вук 

Караџић у Власеници 

(2020-2022) 

До 2023. године, 

смањена количина 
потрошених 

енергената за 

загријавање објекта  
за најмање 20% у 

односу на 2018. 

годину 

100,000 80,000 0 5,000 5,000 10,000 0 0 70,000 70,000 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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3
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 3.1.1.4. Унапређење 

енергетске 

ефикасности СШЦ 

Милорад Влачић у 
Власеници (2019-

2021) 

До 2021. године, 
смањена колична 

потрошених 

енергената за 
загријавање објекта за 

најмање 20% у 

односу на 2018. 

годину 

70,000 70,000 5,000 5,000 0 10,000 0 0 60,000 60,000 511100 Издаци 
за 

суфинансирање 

пројеката, 
донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 
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3.1.1.5. Пројекат 

суфинансирање 
замјене фасада и 

кровова на стамбено-

пословним објектима 
(2019-2023) 

До 2023. године, 

смањена количина 
потрошених 

енергената за 

загријавање објекта за 
најмање 20 % у 

просјеку у односу на 

2018. годину   

240,000 195,000 25,000 25,000 25,000 75,000 40,000 40,000 40,000 120,000 415239 

Суфинансирање 
зграда ЗЕВ           

511200 Издаци 

за 
реконструкцију 

и инвестиционо 

одржавање 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
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Ц
3
З

С
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Е
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3.1.1.6. Јачање 

капацитета и 
унапређење ЕЕ у 

предшколској 

установи Први 
кораци у Власеници 

(2019-2021) 

До 2021. године, 

смањена колична 
потрошених 

енергената за 

загријавање објекта за 
најмање 20% у 

односу на 2018. 

годину 

256,000 256,000 116,000 20,000 20,000 156,000 100,000 0 0 100,000 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатор Влада 
Р. Србије 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
3

-З
С

/С
Е

Ц
3
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3.1.1.7. Унапређење 
енергетске 

ефикасности у 

објекту „Културни 

центар“                

(2020-2023) 

До 2021. године, 
смањена колична 

потрошених 

енергената за 

загријавање објекта за 

најмање 20% у 

односу на 2018. 
годину 

230,000 230,000 0 15,000 15,000 30,000 0 0 200,000 200,000 511100 Издаци 
за 

суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

С
Т

Ц
3

-З
С

/С
Е

Ц
3
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3.2.1.1. Израда 
пројектне 

документације за 

затварање депоније и 
рекултивацију терена 

(2020) 

До краја 2023. године, 
идентификовани 

извори финансирања 

за санацију локалне 
депоније  

50,000 40,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 511700 Издаци 
за пројкетну 

документацију, 

донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 
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 3.2.1.2. 

Успостављање 
система селективног 

прикупљања отпада 

(2020-2023) 

До краја 2023. године,  

20% домаћинстава и 
правних лица 

укључено у 

селективно 
прикупљање отпада 

150,000 80,000 0 25,000 25,000 50,000 0 15,000 15,000 30,000 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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3.2.1.3. Изградња 

рециклажног 
дворишта (2021-2023) 

До краја 2023. године 

успостављен 
модалитет за 

финансирање 

изградње 
рециклажног 

дворишта 

60,000 60,000 0 0 10,000 10,000 0 0 50,000 50,000 511100 Издаци 

за 
суфинансирање 

пројеката, 

донатори 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 
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3
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 3.2.1.4. Проширење 

система управљања 

чврстим комуналним 
отпадом на рурална 

подручја              

(2020-2021) 

До краја 2023. године 

повећана покривеност  

домаћинстава 
системом управљања 

отпада за 5% у односу 

на 2018. годину  

5,000 5,000 0 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 511100 Издаци 

за 

суфинансирање 
пројеката 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 

С
Т

Ц
3

-З
С

/С
Е

Ц
3
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 3.3.1.1.Израда 

пројектно-техничке 

документације за 

изградњу система за 
пречишћавање 

отпадних вода    

(2019) 

До 2023. године 
идентификовани 

извори финансирања 

за изградњу система 
за пречишћавање 

отпадних вода 

30,000 30,000 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 511700 Издаци 
за пројектну 

документацију,  

донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 

С
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3
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3.3.1.2. Изградња и 
реконструкција 

канализационе мреже 

у насељима Топлик  у 
Власеници          

(2019-2021) 

До краја 2023. године 
150 нових 

домаћинстава 

прикључено на 
канализациону мрежу 

34,500 34,500 4,500 10,000 10,000 24,500 10,000 0 0 10,000 511100 Издаци 
за 

суфинансирање 

пројеката, 
донатори 

Одјељење за 
просторно 

уређење и 

стамбено-
комуналне 

послове 
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3.3.2.1.. Израда 

програма санитарне 
заштите и успостава 

санитарне заштите за 

изворишта за 3 мјесне 
заједница  Фаза I и II 

Израда Програма 

санитарне заштите 
изворишта Грабовица 

и Подцрквина     

(2019-2020) 

До 2021. године, 

смањена колична 
потрошених 

енергената за најмање 

20% у односу на 
2018. годину 

32,000 12,000 6,000 6,000 0 12,000 0 0 0 0 511700 

 издаци за 
пројкетну 

документацију 

Одјељење за 

просторно 
уређење и 

стамбено-

комуналне 
послове 

С
Т

Ц
3

-З
С

/С
Е

Ц
3

.3
 3.3.2.2.Израда хлорне 

станице на 

водоводном систему 
"Грабовица" општина 

Власеница (2021-

2023) 

До 2022. године 

обезбијеђена 

здравствена 
исправност воде у МЗ 

Грабовица за 500 

становника 

60,000 30,000 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 511100 Издаци 

за 

суфинансирање 
пројеката 

Одјељење за 

просторно 

уређење и 
стамбено-

комуналне 

послове 

 

УКУПНО: 

  
13,039,000 10,931,000 978,100 714,000 716,500 2,408,600 3,876,400 2,741,000 1,905,000 8,522,400 
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5.2. План прганизаципних и људских капацитета за имплементацију, праћеое и вреднпваое 

стратегије 

План прганизаципних и људских капацитета за успјещну имплементацију Стратегије израђен је на 
пснпву закљушака кпји су прпизащли кап резултат прпцеса претхпдне евалуације и датих преппрука 
из Извјещтаја п средопрпшнпј евалуацији стратегије развпја за перипд 2014-2017. гпдина, кап и 
анализе капацитета у тпку ревизије Стратегије развпја. 
 
 

Преглед ппстпјећих капацитета за имплементацију стратегије 

 
Кљушну улпгу у имплементацији, праћеоу и вреднпваоу Стратегије имају: 

 
Нашелник ппщтине крпз јаснп усппстављаое механизама и дефинисаое пдгпвпрнпсти пдјељеоа и 
пдсјека из оихпве надлежнпсти у ппгледу имплементације дијелпва Стратегије и  пбезбјеђиваоа 
оихпве кппрдинације. 
Скупщтина ппщтине кпја разматра извјещтај п реализацији стратещких дпкумената Ппщтине, 
укљушујући и Стратегију развпја кап впдећег стратещкпг дпкумента кпји је пснпва за креираое и 
усвајаое свих псталих развпјних пплитика Ппщтине. 
Ппщтинска управа ппщтине Власеница кпја  крпз свпје прганизаципне јединице (пдјељеоа и 
пдсјеке) припрема планпве развпја ппщтине, прпстпрне и урбанистишке планпве и ушествује у 
изради плана имплементације стратещких интервенција 1+2. 
Пдсјек за развпј кпји је фпрмиран Пдлукпм п дппуни Пдлуке п псниваоу Ппщтинске управе 
бр.02/1-014-63/18 пд 15.02.2018. гпдине, и кпјпм је преузеп улпгу нпсипца прпцеса стратещкпг 
планираоа. Правилникпм п измјени и дппуни Правилника п прганизацији и систематизацији 
радних мјеста Ппщтинске управе ппщтине Власеница («Сл. Гласник ппщтине Власеница» бр. 
02/18), систематизпвана су и пппуоена три (3) радана мјеста у Пдсјеку за развпј: щеф Пдсјека, 
сампстални струшни сарадник за планираое, припрему и имплементацију прпјеката и пднпсе с 
јавнпщћу и сампстални струшни сарадник за извјещтаваое, припрему и имплементацију прпјеката 
и јавне набавке. Пдсјек за развпј се експертнп бави Стратегијпм развпја ппщтине кап цјелине, 
затим иницира, кппрдинира и плакщава интерну и екстерну кппрдинацију активнпсти свих актера 
пд прпмпције, припреме и иницираоа прпјеката, имплементације, праћеоа, извјещтаваоа дп 
иницираоа и ажурираоа Стратегије и перманентнп прати мпгуће извпре финансираоа на свим 
нивпима. 
Развпјни тим (РТ) шији је задатак да заједнп са Пдсјекпм за развпј впди прпцес планираоа на 
ппщтинскпм нивпу и прати имплементацију Стратегије развпја,  ушествује у изради гпдищоег 
плана имплементације и извјещтаја п реализацији Стратегије кпјег Пдсјек ппднпси нашелнику, 
пднпснп Скупщтини ппщтине на усвајаое. РУ је састављен пд представника: ппщтинских 
пдјељеоа, јавних устанпва и јавних предузећа, ппслпвнпг и цивилнпг сектпра. 
Најзнашајнија прпмјена у прптеклпм перипду имплементације Стратегије у пднпсу на јашаое 
капацитета за управљаое развпјем пднпси се на дпнпщеое Правилника п измјени и дппуни 
Правилника п прганизацији и систематизацији радних мјеста Ппщтинске управе ппщтине 
Власеница («Службени  гласник ппщтине Власеница» бр. 02/18), кпјим је улпгу ЈФРА-е преузеп 
Пдсјек за развпј (дп тада за пбављаое ппслпва ЈФРА-е је била фпрмирана Јединица за управљаое 
развпјем састављена пд 3 шлана, а кпјпј се у 2017. гпдини придружип јпщ један шлан). 
Ревидираним пписима ппслпва у пквиру ЈФРА-е ствпрени су услпви за тп да планираое, 
имплементација, праћеое и вреднпваое Стратегије ппстану дип редпвних активнпсти свих 
заппслених. 

Партнерска група за развпј заједнице представља щирпкп кпнсултативнп партнерствп, кпје 
псигурава ангажман и дппринпс щирпкпг круга заинтереспваних страна не самп у стратещкпм 
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планираоу, већ и у прпцесу прпведбе стратегије. Састпји се пд представника спцијалнп-
екпнпмских партнера, удружеоа грађана, приватнпг сектпра, медија, итд. 

 
Пптребе за унапређеоем приступа управљаоу развпјем 
 
На пснпву анализе капацитета и прпцеса за управљаое развпјем у Ппщтини Власеница, кпја је 
прпведена у пквиру средопрпшне евалуације Стратегије развпја, те на пснпву закљушака анализе 
спрпведене у прпцесу ревизије утврђенп је да ппстпји пснпва за даље јашаое функције управљаоа 
развпјем. Ф тпм правцу закљушенп је да је пптребнп: 
 
- пбезбиједити реалнпст имплементације Стратегије у фази изврщеоа бучета и реализације 

планпва имплементације прпјеката, у складу са наведеним ппзицијама пп екпнпмским 

кпдпвима бучета (властита средства) и уз реалније прпцјене сппљних извпра финансираоа; 

 

- усппставити институципналне канале за ажурираое базе прпјеката између респрних пдјељеоа 

и Пдсјека за развпј (кпја има улпгу централне Jединице за кппрдинираое развпјних 

активнпсти); 

 
- наставити редпвну кпмуникацију и сарадоу са щирим кругпм спцип-екпнпмских актера (нпр. 

путем Партнерске групе или Привредним савјетпм) с циљем оихпвпг активнијег укљушеоа у 

прпцесе планираоа и имплементације, те ппстизаоа пдрживих резултата; 

 
- јашати капацитете представника лпкалне управе и екстерних актера за писаое и 

имплементацију прпјеката у складу са захтјевима дпнатпра, ппсебнп ЕФ; 

 
- врщити прилагпђаваоа за пријаву за БФЦ цертификат п ппвпљнпм ппслпвнпм пкружеоу 

(изврщене 2 евалауције и реализпвана фаза анализе), јер је прије три гпдине истекап ИСП 9001 

цертификат накпн шега је дпнесена пдлука да се неће ићи у пбнпву ИСП цертификата, већ да се 

крене у припрему за испуоаваое критерија за дпбиваое БФЦ цертификата. 

Финалнп вреднпваое ревидиране Стратегије ће бити прпведенп накпн 2023. гпдине. Преппруке из 

финалнпг вреднпваоа ће се кпристити у прпцесу припреме нпве Стратегије за будући перипд, 

накпн истека важеоа ппстпјеће Стратегије пп заврщетку 2023. гпдине.  

Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију ревидпване Стратегије развпја 
ппщтине Власеница 
 

Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију, праћеое, вреднпваое и извјещтаваое 

Активнпсти Надлежнпст (кo?)  

Дефинисаое припритета за наредну 
гпдину на пснпву стратещкп-прпграмских 
дпкумената и израда Плана 
имплементације (1+2) 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац пдсјека 
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
рукпвпдипци надлежних пдјељеоа/пдсјека  
Kплегијум нашелника  
Пстали службеници  

Припрема планпва пдјељеоа за наредну 
гпдину, укљушујући прпјекте из Стратегије 
развпја и редпвне ппслпве 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдипци надлежних 
пдјељеоа   
Нпсипци и ушесници:  
рукпвпдилац Пдсјека или Kппрдинатпр РУ 

Припрема пбједиоенпг Гпдищоег плана 
рада нашелника ппщтине и ПФ за наредну 
гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац Пдсјека и/ или 
Kппрдинатпр РУ 
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
Kплегијум нашелника ппщтине 
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Фкљушиваое стратещких прпјеката и 
мјера у план бучета за наредну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац пдјељеоа за 
финансије  
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
рукпвпдилац Пдсјека и/или Kппрдинатпр РУ  
Kплегијум нашелника  

Фсклађиваое планпва рада 
пдјељеоа/пдсјека и гпдищоег плана ПФ 
са усвпјеним Бучетпм за наредну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац Пдсјека и/или 
Kппрдинатпр РУ 
Нпсипци и ушесници прпцеса: рукпвпдипци надлежних 
пдјељеоа  
Kплегијум нашелника ппщтине 

Фсвајаое пбједиоенпг Гпдищоег плана 
рада ПФ за наредну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: Kплегијум нашелника  
Нпсипци и ушесници у прпцесу: рукпвпдилац  Пдсјека и/или 
Kппрдинатпр РУ  

Припрема календара за праћеое 
реализације Гпдищоег плана ПФ 

Иницијатпр и власник прпцеса:  
рукпвпдилац Пдсјека и/или Kппрдинатпр РУ   
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
Пстали службеници Пдсјека 

Разрада прпјеката  Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац Пдсјека и/или 
Kппрдинатпр РУ 
Нпсипци и ушесници прпцеса: Пстали службеници Пдсјека 
Надлежна пдјељеоа 

Праћеое екстерних извпра финансираоа 
 
 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац Пдсјека и/или 
Kппрдинатпр РУ  
Нпсипци и ушесници прпцеса:  
Надлежна пђељеоа 
Пстали службеници Пдсјека/РУ 
 

Праћеое прпвпђеоа Плана 
имплементације стратегије 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац Пдсјека и/или 
Kппрдинатпр РУ 
Нпсипци и ушесници прпцеса:  
Пстали службеници Пдсјека/РУ 
Рукпвпдипци пдјељеоа 

Праћеое имплементације и израда 
извјещтаја п реализацији гпдищоих 
планпва рада пдјељеоа (укљушујући и 
пплугпдищои извјещтај) 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдипци пдјељеоа  
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
Kплегијум нашелника  
Рукпвпдилац Пдсјека и/или Kппрдинатпр РУ 
Пстали службеници Пдсјека 

Фкљушиваое Партнерске групе у праћеое 
имплементације стратегије 

Иницијатпр и власник прпцеса: Рукпвпдилац Пдсјека или 
Kппрдинатпр РУ 
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
Пстали службеници Пдсјека 
Партнерска група/Ппщтински развпјни тим 

Израда Гпдищоег извјещтаја п 
реализацији стратегије развпја 

Иницијатпр и власник прпцеса: рукпвпдилац Пдсјека и/или 
Kппрдинатпр РУ  
Нпсипци и ушесници у прпцесу: 
Пстали службеници Пдсјека 
Рукпвпдипци пдјељеоа 

Припрема, разматраое и вреднпваое 
извјещтаја п реализацији Гпдищоег плана 
рада нашелника ппщтине и ПФ 

Иницијатпр и власник прпцеса: кабинет нашелника ппщтине  
Нпсипци и ушесници прпцеса: 
Рукпвпдипци пдјељеоа 
Kплегијум нашелника ппщтине 

Фсвајаое и пбјављиваое Гпдищоег 
извјещтаја п реализацији Гпдищоег плана 
рада нашелника ппщтине и ПФ 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
нашелник ппщтине  
Нпсипци и ушесници прпцеса:  
Скупщтина ппщтине 

Пстале важне активнпсти: Иницијатпр и власник прпцеса: Рукпвпдилац Пдсјека или 
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 Редпвнп ажурираое wеб странице 
Ппщтине у дпмену инфпрмација кпје 
се пднпсе на развпјне активнпсти 

 Редпвни кпнтакти са вищим нивпима 
власти 

 Фсппстављаое и унапријеђеое 
међуппщтинске сарадое 

Kппрдинатпр РУ 
Нпсипци и ушесници: 
Пстали службеници Пдсјека 
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Прилпг 1: Интегрисани преглед ревидпване стратегије развпја ппщтине Власеница 2019-2023. 
 

Веза са 
стратещким и 

сектпрским 
циљем и 

прпгрампм 

Прпјекат/мјера 
Укупни пшекивани исхпд 

прпјекта/мјере 

Извпри финансираоа 

Бучет Екстерни извпри Укупнп 

1. Стратещки циљ Ппбпљщати кпнкурентнпст ппслпвнпг и ппљппривреднпг сектпра 

1.1. Сектпрски 
циљ 

Ппвећати ппслпвну активнпст 
привреде 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпд 

Дп краја 2023. гпдине ппкренута 
минимум 3 нпва привредна 
субјекта на ппдрушју ппщтине 
 
Дп краја 2023. гпдине заппсленп 
100 нпвих радника кап резултат 
привредних инвестиција на 
ппдрушју ппщтине  
 
Дп краја 2023. гпдине заппшета 
изградоа градске тржнице 
 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Брпј нпвих 
привредних субјеката 

 

Брпј нпвих радника 

 

Пптписан угпвпр за 
изградоу градске 
тржнице и заппшети 
радпви 

 

1.1.1. Прпграм  

ПРПГРАМ 1.1.1 УНАПРЕЂЕОЕ УСЛПВА ЗА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНПСТИ  

П 1.1.1.1. Ппдрщка развпју 
малих и средоих предузећа 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023.гпдине 
реализпвана ппдрщка за 10 
малих и средоих 
предузећа 

 

50.000 50.000 100.000 

П 1.1.1.2. Изградоа градске 
тржнице 
(2020-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
утврђен мпдалитет 
изградое и прпнађени 
извпри финансираоа 

50.000 50.000 100.000 
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градске тржнице  

П 1.1.1.3. Јашаое улпге 
дијасппре у развпју ппщтине 
Власеница 
(2019-2023.) 

Реализпване најмаое 3 
мјере кпје пмпгућавају 
дппринпс исељенищтва 
развпју ппщтине дп краја 
2023. гпдине 

10.000 40.000 50.000 

П 1.1.1.4. Фнапређеое услпва 
за рад и живпт раоивих група  
(2019-2021.) 

Дп краја 2021.гпдине 
ппкренутп и развијенп  
најмаое 5 ппслпвних 
дјелатнпсти шији су 
нпсипци раоиве групе 

60.000 130.000 190.000 

П 1.1.1.5. Развијаое 
истраживашкпг и 
предузетнишкпг нашина 
размищљаоа кпд младих 
(2019-2023.) 

Дп 2023. гпдине израђенп 
најмаое 20 бизнис планпва 
за ппкретаое властитпг 
бизниса  
Дп краја 2023. гпдине 
ппкренутп најмаое 5 малих 
бизниса пд стране младих 

6.000 6.000 12.000 

1.1.2. Прпграм 

ПРПГРАМ 1.1.2 УРЕЂЕОЕ И ПРПМПЦИЈА ППСЛПВНИХ ЗПНА 

П 1.1.2.1. Развпј ппслпвне 
зпне „Брегпви“ 
(2019-2020.) 

Дп 2021. гпдине најмаое 2 
привредна субјекта 
присутнп у ппслпвнпј 
„Брегпви“ 

80.000 120.000 200.000 

П 1.1.2.2. Прпмпција 
инвестиципних пптенцијала 
ппщтине Власеница  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
реализпване минималнп 3 
инвестиције у ппслпвне 
зпне 

17.000 0 17.000 

П 1.1.2.3. Развпј ппслпвне 
зпне „Дрински кпрпус“ 
(2021-2023.) 

Дп 2023. гпдине један нпви 
привредни субјекат 
присутан у ппслпвнпј зпни 
„Дрински кпрпус“ 

20.000 0 20.000 
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1.2. Сектпрски 
циљ 

Ппвећати прпизвпдоу и 
пткуп ппљппривредних 
прпизвпда 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
пбим прпизвпдое впћа  за 30% 
у пднпсу на 2018. гпдину 

Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
пбим прпизвпдое ппврћа  за 
30% у пднпсу на 2018. гпдину 

Дп краја 2023. гпдине, ппвећане 
ппврщине засада у защтићенпм 
ппдрушју за 30% у пднпсу на 
2018. гпдину 

Дп краја 2023. гпдине ппвећане 
укупне кплишине пткупа у 
пбласти впћарства и 
ппвртларства за  30% у пднпсу 
на 2018. гпдину 

Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
пткуп  млијека за 30% у пднпсу 
на 2018. гпдину 

Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
пбим прпизвпдое меса за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

Ппвећан брпј ппљппривредних 
газдинстава за 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Пбим прпизвпдое у 
пбласти впћарства 

Пбим прпизвпдое у 
пбласти ппвртларства 

Пбим прпизвпдое у 
пбласти стпшарства 

Фкупне кплишине 
пткупа впћа и ппврћа 

Фкупне кплишине 
пткупљенпг млијека 

Фкупне прпизведене 
кплишине меса 

Брпј ппљппривредних 
газдинстава 

 

1.2.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 1.2.1. ППДРЩКА РАЗВПЈУ ППВРТЛАРСТВА И ВПЋАРСТВА 

П 1.2.1.1. Ппдрщка 
прпизвпдои ппврћа на 
ппдрушју ппщтине Власеница 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећана ппврщина засада 
ппврћа за 30% у пднпсу на 
2018. гпдину 

50.000 100.000 150.000 
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П 1.2.1.2. Ппдизаое нпвих 
засада у сектпру впћарства 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећана ппврщина засада 
впћа за 25 хектара у пднпсу 
на 2018. гпдину 

50.000 50.000 100.000 

П 1.2.1.3 Развпј прганске 
прпизвпдое впћа и ппврћа 
(2020-2023.) 

Дп 2023. гпдине 
(пре)регистрпванп најмаое 
10 газдинстава кпја се баве 
прганскпм прпизвпдопм 
впћа и ппврћа, у пднпсу на 
2018. гпдине 

30.000 70.000 100.000 

П 1.2.1.4 Ппдрщка 
ппљппривреднпј прпизвпдои 
- набавка механизације за 
ппљппривредну прпизвпдоу 
(2019-2021.) 
 
 

Дп краја 2021. гпдине 
ппвећане пбрађене 
ппврщине за 30% у пднпсу 
на 2018. гпдину  45.000 30.000 75.000 

П 1.2.1.5. Ппдизаое 
ппљппривреднпг пгледнпг 
ппља у Власеници 
(2019-2021.) 

Дп краја 2021. гпдине 50 
ушеника средое щкпле је 
стеклп практишна искуства 
на пгледнпм ппљу 

75.000 60.000 135.000 

П 1.2.1.6. Фвпђеое система за 
навпдоаваое 
(2019-2021.) 

Дп краја 2021. гпдине,  
систем навпдоаваоа у 
прпизвпдои примјеоује 
најмаое 50 
ппљппривредних 
прпизвпђаша 

12.000 56.000 68.000 

П 1.2.1.7 Фнапређеое 
складищтеоа и ппвећаое 
степена прераде 
ппљппривредних прпизвпда 
(2021-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ускладищтенп 50% и 
прерађенп 20% 
ппљппривредних 
прпизвпда 
 

100.000 300.000 400.000 

1.2.2. Прпграм ПРПГРАМ 1.2.2. ППДРЩКА РАЗВПЈУ СТПШАРСТВА 
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П 1.2.2.1. Ппвећаое 
ппљппривредне прпизвпдое 
у сектпру стпшарства – 
прпизвпдоа млијека 
(2019-2023.) 

Дп 2023. гпдине ппвећана 
прпизвпдоа млијека за 
30% у пднпсу на 2018. 
гпдину 
 

12.000 100.000 112.000 

П 1.2.2.2. Ппвећаое 
прпизвпдое у сектпру 
стпшарства – прпизвпдоа 
меса 
(2019-2023.) 

Дп 2023. гпдине ппвећан 
тпвни стпшни фпнд за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 25.000 100.000 125.000 

1.2.3. Прпграм 

ПРПГРАМ 1.2.3. РАЗВПЈ ЗАДРУГА И ПРПМПЦИЈА ППЉППРИВРЕДЕ 

П 1.2.3.1. Развпј задружних 
активнпсти  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј задругара за 
50% у пднпсу на 2018. 
гпдину 
 

6.000 44.000 50.000 

П 1.2.3.2. Струшнп 
псппспбљаваое 
ппљппривредних 
прпизвпђаша  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
цертификпванп 10 
ппљппривредних 
прпизвпђаша 
 

2.500 15.000 17.500 

П 1.2.3.3. Прганизпваое 
Сајма ппљппривреде и 
привреде (2019-2023.) 

Дп краја 2023. 
гпдине,ппвећан брпј 
угпвпрених ппслпва на 
Сајму за 30% и пстварени 
пласман прпизвпда у тпку 
Сајма за 30% у пднпсу на 
2019. гпдину  

25.000 75.000 100.000 

УКУПНП ЗА ЕКПНПМСКИ СЕКТПР 725.500 1.396.000 2.121.500 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Стратещки циљ Унаприједити друщтвену средину за квалитетнији живпт грађана  
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2.1. Сектпрски 
циљ 

Унаприједити дпступнпст и 
квалитет пбразпваоа на 
ппдрушју ппщтине  

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
брпј ђака пснпвних и 
средопщкплских прпграма за 
10% на ппдрушју ппщтине 
  
Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
брпј студената студијских 
прпграма за 10% на ппдрушју 
ппщтине 
 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Брпј ђака средоих 
щкпла на ппдрушју 
ппщтине 

 
Брпј студената 
факултета на ппдрушју 
ппщтине 

2.1.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.1.1. УНАПРЕЂЕОА УСЛПВА ЗА РАЗВПЈ ПБРАЗПВАОА  

П 2.1.2.1.  Изградоа пбјекта 
Студентскп-ђашкпг дпма – 
Фаза 1 Кпнструкција пбјекта 
(2019.) 

Дп 2020. гпдине дефинисан 
мпдалитет и извпр 
финансираоа за фазу 2 
изградое студентскп-
ђашкпг дпма 

0 1.400.000 1.400.000 

П 2.1.2.2.  Фвпђеое нпвих 
смјерпва у пбразпвни 
прпграм средопщкплскпг 
центра  
(2019-2021.) 

Дп краја 2023. гпдине 
смаоен брпј ушеника кпји 
настављају щкплпваое у 
другим градпвима 

15.000 0 15.000 

П 2.1.2.3. Ппдрщка увпђеоу 
нпвих студијских прпграма у 
виспкпм пбразпваоу 
(2019-2020.) 

Дп краја 2020. ппвећан брпј 
уписаних студената за 20% 
у пднпсу на 2018. гпдину 

30.000 0 30.000 
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2.2. Сектпрски 
циљ 

Ппвећати дпступнпст 
здравствених услуга, 
спцијалне защтите и 
едукација за угпднији живпт 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине прихпди 
Дпма здравља пд изврщених 
услуга ппвећани за 20% у пднпсу 
на 2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине смаоена 
спцијална даваоа за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину  
 
Дп 2023. гпдине смаоен 
пдлазак станпвнищтва, 
укљушујући младе, у друге 
градпве за 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Изнпс укупних 
прихпда пд услуга 
Дпма здравља 
Власеница 
 

Фкупан изнпс 
спцијалних даваоа 

Брпј пдјављених 
станпвника са 
ппдрушја Власенице 

2.2.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.2.1. УНАПРEЂЕОЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ И ППМПЋИ УГРПЖЕНИМ ГРУПАМА 

П 2.2.1.1. Уехнишкп ппремаое 
Дпма здравља у Власеници 
(2019-2021.) 

Дп 2020. гпдине ппвећан 
пбим пружених 
медицинских услуга за 20% 
у пднпсу на  2018. гпдину 

20.000 180.000 200.000 

П 2.2.1.2. Изградоа и 
санација 4 стамбенa пбјекта 
за угрпжене категприје 
(2019-2020.) 

Дп 2020. гпдине ријещенп 
стамбенп питаое за 4 
ппрпдице из раоивих 
категприја 
 
 

10.000 150.000 160.000 
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П 2.2.1.3. Изградоа пбјекта 
кплективнпг станпваоа са 20 
станпва за угрпжене 
категприје  
(2019-2020.) 

Дп 2020. гпдине ријещенп 
стамбенп питаое 20 
ппрпдица из категприје 
расељених лица 

10.000 900.000 910.000 

2.2.2. Прпграм ПРПГРАМ 2.2.2. ЕДУКАЦИЈЕ ГРАЂАНА ЗА УГПДНИЈИ ЖИВПТ 

 

П 2.2.2.1. Едукација 
станпвнищтва, нарпшитп 
младих, из пбласти актуелних 
тема везаних за здравље, 
живпт и рад  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећана инфпрмисанпст 
станпвнищтва у пднпсу на 
2018. гпдину, нарпшитп 
младих п актуелним 
темама везаним за 
здравље, живпт и рад кпје 
се пгледају у: 
Ппвећаоу брпја 
здравствених прегледа за 
30% 
Ппвећаоу брпја 
сампзаппслених 
предузетника за 10% 
 

6.000 15.000 21.000 

П 2.2.2.2. Прпмпција мира, 
међуспбнпг ппвјереоа и 
тплеранције  
(2019-2023.) 
 
 

Дп краја 2023. гпдине 
најмаое 800 кприсника 
(ушеника пснпвне щкпле) у 
„Кутку ппмиреоа“ 
 
 

14.000 16.000 30.000 

2.3. Сектпрски 
циљ 

Ппбпљщати јавне и 
кпмуналне услуге 
 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине 
ппстигнута ефикаснпст јавних 
служби и сервиса пд 100% 
ријещених захтјева у складу са 
прпцедурама и закпнским 
рпкпвима 
 

Индикатпри 
сектпрскпг циља 

Брпј ријещених 
захтјева грађана у 
складу са 
закпнским 
рпкпвима  

Брпј ријещених 
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Дп краја 2023. гпдине 
ппстигнута ефикаснпст пплиције 
пд 95% ријещених слушајева 
 
Дп краја 2023. гпдине брпј 
јавних служби и сервиса кпје 
кпристе усппстављени адресни 
систем ппвећан за 50% 
 
Дп краја 2023. гпдине ппвећанп 
задпвпљствп грађана путнпм 
инфраструктурпм за 50% у 
пднпсу на 2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине заппшета 
изградоа минимум  1 нпве 
сапбраћајнице пп 
урбанистишкпм плану  
 
Дп краја 2023. гпдине ппвећанп 
задпвпљствп грађана 
кпмуналним услугама за 50% у 
пднпсу на 2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине ппвећанп 
задпвпљствп грађана 
стамбеним фпндпм за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине, заппшети 
прегпвпри за изградоу  
гаспвпда 
 
 

предмета 
Пплиције 

Брпј служби и 
устанпвa кпје 
кпристе адресни 
систем 

Прпсјешна пцјена 
задпвпљства 
грађана путнпм 
инфраструктурпм  

Дпкументација п 
ппшетку изградое 
сапбраћајнице  

Прпсјешна пцјена 
задпвпљства 
грађана 
кпмуналним 
услугама 

Фкупан стамбени 
фпнд на ппдрушју 
ппщтине 

Дпкументација п 
заппшетим 
прегпвприма за 
изградоу гаспвпда 
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2.3.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.3.1. УНАПРЕЂЕОЕ ЈАВНИХ УСЛУГА И ПБЈЕКАТА 

П 2.3.1.1.Фсппстављаое е-
управе   
(2019-2020.) 

Дп краја 2023. гпдине 
убрзан прпцес врщеоа 
административних 
ппступака за 50%  у пднпсу 
на 2018. гпдину 

5.500 4.500 10.000 

П 2.3.1.2.Фнапређеое 
ефикаснпсти јавне управе  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећанп кприщтеое 
савремене рашунарске 
ппреме и спфтвера за 50% у 
раду ппщтинске 
администрације у пднпсу 
на 2018. гпдину  

70.000 0 70.000 

П 2.3.1.3. Изградоа пбјекта 
Пплицијске станице 
(2019-2020.) 

Дп краја 2020. гпдине свп 
пспбље Пплицијске станице 
задпвпљнп ппбпљщаним 
прпстпрним услпвима за 
рад 

25.000 700.000 725.000 

П 2.3.1.4. Рекпнструкција 
ппстпјеће зграде Пплицијске 
станице у стамбенп-ппслпвну 
зграду 
(2020-2021.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан стамбени фпнд на 
ппдрушју ппщтине 
Власеница за 20 стамбених 
јединица 

20.000 0 20.000 

П 2.3.1.5. Израда 
спрпведбене прпстпрнп-
планске дпкументације за 
урбанп ппдрушје 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећан брпј издатих 
пдпбреоа за грађеое 
приватних и ппслпвних 
пбјеката за 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

40.000 10.000 50.000 
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П 2.3.1.6. Пбиљежаваое 
назива улица и пзнашаваое 
кућних брпјева на градскпм 
ппдрушју ппщтине  
(2019-2020.) 

Дп краја 2021. гпдине 
пбиљеженп брпјем 80% 
пбјеката из адреснпг 
система на урбанпм 
ппдрушју ппщтине  
 
 

12.000 0 12.000 

2.3.2. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.3.2. УНАПРЕЂЕОЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

П 2.3.2.1.Мпдернизација 
улица у урбанпм ппдрушју 
(2019-2023.) 

Пд 2019. дп 2023. гпдине 
смаоен брпј сапбраћајних 
несрећа на предметнпј 
дипници за 40%, у пднпсу 
на перипд пд 2014. дп 
2018. гпдине 

300.000 0 300.000 

П 2.3.2.2. Мпдернизација 
лпкалних и некатегприсаних 
путева  
(2019-2023.) 

Пд 2019. дп 2023. гпдине 
смаоен брпј сапбраћајних 
несрећа на предметнпј 
дипници за 40%, у пднпсу на 
перипд пд 2014. дп 2018. 
гпдине 

100.000 500.000 600.000 

П 2.3.2.3. Мпдернизација пута 
Власеница – Цикптска Ријека 
(2019.) 

Пд 2019. дп 2023. гпдине 
смаоен брпј сапбраћајних 
несрећа на предметнпј 
дипници за 30%, у пднпсу на 
ппшетак перипда 
имплементације Стратегије 

13.000 50.000 63.000 

П 2.3.2.4. Изградоа кружне 
раскрснице  
(2019-2020.) 

Пд 2019. дп 2023. гпдине 
смаоен брпј сапбраћајних 
несрећа на предметнпј 
дипници за 40%, у пднпсу 
на перипд пд 2014. дп 
2018. гпдине 

10.000 750.000 760.000 

П 2.3.2.5. Израда прпјектне 
дпкументације нпвих 

Дп 2021. гпдине 
идентификпвани извпри 

20.000 10.000 30.000 
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сапбраћајница пп 
урбанистишкпм плану (путни 
правци: M19-2-Пискавицe, 
Бираш-Инд.зпна) 
 (2021.) 

финансираоа за изградоу 
нпвих сапбраћајница 

П 2.3.2.6. Фређеое пјещашке 
зпне у улицама Светпсавска и 
Св. аппстпла Петра и Павла 
(2021-2023.) 

Пд 2021. дп краја 2023. 
гпдине, смаоен брпј 
несрећа на предметнпј 
лпкацији у кпјима су 
ушествпвали пјещаци за 
30% у пднпсу на перипд пд 
2018 дп 2020. гпдине 

30.000 0 30.000 

П 2.3.2.7. Фређеое и 
прпщиреое ппщтинскпг 
паркинга  
(2019-2020.) 

Дп краја 2020. гпдине 
смаоен брпј казни за 
ппгрещнп паркираое на 
урбанпм ппдрушју за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину  

20.000 0 20.000 

 

П 2.3.2.8. Фнапређеое 
безбједнпсти сапбраћаја на 
ппдрушју ппщтине Власеница 
(2019-2021.) 

Дп краја 2020. гпдине 
ппвећана безбједнпст 
ушесника у сапбраћају у 
зпнама маспвнпг кретаоа  
за 30% у пднпсу на 2018. 
гпдину 

70.000 55.000 125.000 

2.3.3. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.3.3. УНАПРЕЂЕОЕ ВПДПВПДНЕ И ПСТАЛЕ КПМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

П 2.3.3.1. Изградоа 
впдпвпднпг система за 
насеље Дпои Залукпвик 
(2019.) 

Дп краја 2019. гпдине 
прикљушенп 30 
дпмаћинстава на 
впдпвпдну мрежу Дпои 
Залукпвик 

5.000 0 5.000 

П 2.3.3.2. Изградоа 
впдпвпднпг система за 
насеље Дурићи (2020-2021.) 

Дп краја 2021. гпдине 
прикљушенп 40 
дпмаћинстава на 
впдпвпдну мрежу 

5.000 90.000 95.000 
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П 2.3.3.3. Нпвп градскп 
грпбље (2021-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
усппстављен систем 
управљаоа градским 
грпбљем 

200.000 0 200.000 

П 2.3.3.4. Фређеое 
правпславнпг грпбља 
 (2019-2020.) 

Дп краја 2023. гпдине 
усппстављен систем 
управљаоа правпславним 
грпбљем 

20.000 0 20.000 

П 2.3.3.5. Фређеое јавних 
зелених ппврщина 
(2019-2023.) 

Дп 2023. гпдине 
кпнтинуиранп пдржаване 
уређене јавне зелене 
ппврщине  

100.000 0 100.000 

П 2.3.3.6. Израда прпјектне 
дпкументације за изградоу 
гаспвпда 
 (2021-2022.) 

Дп краја 2023. гпдине 
усппстављен мпдалитет 
финансираоа изградое 
гаспвпда 

80.000 0 
 

80.000 

2.4. Сектпрски 
циљ 

Унаприједити друщтвени 
живпт грађана у пбласти 
културе, сппрта и рекреације 
 
 
 
 
 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине ппвећан 
брпј ппсјетилаца сппртских 
дпгађаја за 20%  у пднпсу на 
2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине, ппвећан 
брпј ппсјетилаца културнп-
истпријских садржаја за 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине, ппвећан 
брпј ппсјетилаца вјерских 
садржаја и манифестација за 
20% у пднпсу на 2018. гпдину 
 
 

Индикатпри 
сектпрскпг циља 

Брпј ппсјетилаца 
сппртских дпгађаја  

Брпј ппсјетилаца 
културнп-
истпријских 
садржаја 

Брпј ппсјетилаца 
вјерских садржаја 
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2.4.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.4.1. ППДРЩКА РАЗВПЈУ КУЛТУРЕ И ВЈЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И САДРЖАЈА 

П 2.4.1.1. Изградоа сппмен 
пбиљежја на Ургу српских 
бпраца  
(2019.-2020.) 

Дп краја 2020. гпдине, 
пдржан 1 дпгађај на 
прпстпру Урга  

36.000 30.000 66.000 

П 2.4.1.2. Фређеое 
лпкалитета са културнп-
истпријским и прирпдним 
атракцијама  
(2019-2022.) 

Дп краја 2022. гпдине, 
пдржанп мин 5 дпгађаја на 
прпстпру уређених 
лпкалитета са културнп-
истпријским и прирпдним 
атракцијама   

500 44.500 45.000 

П 2.4.1.3. Изградоа Сабпрнпг 
храма у Власеници 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
пдржанп 10 културнп-
вјерских садржаја у 
Сабпрнпм храму 

15.000 500.000 515.000 

П 2.4.1.4. Ппдрщка раду 
вјерских заједница на 
ппдрушју ппщтине Власеница 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине, 
пдржанп 20 културнп-
вјерских садржаја у 
прганизацији вјерских 
заједница 

60.000 0 60.000 

2.4.2. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.4.2. ППДРЩКА РАЗВПЈУ СППРТА 

П 2.4.2.1.Санација сппртских 
терена на ппдрушју ппщтине 
Власеница  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине, 
реализпванп минимум 15 
сппртских  дпгађаја у 
прпсјеку гпдищое на 
санираним теренима   

50.000 50.000 100.000 

П 2.4.2.2. Изградоа сппртске 
двпране 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине, 
реализпванп минимум 10 
сппртских  дпгађаја у 
прпсјеку гпдищое у 
сппртскпј двпрани   
 

100.000 1.000.000 1.100.000 

П 2.4.2.3.Ппдрщка Ппдржане традиципналне,  50.000 0 50.000 
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прганизпваоу 
традиципналних, сппртских и 
културних дпгађаја 
(2019-2023.) 

културне и сппртске 
манифестације уврщтене у 
гпдищои прпграм 
манифестација 

2.5. Сектпрски 
циљ 

Унаприједити безбједнпст 
грађана и развити 
механизме защтите пд 
катастрпфа 
 
 
 
 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Ф перипду 2019-2023. гпдине 
смаоене материјалне щтете 
изазване елементарним 
неппгпдама на ппдрушју 
ппщтине за 50% у пднпсу на 
ппдатке за претхпдних пет 
гпдина 
 
Дп краја 2023. гпдине смаоен 
брпј кривишних дјела на 
градскпм ппдрушју за 20% 
 
Ф перипду 2019-2023. гпдине 
нема жртава мина на ппдрушју 
ппщтине 
 
Дп краја 2023. гпдине смаоен 
брпј кривишних дјела за 20% на 
градскпм ппдрушју 
 
Дп краја 2023. гпдине заппшета 
реализација минимум 5 
прпјеката из Прпграма и 
планпва развпја цивилне 
защтите ппщтине Власеница у 
пбласти защтите и спасаваоа  

 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Изнпс материјалних 
щтета изазваних 
елементарним 
неппгпдама на 
ппдрушју ппщтине 

 

% ппкривенпсти 
градскпг ппдрушја 
видеп надзпрпм 

 

Брпј жртава мина 

 

 

Брпј кривишних дјела  

 

Брпј заппшетих 
прпјеката из пбласти 
защтите и спасаваоа  

2.5.1. Прпграм ПРПГРАМ 2.5.1. УНАПРЕЂЕОЕ БЕЗБЈЕДНПСТИ ГРАЂАНА 
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П 2.5.1.1.Фнапређеое 
капацитета ватрпгасне 
јединице на ппдрушју 
ппщтине Власеница 
(2019-2021.) 

Дп краја 2021. гпдине 
ппвећана ефикаснпст 
реагпваоа Ватрпгасне 
јединице смаоеоем 
времена пдзива за 50% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

30.000 363.000 393.000 

П 2.5.1.2. Фсппстављаое 
система видеп надзпра 
градске зпне 
(2019-2021.) 

Дп краја 2020. гпдине 
пстварен нивп ријещенпсти 
слушајева пријавоених 
дјела на градскпм ппдрушју 
пд 95% 

50.000 50.000 100.000 

П 2.5.1.3. Прпјекат 
деминираоа зпна 
кпнтаминираних минама 
(2020-2023.) 

Ф перипду 2019-2023. 
гпдина нема жртава мина 
на ппдрушју ппщтине 
Власеница 

0 
 

100.000 
 

100.000 

2.5.2. Прпграм 

ПРПГРАМ 2.5.2. УНАПРЕЂЕОЕ МЕХАНИЗАМА ЗА ЗАЩТИТУ ПД КАТАСТРПФА 
 

П 2.5.2.1. Фсппстављаое 
система управљаоа 
катастрпфалним ризицима - 
израда планских дпкумента  
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
прпнађени извпри 
финансираоа за прпграме 
и планпве у пбласти 
защтите и спасаваоа 
 
Све дпзвпле за градоу се 
издају уз пптпуну примјену 
грађевинске регулативе 
 
 

0 0 0 

П 2.5.2.2. Фвпђеое система 
мјереоа климатских 
карактеристика 
(2020-2021.) 

Фсппстављен систем 
кпнтинуиранпг мјереоа 
температуре и 
атмпсферских падавина дп 
краја 2021. гпдине 

10.000 40.000 50.000 



101 
 

 
УКУПНП ЗА ДРУЩТВЕНИ СЕКТПР 

 
1.652.000 7.008.000 8.660.000 

3. Стратещки 
циљ 

Пбезбиједити виспк нивп квалитета живптне средине 

3.1. Сектпрски 
циљ 

Унаприjeдити енергетску 
ефикаснпст и ппвећати 
ушещће пбнпвљивих извпра 
у прпизвпдои енергије 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви енергената за 
загријаваое за 20% у јавним 
пбјекатима на кпјима су 
примјеоене мјере ЕЕ 
 
Дп краја 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви за функципнисаое и 
пдржаваое јавне расвјете за 40% на 
гпдищоем нивпу 
 
Дп краја 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви енергената за 
загријаваое за 20% у најмаое 60% 
стамбенп-ппслпвних пбјеката у 
сарадои са ПФ 

Индикатпри 
сектпрскпг 
циља 

Фкупни гпдищои 
трпщкпви енергената 
за загријаваое у јавним 
пбјектима са 
примијеоеним 
мјерама ЕЕ 

Фкупни гпдищои 
трпщкпви електришне 
енергије и пдржаваоа 
јавне расвјете  

Фкупни гпдищои 
трпщкпви енергената 
за загријаваое у 
стамбенп-ппслпвним 
пбјектима са 
примијеоеним 
мјерама ЕЕ 

3.1.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 3.1.1 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ 

П 3.1.1.1. Ппбпљщаое 
енергетске ефикаснпсти 
јавне расвјете на ппдрушју 
ппщтине Власеница 
 (2019-2021.) 

Дп 2020. гпдине смаоена 

пптрпщоа електришне 

енергије за улишну расвјету 

за 50% у пднпсу на 2018. 

гпдину 

90.000 190.000 280.000 

П 3.1.1.2. Санација зграде 
Ппщтинске управе у циљу 
унапређеоа енергетске 
ефикаснпсти  

Дп 2022. гпдине смаоена 
кплишина пптрпщоа 
енергената за загријаваое 
пбјекта за најмаое 20% у 

40.000 140.000 180.000 
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(2019-2021.) пднпсу на 2018. гпдину 

П 3.1.1.3. Фнапређеое 
енергетске ефикаснпсти ПЩ 
Вук Карачић у Власеници 
(2020-2022.) 

Дп 2023. гпдине смаоена 
кплишина пптрпщених 
енергената за загријаваое 
пбјекта за најмаое 20% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

                                                

10.000 90.000 100.000 

П 3.1.1.4. Фнапређеое 
енергетске ефикаснпсти СЩЦ 
Милпрад Влашић у 
Власеници  
(2019-2021.) 

Дп краја 2021. гпдине 
смаоена кплишна 
пптрпщених енергената за 
загријаваое пбјекта за 
најмаое 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

10.000 60.000 70.000 

П 3.1.1.5. Прпјекат 
суфинансираое замјене 
фасада и крпвпва на 
стамбенп -ппслпвним 
пбјектима 
(2019-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
смаоена кплишина 
пптрпщених енергената за 
загријаваое пбјекта за 
најмаое 20% у прпсјеку у 
пднпсу на 2018. гпдину 

100.000 140.000 240.000 

П 3.1.1.6. Јашаое капацитета 
и унапређеое енергетске 
ефикаснпсти пбјекта ПФ 
"Први кпраци"  
(2019-2021.) 
 
 

Дп краја 2023. гпдине 
смаоена кплишина 
пптрпщених енергената за 
загријаваое пбјекта за 
најмаое 20% у прпсјеку у 
пднпсу на 2018. гпдину 

156.000 100.000 256.000 

П 3.1.1.7. Фнапређеое 
енергетске ефикаснпсти у 
пбјекту „Културни центар“ 
(2020-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
смаоена кплишина 
пптрпщое енергената за 
загријаваое пбјекта за 

30.000 200.000 230.000 
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најмаое 20% у пднпсу на 
2018. гпдину 

3.2. Сектпрски 
циљ 

Унаприједити систем 
управљаоа шврстим 
кпмуналним птпадпм у 
складу са принципима 
пдрживпг развпја 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

Дп краја 2023. гпдине затвпрена 
лпкална деппнија и заппшета 
рекултивација терена 
 
Дп краја 2023. гпдине смаоене 
кплишине неправилнп пдлпженпг 
птпада за 10% у пднпсу на 2018. 
гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине ппвећана 
кплишина селективнп прикупљенпг 
птпада за 20% 
 
Дп краја 2023. гпдине прпнађен 
партнер за изградоу рециклажнпг 
двприщта 

Индикатпри 
сектпрскпг циља 

Пптписан угпвпр за 
рекултивацију 
терена затвпрене 
лпкалне деппније 

% смаоеоа 
кплишине 
неправилнп 
пдлпженпг птпада  

Кплишина 
селективнп 
прикупљенпг птпада 

Сппразум са 
партнерпм за 
изградоу 
рециклажнпг 
двприщта 

3.2.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 3.2.1. УНАПРЕЂЕОЕ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 

П 3.2.1.1.Израда прпјектне 
дпкументације за затвараое 
деппније и рекултивацију 
терена  
(2020.) 
 

Дп краја 2020. гпдине 

ствпрени услпви за санацију 

лпкалне деппније крпз 

израду прпјектнп технишке 

и друге неппхпдне 

дпкументације 

20.000 30.000 

 
 

50.000 
 
 

П 3.2.1.2. Фсппстављаое 
система селективнпг 
прикупљаоа птпада 
(2020-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 

ппвећана кплишина 

селективнп прикупљенпг 

птпада за 20% 

100.000 50.000 150.000 

П 3.2.1.3. Израђена прпјектна 
дпкументација за изградоу 

Дп краја 2023. гпдине 
10.000 50.000 60.000 
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рециклажнпг двприщта 
(2021-2023.) 

усппстављен мпдалитет за 

финансираое изградое 

рециклажнпг двприщта 

П 3.2.1.4. Прпщиреое 
система управљаоа шврстим 
кпмуналним птпадпм на 
рурална ппдрушја   
(2020-2023.) 

Дп краја 2023. гпдине 
ппвећана ппкривенпст  
дпмаћинстава системпм 
управљаоа птпада за 5% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

5.000 0 5.000 

3.3. Сектпрски 
циљ 

Унаприједити систем 
защтите квалитета 
земљищта, ппврщинских и 
ппдземних впда и защтите 
извприщта 

Пшекивани 
сектпрски 
исхпди 

 
Дп краја 2023. гпдине заппшета 
изградоа система прешисташа 
птпадних впда 
 
  
Дп краја 2023. гпдине ппвећанп 
задпвпљствп грађана услугама 
впдпснабдијеваоа за 50% у пднпсу 
на 2018. гпдину 
 
Дп краја 2023. гпдине усппстављена 
најмаое 2 ппдрушја санитарне 
защтите извприщта 
 
Дп краја 2023. гпдине заппшета 
изградоа система прешисташа впде 
за пиће на извприщту Урищшинп 
врелп 
 
 

Индикатпри 
сектпрскпг циља 

 
Пптписан угпвпр и 
заппшет прпјекат 
изградое система 
прешисташа 
птпадних впда 
 
Прпсјешна пцјена 
задпвпљства 
грађана услугама 
впдпснабдијеваоа 
излазне анкете у 
пднпсу на улазну 
анкету 

Брпј усппстављених 
ппдрушја санитарне 
защтите извприщта  
Пптписан угпвпр и 
заппшет прпјекат 
изградое система 
прешисташа впде са 
извприщта 
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3.3.1. Прпграм 

ПРПГРАМ 3.3.1 УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИЩТА, ППВРЩИНСКИХ И ППДЗЕМНИХ ВПДА 

П 3.3.1.1. Израда прпјектнп-

технишке дпкументације за 

изградоу система за 

прешищћаваое птпадних 

впда (2019.) 

Дп 2020. гпдине 

идентификпвани извпри 

финансираоа за изградоу 

система за прешищћаваое 

птпадних впда 

30.000 0 30.000 

П 3.3.1.2. Изградоа и 

рекпнструкција 

канализаципне мреже у 

насељима Упплик I и Упплик 

II (2019-2021.) 

Дп краја 2023. гпдине 150 
нпвих дпмаћинстава 
прикљушенп на 
канализаципну мрежу 

24.500 10.000 34.500 

 ПРПГРАМ 3.3.2 ЗАЩТИТА ИЗВПРИЩТА И КВАЛИТЕТА ВПДЕ ЗА ПИЋЕ 

3.3.2. Прпграм 

П 3.3.2.1. Израда прпграма 

санитарне защтите и 

усппстава санитарне защтите 

за извприщта за 3 мјесне 

заједница  Фаза I и II Израда 

Прпграма санитарне защтите 

извприщта Грабпвица и 

Ппдцрквина (2019-2020.) 

Дп краја 2023. гпдине  150 
нпвих дпмаћинстава 
прикљушенп на 
канализаципну мрежу 

32.000 0 32.000 

П 3.3.2.2 Израда хлпрне 

станице на впдпвпднпм 

систему "Грабпвица" 

(2021.) 

Дп 2022. гпдине 
пбезбијеђена здравствена 
исправнпст впде у МЗ 
Грабпвица 

60.000 0 60.000 

П 3.3.2.3 Израда прпјектнп 

технишке дпкументације за 

Дп 2023. гпдине 

идентификпвани извпри 
30.000 0 30.000 
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изградоу система прешисташа 

впде за пиће на извприщту 

Уищшинп Врелп (2022.) 

финансираоа за изградоу 

система прешисташа впде за 

пиће на извприщту 

Урищшинп врелп 

УКУПНП ЗА СЕКТПР ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 747.500 1.060.000 1.807.500 
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Прилпг 2: Алат за кпхерентнпст и дефиниције варијабли за праћеое  
 

Alat za 
koherentnost_final_31.5.2019..docx

 
 

 

Прилпг 3: План имплементације за 3 гпдине (1+2) 
 

 

Plan implementacije 
2019-2021. godina (1+2) Strategija.xlsx

 
 
Прилпг 4: Прпцјена мпгућнпсти финансираоа припритета ревидпване развпјне стратегије ппщтине Власеница (2019-2023) 
 

Prognoza 

finansiranja projekata_final.docx
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Прилпг 5: Резервни прпјекти за кпје нису извјесни извпри финансираоа   
 
Ппщтински развпјни тим је у прпцесу ревизије Стратегије идентификпвап прпјекте кпји мпгу дппринијети пствареоу сектпрских циљева али за кпје 
се нису мпгли са сигурнпщћу утврдити извпри финансираоа. Ф нареднпј табели приказана је листа таквих прпјеката. 
 
 

 
Прпјекат/Мјера 

Укупни пшекивани  
исхпд прпјекта 

Извпри 
финансираоа Бучет Екстерни извпри Укупнп 

1. Развпј индустријске зпне 
„Кула Зебан“ 
 

Најмаое 1 привредни субјект 
ради и најмаое 20 радника 
заппсленп у ппслпвнпј зпни 
„Кула Зебан“ 

300.000 700.000 1.000.000 

2. Фређеое прпстпра нпве 
стпшне пијаце  
(2021-2023.) 
   

Ппвећан брпј прпдаваца 
стпке за 100% у пднпсу на 
2018. гпдину 

10.000 40.000 50.000 

3. Изградоа пбјекта 
студентскп-ђашкпг дпма 
– Фаза II и III 

 
 
 
Фаза 2  
 

Пстварена пппуоенпст 
капацитета Студентскп-ђашкпг  

 
0 

 
5.195.000 

 
5.195.000 

4. Рекпнструкција јужнпг 
крила зграде Дпма 
здравља 

Фведене најмаое 2 нпве 
здравствене услуге 10.000 500.000 510.000 

5. Изградоа старашкпг 
дпма  

Пппуоенп 80% капацитета 
старашкпг дпма 0 750.000 750.000 

6. Санација и 
рекпнструкција градске  
тпплане 

 

Пбезбијеђенп снабдијеваое 
тпплптнпм енергијпм у 
урбанпм ппдрушју ппщтине за  
1.000 дпмаћинстава 

  
Према прпјектнпј 

дпкументацији 
(накпн израде) 

7. Изградоа впдпвпдне 
мреже за насеље 
Мищари 

Прикљушенп  65 
дпмаћинстава на впдпвпдну 
мрежу Мищари 

25.000 225.000 250.000 
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8. Изградоа система 
прешисташа птпадних 
впда  

Пбезбијеђен третман 
птпадних впда у пквиру 
градскпг ппдрушја ппщтине 
Власеница за 2.300 
дпмаћинстава 

 
 

300.000 

 
 

7.200.000 

 
 

7.500.000 
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Прилпг 6: Пптенцијали за развпј туризма у ппщтини Власеница5 

 
Ппщтина Власеница је смјещтена у прпстпрнпм систему регије Бираш, кпја шини дип средоег 
Ппдриоа у Републици Српскпј. Ф најнпвијим друщтвенп-пплитишким и екпнпмским услпвима 
усппстављају се и развијају нпви прпстпрнп-функципнални пднпси и административнп-
теритпријална ппдјела. Имајући у виду прирпдне и друщтвене пптенцијале, у прпцесу екпнпмскп-
гепграфске валпризације пве ппщтине и оенпг пкружеоа, туризам би мпгап дпбити знашајнп 
мјестп и улпгу у укупнпм привреднпм развпју. Ууристишка привреда се данас пцјеоује кап важна 
кпмппнента привреднпг и друщтвенпг развпја, са важним ушещћем у екпнпмскпм развпју и 
ствараоу знашајних екпнпмских ефеката. Пснпвни разлпзи кпнтинуиранпг развпја туризма ускп су 
ппвезани са карактерпм и степенпм развпја прпизвпдних пднпса, пднпснп са развпјем материјалне 
и духпвне сфере људскпг друщтва. Кпмплекснпст укупнпг стратещкпг планираоа ппщтине 
Власеница пгледа се и у битнпсти планираоа пдрживпг развпја туризма, щтп би за ппсљедицу 
требалп да има и израду ппсебне Стратегије пдрживпг развпја туризма ппщтине Власеница. Уп би 
бип ппшетни кпрак у принципима разумијеваоа битнпсти и кпмплекснпсти пдрживпг развпја и 
захтијеван задатак свих нпсилаца пплитишкпг и кпрппративнпг пдлушиваоа при планираоу турзма 
шије би се етапе развпја дијелиле на краткпрпшни, средопрпшни и дугпрпшни перипд. Ууристишкпм 
регипнализацијпм Републике Српске и стратещким ппредјељеоима за развпј туризма, ппщтина 
Власеница је сврстана у Звпрнишкп-бијељинску регију. При пваквпј регипнализацији Звпрнишка 
регија је ппдударна прпстпру Бирша и у пквиру те регије је пптребнп ствприти предуслпве за 
туристишку афирмацију ппщтине Власеница, кап и предуслпве за републишку и прекпгранишну 
афирмацију. Кап директна зависнпст туристишкпг пплпжаја издваја се гепграфски и сапбраћајни 
пплпжај. Оихпва међузависнпст се дефинище на пснпву пплпжаја према главним туристишким 
правцима, пплпжаја према главним туристишким дисперзијама и пплпжаја према кпнкурентним 
туристишким прпстприма. 
Да би се удпвпљилп пптребама туриста, пптребна је бпља афирмација и уређеое већ ппстпјећих 
туристишких садржаја, кап и свпђеое на минимум негативнпг утицаја туризма на пкружеое. 
Пптребнп је преппзнаваое прирпднп-гепграфских и друщтвенп-гепграфских фактпра  кап 
индикатпра  развпја и оихпвп увпђеое у функцију развпја туризма у регији Бираш, кпја би на тај 
нашин све вище пппримала елементе туристишке регије, а ппщтина Власеница ппстала нпсилац 
туристишкпг развпја. 

 
Сапбраћајни пплпжај ппщтине Власеница: Ппвпљан сапбраћајни пплпжај Власенице се 
манифестује крпз оену транзитну улпгу између емитивних и рецептивних прпстпра, пднпснп 
међупрпстпрне везе пд унутращоих кпнтиненталних прпстпра Бпсне и Херцегпвине, Србије и 
Хрватске ка Јадранскпм примпрју. Перипд грађанскпг рата и ппстратни перипд услпвип је знашајне 
прпмјене сабраћајних карактеристика и тпкпва у пвпј регији. Ф нпвпнасталим пкплнпстима дплази 
дп преусмјереоа екпнпмских  и културних тпкпва щтп се пдразилп и на сапбраћајну ппвезанпст. 
Уузланска регија губи улпгу главнпг гравитаципнпг центра щире међурегипналне ппвезанпсти, а 
сапбраћајна кретаоа се усмјеравају ка Србији, Семберији и  ужпј међуппщтинскпј ппвезанпсти  
унутар  Бирша. Пснпву сапбраћајне мреже шине друмски путеви. Великим дијелпм је урађена 
сапбраћајна и туристишка сигнализација и направљени су пбјекти за ппслуживаое туриста и 
псталих ушесника у сапбраћају. С пбзирпм на знашај и квалитет кплпвпзне траке и псталих 
ппслужујућих елемената, друмски путеви се сврставају у шетири пснпвне категприје: магистрални, 
регипнални, лпкални и некатегприсани путеви. 
Магистрални путеви Бирша представљају кишму сапбраћајне ппвезанпсти кпја шини везу са 
међунарпдним и јавним путевима за ппвезиваое главних привредних ппдрушја регије са 
центрима у щирем пкружеоу. Магистрални пут М-19 (Бепград–Сарајевп) представља 
најзнашајнију сапбраћајницу и прплази крпз ппщтински центар. Дужина пвпг пута у дијелу ппщтине 

                                                 
5 Прилпг бр. 6 израдип  дпц др. Видпмир Пбрадпвић 
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Власеница изнпси 25 km. Хптели, мптели, рестпрани, бензинске пумпе, аутпбуска станица, тржни 
центар, прпдавнице и пстали садржаји су у функцији задпвпљаваоа пптреба туриста у транзиту. 
Кап би се унаприједила туристишка ппнуда на пвпм путу је пптребнп планирати етнп и екп-садржаје 
гдје би туристи и пстали прплазници били у прилици да уппзнају традиципналне пдлике и 
гастрпнпмију Бирша.  
Ф планскпм екпнпмскпм  развпју регије, пут М-19 би требалп да се рекпнструище у „брзи 
магистрални пут“ какп би се ппбпљщали услпви путпваоа и фреквенција сапбраћаја. Са 
ппстпјећим сапбраћајним прптпкпм магистрални пут нема екпнпмску пправданпст псим 
стратещкпг републишкпг интереса да се пшува пва регија пд депппулације и стагнације привреднпг 
развпја и ствпре предуслпви за  будићи развпј. Наставак пута М-19 пд Щепка ка Бепграду  шини 
сапбраћајну везу са друмским швприщтем у Бепграду и аутп-путевима Е-75 (кпридпр 10) и Е-70 кап 
и везу са великим брпјем путева у Србији. 
Прикљушни магистрални путеви кап дип сапбраћајне мреже ппвезују пстале ппщтине у Биршу и 
шине щиру међурегипналну ппвезанпст. Пут М-19-2 са кракпм пд 16 km се пдваја у Власеници пд 
М-19 ка Кладоу дп ентитетске границе у селу Луке. Наставак пвпг пута впди дп Кладоа и Уузле 
стварајући мпгућнпст ппвезиваоа и са аерпдрпмпм Дубраве у Уузли. 
Фнапређеоем сапбраћајница у дубини руралних дијелпва ппщтине пмпгућиће се пптенцијалним 
туристима приступ атрактивним прирпдним и антрпппгеним  вриједнпстима. Ф тпм смислу се 
планирају сапбраћајнице кпје дппринпсе туристишкпј валпризацији таквих мптива. 
Уранзитна улпга није у дпвпљнпј мјери искприщћена. Магистрални пут Бепград–Сарајевп и оегпви 
прикљушни путеви шине пснпву транзитнпг туризма. Дп пунпг изражаја фреквенција транзитних 
туристишких кретаоа се пдвија у тпку љетне и зимске сезпне. Ф љетнпј сезпни туристи се крећу ка 
Јадранскпм примпрју, а у зимскпј ка плимпијским планинама. Прппратну туристишку 
инфраструктуру уз путеве је неппхпднп унаприједити какп би се щтп дуже задржали туристи кпји 
гравитирају ка главним туристишким пдредищтима. 
Спајаое  и  прпжимаое туристишких вриједнпсти има за ппсљедицу ппбпљщаое туристишке 
валпризације и кпмплементарнпст туристишких мптива кпји би се изражајније прпщирили и на 
сусједне ппщтине. 
Прирпдне туристишке вриједнпсти  Власенице шине: 
-гепмпрфплпщке туристишке вриједнпсти; 
-клима кап туристишка вриједнпст; 
-хидрпграфске туристишке вриједнпсти; 
-биљни и живптиоски свијет кап туристишка вриједнпст. 
 
Прирпдне туристишке вриједнпсти ппщтине Власеница се пгледају у  разнпликпсти и 
мнпгпбрпјнпсти, па је и оихпва валпризација крпз туризам ппвпљна, а прпизилази из 
гепмпрфплпщких разлишитпсти геппрпстпра, ппвпљне климе, бпгате хидрпграфске мреже, 
разнпврсне флпре и фауне и прирпдних ријеткпсти. Јављају се кап сампсталне, кпмплексне и 
кпмплементарне вриједнпсти кпје дају пснпву за развпј вище врста туризма. 
Фважавајући разне типплпгије гепграфскп-туристишке регипнализације, ппщтину Власеница треба 
ппсматрати са пдликама и специфишнпстима сврстане у кпмплексни прпстпрни систем 
пптенцијалних и дијелпм активираних прирпдних и антрпппгених туристишких мптива. 
Међуспбнпм интеракцијпм између пдређених дијелпва регије и међуспбнп ппвезаних и зависних 
елемената дплази дп ппвезанпсти унутар регије и међуппщтинске и међурегипналних 
интеракција. Ппвезанпст се манифестује кап кретаоа станпвнищтва, рпба, инфпрмација... Кап 
ппсљедица тих кретаоа настаје и екпнпмска и спцијална трансфпрмација.  
Систем туристишких пптенцијала Власенице треба ппсматрати у оенпм регипналнпм пкружеоу, 
имајући у виду оихпвп функципнисаое, планираое, унапређеое и прганизацију прпстпра. На тај 
нашин ће се дпбити пптпунији и детаљнији увид у мпгућнпсти туристишке валпризације. 
Валпризацијпм туристишких пптенцијала пвпг геппрпстпра дпщлп би дп ствараоа ппвпљнијег 
привреднпг амбијента и бржег развпја туристишке привреде.  
При развпју прирпдних туристишких мптива битна кпмппнента је и екплпщка защтита прирпдне 
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средине, а ппсебнп извприщта питке впде, биљнпг и живптиоскпг свијета, земљищта и ваздуха. 
Са ппвпљним прирпдним услпвима прпжимају се антрпппгене туристишке вриједнпсти, кап щтп су: 
археплпщке туристишке вриједнпсти (археплпщки лпкалитети, средопвјекпвни стећци, 
средопвјекпвни градпви), вјерски туризам, екп и етнп-туризам, лпвни и рибплпвни туризам, 
сппртскп-рекреативни и излетнишки туризам,  планинареое, алпинизам... Ф туристишкпј 
афирмацији антрпппгених вриједнпсти неппхпдна је већа прппагандна активнпст.  
Са станпвищта екпнпмскп-гепграфских пдлика теритприје ппщтине Власеница и развпја туризма,  
упшавају се пгранишавајући фактпри, међу кпјима се истишу прпблеми птежане сапбраћајне 
ппвезанпсти, те птежан приступ тржищту и прпблеми укупне тржищне интеграције. 
Анализа екпнпмскп-гепграфских пдлика теритприје ппщтине Власеница и пцјена прирпдних и 
антрпппгених вриједнпсти, туристишки развпја мпже бити важан сегмент будућег пдрживпг развпја 
пве ппщтине. Намеће се пптреба за стратещким смјерницама ка усппстављаоу и дефинисаоу  
прпстпрнпг и временскпг пвира и анализе ппјединих прирпднп-гепграфских и друщтвенп-
гепграфских пдлика битних са екпнпмскп-гепграфскпг аспекта и предлпга валпризације 
туристишких вриједнпсти. На пснпву тпга мпже се закљушити да у нпвпусппстављеним друщтвенп-
екпнпмским услпвима, туризам, пп свпјим предуслпвима, има реалне щансе да ппстане једна пд 
важнијих привредних и развпјних дјелатнпсти у ппщтини Власеница. 
Пснпвне стратещке задатке треба базирати на кпмплекснпј анализи прирпдних и антрпппгених 
вриједнпсти и оихпвпг знашаја у функцији развпја туризма. Акценат планираоа усмјерен је на 
утврђиваое међуспбних детерминанти и диференцијација карактеристишних дијелпва ппщтине 
Власеница, ппдразумијевајући евалуацију развпја. Инвентаризацијпм и систематизацијпм 
прирпдних и антрпппгених вриједнпсти, размјещтаја и густине туристишких вриједнпсти, врсте 
туристишких кретаоа, стаое живптне средине уз анализу ппјава и прпцеса кпји ће настати развпјем 
туризма, усппставиће се пснпве за реалне и пдрживе стратещке смјернице. 
Развпј туризма ппщтине Власенице је пптребнп ускладити са Стратегијпм развпја туризма 
Републике Српске за перипд 2011–2020. гпдине и оеним  стратещким циљевима (стр 7.).  кпји су 
дефинисани у два дијела:    

  1. Фактпри развпја и стаое туризма у Републици Српскпј; 
2. Визија и стратещки циљеви, дефинисаое мјера развпја и мпдела, утврђиваое улпга ушесника у 
туристишкпј привреди и дефинисаое мпдела прганизације и унапређеоа туризма и Акципни план 
пствариваоа стратещких циљева развпја туризма.  
На пснпву стратещких смјерница развпја туризма Републике Српске, мпгуће је дефинисати 
стратещки приступ унапређеоу туристишке привреде ппщтине Власенице крпз пдгпварајући мпдел 
развпја. Инфраструктурна уређенпст праћена квалитетпм супраструктуре у туризму шине предуслпв 
ппвећанпм пбиму туристишкпг прпмета и пдрживпм туризму и пбрнутп. Ппказатељи стаоа пружиће 
пснпв за стратещки приступ рјещеоу кљушних прпблема туристишке инфраструктуре. 
Институципналним пквирпм и виспкпм стандардизаципм туристишке дјелатнпсти пмпгућиће се 
јасан предуслпв и ппдстицај за дпмаћа и страна улагаоа у туризму. Ф укупнпм стратещкпм 
планираоу привреднпг развпја Власенице неизпставан је елемент планираоа пдрживпг 
туристишкпг развпја и кпнципираоа визије усклађенпг и ппступнпг туристишкпг развпја. Ууристишки 
развпј би требалп да се базира на видпвима  туризма кпји би се сврстали у укупне развпјне пснпве 
ппщтине. Уп су: планински, балнеплпщки и здравственп-рекреативни, екп и етнп-туризам, лпвни и 
рибплпвни, манифестаципни, транзитни, излетнишки, екскурзипни... Прганизаципни пквири треба 
да се базирају на принципима усклађиваоа са тржищним захтјевима и принципима пдрживпг 
планскпг развпја.  
 
Стратещке мјере развпја туризма: 

 Кприщћеое ппзитивних искустава развијених туристишких прпстпра; 

 Истицаое аутентишнпсти прпстпра (прирпднп и културнп насљеђе); 

 Фкљушиваое интересних партнера (вище ппщтина у валпризацији туризма на Јавпр 

 планини);  
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 Анализа прптеклих активнпсти на СРЦ „Језерп“, снимаое тренутнпг стаоа и стратещке  

 планске активнпсти на ревитализацији и пбпгаћиваоу садржаја у функцији задпвпљеоа  

 рекреативних и забавних пптреба станпвнищтва; 

 Ствараое слике п туризму кап прпфитабилнпј привреднпј грани и мптивисаое  

 станпвнищтвп да се активније укљуши у туристишку дјелатнпст; 

 Фнапређеое и развпј туристишке инфраструктуре; 

 Пживљаваое и защтита дефицитарних дјелатнпсти кпје мпгу бити у функцији развпја  

 туризма (стари занати, кућна радинпст, специфишни и уникатни прпизвиди...); 

 Интегрисаое наципналних маоина у функцији пплемеоиваоа туристишке ппнуде   

 (занати Каравлаха и оихпва традиција - Петкпвица и Лазарева субпта...); 

 Мпгућнпст брендираоа пдређених сепских прпизвпда (власенишка зарица, ракије  

 траварице, месни прпизвпди ...); 

 Имплментираое туризма у ппщтинске манифестације (Сајам ппљппривреде,  

 Планинарски ппхпд у Пјенпвац, Дан ппщтине, разне културне и сппретске 

 манифестације...) 

 Птвараое сарадое са сусједним ппщтинама у циљу пплемеоиваоа укупне туристишке  

 ппнуде (вјерски туризам, археплпщки лпкалитет „Municipium Malvesiatium” у Скеланима,  

 среопвјекпвни градпви  Звпрник, Сребреник, Клптјевац, Щубин, Ђурђевац, 

 Кпмић, Перинград, Кущлат;  

 Истицаое знашаја прекпгранишне сарадое са Републикпм Србијпм у дијелу ппвезиваоа  

 Наципналнпг парка Дрина и Наципналнпг парка Уара; 

 Пдређиваое и уређеое камп лпкација и система за вреднпваое оихпвих садржаја; 

 Фнапређе квалитета туристишких услуга и структуре кадрпва у туризму; 

 Израда прппаганднпг туристишкпг материјала и туристишке карте шиме ће се дпбити 

 инвентаризација укупне туристишке ппнуде ппщтине Власеница; 

 Рекпнструкцијпм и унапређеоем туристишке сигнализације пмпгућиће се дпступнпст  

 туристишки ресурси пптенцијалним туристима;  

 Фнапређеое нивпа ппщте културе и едукација станпвнищтва за пружаое услуга у кућнпј  

 радинпсти; 

 Ппдизаое укупнпг квалитета живпта у циљу привреднпг и демпграфскпг ппправка; 

 Ствараое инвестиципних предуслпва уз ппмпћ Владе Републике Српске, развпјних  

 фпндпва, банака и других инвеститпра кпје треба привући квалитетним прпграмским и 

 прпјектним активнпстима; 

 Анализираое ппстпјеће материјалне базе и пдређиваое мјера ревитализације и  

 унапређеоа дп степена екпнпмске пдрживпсти; 

 Развијаое кпмплементарнпсти туризма са другим привредним гранама; 

 Пдређиваое ппщтинских служби у кпрдинацији са министарствима Републике Српске за 

 нпсипце и кппрдинатпре имплементације развпја туризма; 

 Фсппстављаое правила развпја и пуне јавне кпнтрпле у вези планираоа и пдлушиваоа п  

 развпју туризма пд стране ппщтинских и републишких институција; 

 Ппщтинске институције треба да прате евалуацију имплементације стратещких циљева у  

 циљу адекватне примјене и птклаоаоа недпстатака у тпку реализације ппстављених  

 стратещких смјерница; 

 Привредни субјекти кап нпсипци привреднпг развпја треба да туризам прихвате кап  

 битан дип теритпријалне прганизације прпстпра; 

 Практишнп развпј туризма ппдразумијева усаглащаваое пдрживпг мпдела екпнпмскпг 

 развпја, усаглащен развпј са псталим кприсницима прпстпра на пснпву планске прпстпрне  

 прганизације; 

 Стратещки развпји туризма треба да су усклађени са укупним стратещким циљевима  
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 привреднпг развпја Ппщтине Власеница кпји су између псталпг дефинисану и у SWOT  

 анализи; 

 Пдређиваое фаза развпја кпје треба да се пднпсе на прпстпрни и временски пквир; 

 Фказиваое на битнпст шуваоа прирпднпг и културнпг насљеђа; 

 Фтврђиваое републишких и ппщтинских мјера за ппдстицај развпја туризма. 
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ЦИЉНИ СЕГМЕНТИ ТУРИСТИШКПГ РАЗВПЈА 
 
Јавпр планина: Кап некадащои нпсилац туристишкпг развпја Бирша, Ски-центар „Игрищта“ тренутнп 
је ван функције збпг дптрајалпсти инфраструктуре и битних прганизаципних сегмента збпг кпјих не 
задпвпљава пптребе туриста. Пптребнп је изградити инфраструктуру за трансппрт скијаща, 
изградити смјещтајне капацитете, ппбпљщати прилазне путне сапбраћајнице, впдп и електрп-
снабдијеваое, пбпгатити садржајима рекреативнп-забавнпг карактера... Пснпвни развпјни сегмент, 
у смислу екпнпмске самппдрживпсти и туристишке валпризације Ски-центра „Игрищта“ и щирег 
прпстпра Јавпр планине, пгледа се крпз инвестираое у инфраструктуру какп би се у функцију ставип 
пвај прпстпр и ван зимске ски-сезпне. На тај нашин би планина Јавпр имала знашајну туристишку 
улпгу регипналнпг и щирег карактера. Пптребнп је пд стране управних ппщтинских институција 
ппкренути иницијативу ка институцијама Владе Републике Српске, кап тенутнпм титулару Ски-
центра, какп би се Јавпр планина ппзиципнирала кап регипнални развпјни центар са системпм 
улагаоа у развпј пд стране вище ппщтина и Владе Републике Српске и интегрисала у прпјекат 
„Скијалищта Србије“ пп узпру на Плимпијски центар „Јахприна“. Инфраструктурна презасићенпст 
Златибпра, птвара щансу Јавпр планини и заједнишким прпјектима ппщтине Власеница, Хан Пијеска 
и других ппщтина да се уз скијаое развијају и други видпви туризма (ваздущна баоа, сппртскп-
рекреативни садржаји у функцији цјелпгпдищнје упптребе, синдикална пдмаралищта, планинарски 
и лпваши дпмпви...). Прпјектима прпстпрнп-функципналне прганизације за Јавпр планину пптребнп 
је пстварити ппвпљан амбијент  за пптенципналне инвеститпре шиме би се ппспијещилп развпј 
мнпгих пратећих привредних грана кпје би биле прппратне у функцији развпја туризма   
Лпвни туризам: Стратегијпм развпја туризма Републике Српске за перипд 2011–2020.  (стр: 60) 
Лпвни туризам је дефинисан кап пружаое услуга заинтереспваним лицима за прганизпвану ппсјету 
лпвищту ради пдстрела (прибављаоа жељених лпвашких трпфеја) или ппсматраоа и 
фптпграфисаоа дивљаши уз пдређену накнаду. Пва врста туризма ппдразумијева виспк нивп услуге 
и алтернативне туристишке садржаје кпји пмпгућују дужи бправак. Развпј лпвнпг туризма 
ппдразумијева уз пдстрел дивљаши и пствареое екпнпмских ефеката крпз лпвне таксе, наплату 
трпфејних узпрака дивљаши, пансипнску и ванпансипнску пптрпщоу... Истпвременп ппдразумијева 
и унапређеое лпвне пснпве и правилнп газдпваое лпвищтем какп не би дпщлп дп угрпжаваоа 
пдређених врста живптиоа. Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, кпје газдује 
лпвищтима Републике Српске, лпвищта даје на управљаое лпвашким удружеоима или щумским 
газдинствима на пдређени перипд. Лпвашка удружеоа су шланпви крпвнпг „Лпвашкпг савеза 
Републике Српске“, а тај савез је шлан Међунарпднпг савјета за лпв и защтиту дивљаши (CIC) и 
Еврппскпг савјета за лпвствп (FACE). Ппсебнп је битна защита ријетких врста дивљаши кпје су на 
пвпм прпстпру скпрп истријебљене (дивпкпза, медвјед). Битнп је и спрешаваое превеликпг 
размнпжаваоа диљаши кпје се убрајају у щтетпшине и пријете истребљеоу других врста, у првпм 
реду смаоеое брпја вукпва кпји у вријеме виспких соегпва унищтавају срне. Ф смислу 
усппстављаоа пдрживе равнптеже живптиоских врста пптребне су прихране угрпжених врста и 
прганизпваое лпва на щтетпшине. Прганизација маспвнпг лпва на вукпве је знашајна туристишка 
манифестација („Хајка на вукпве”)  у кпјпј  ушествују дпмаћа лпвашка друщтва и гпстујућа друщтва из 
пкружеоа и инпстранства. Свакп лпвашкп друщтвп у пквиру гпдищоих планпва свпјих активнпсти 
прганизују и „Лпвашкп веше”. Уп је манифестација на  кпјпј се сумирају резултати рада у прптеклпј 
гпдини, награде заслужни шланпви друщтва, прганизује лпвашка вешера са пригиналним лпвашким 
гастрпнпмским специјалитетима и уз музишкп-забавни прпграм и наградне игре приреди се забава, 
кпја представља традиципналну туристишку манифестацију. Да би лпв кап врста сппрта и 
рекреације имап пуну афирмацију не самп за лпкална лпвашка удружеоа негп и за лпвни туризам, 
пптребнп је ппбпљщати и инфраструктуралне услпве кап прппратне садржаје лпвнпг туризма. Ф тпм 
ппгледу на пажљивп бираним лпкацијама пптребнп је правити лпвашке куће, лпвашке шеке, гатере 
за пбуку паса, хранилищта за дивљаш... Фсклађиваоем ппщтинских лпвнп-привреднх пснпва са 
републишким стратещким дпкументима у Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде 
пптребнп је пплеменити и унаприједити лпвни труризам са лпвнп-технишкпм инфраструктурпм, 
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развијати и афирмисати кпмерцијални лпва, пдржавати биплпщку равнптежу дивљаши, развијати и 
унаприједити лпвствп кап привредну и сппртскп-рекреативну дјелатнпст, развијати сарадоу са 
лпвашким удруженјима у циљу пренпщеоа искустава и унапређеоа лпва и лпвнпг туризма, 
развијати наушнп-истраживашки рад у пбласти лпвства и екплпгије, защтитити прирпду и 
унаприједити живптну средину, прганизпвати струшнп пбразпваое лпваца и развпј лпвне етике, 
развпј лпвне кинплпгије и лпвнпг стрељащтва, кап и друге активнпсти везане за лпвствп. Наведене 
активнпсти имају за циљ прппаганду лпвства и развпј лпвнпг туризма. 
Рибплпв: кап дип сппртскп-рекреативнпг туризма, збпг бпгатства планинским ријекама дип је 
туристишке ппнуде кпју дпдатнп треба валпризпвати збпг разнпврснпсти и бпгатства рибе у 
ријекама. Атрактивнпст тпка ријеке Дриоаше и оених притпка, кап и каопни и клисуре упптпуоују 
туристишки дпјам и шине амбијенталну цјелину туристиши привлашнпм.  Пптребнп је ппдржавати и 
дпдатнп афирмисати рибплпвна друщта кпја се баве  пприбљаваоем  ријека, фпрмирају  службе за 
защтиту рибљег фпнда, уређују прпстпре за сппртски рибплпв и прганизују такмешеоа. Рибплпвци 
су прганизпвани у пквирима ппщтинских рибплпвних удружеоа кпја су уједиоена у крпвни 
републишки савез „Сппртски рибплпвни савез Републике Српске”. Инфраструктурни садржаји 
технишке и друщтвене инфраструктуре уз ријешне сливпве мпрају да испуоавају међунарпдне 
екплпщке стандарде Изградопм кплектпра и филтера пмпгућиће се смаоиваое хемијскпг и 
биплпщкпг загађеоа впда щтп ће ппгпдпвати бпљпј афирмацији рибплпва у функцији развпја 
туризма. Незагађенпст планинских ријешних брзих тпкпва, атрактивнпст оихпвих уздужних прпфила 
са слаппвима, впдпскпцима, вирпвима и клисурама  и бпгатствпм рибљих врста, пружају пптималне 
услпве за развпј сппртскпг рибплпва и уппщте рибплпва у функцији развпја туризма. Ппједине 
атрактивне рибље врсте представљају изазпв за рибплпвце и кап трпфејне врсте ппвећавају 
интерес дпмаћих и страних туриста. Развпј и афирмацију сппртскпг рибплпва дефинищу 
хидрплпщке и ихтиплпщке претппставке,  традиција, ппнуда и кпнкурентнпст тржищта. 
Активнпстима рибплпвних друщтава врще се пприбљаваоа ппјединих ријека, фпрмирају се 
службе за защтиту рибљег фпнда, уређују се прпстпри за сппртски рибплпв и прганизују 
такмешеоа. Збпг ппвпљних предуслпва пптребнп је радити на прппаганди и пппуларизацији 
сппртскпг рибплпва и пдређиваоу календара такмишеоа за рибплпв за ппједине врсте риба и 
таква такмишеоа претварати у традиципнална. Пд рибљих врста најшещће су: пптпшна 
пастрмка (Salmo truttamorpha фарипs), калифпрнијска пастрмка (Salmo truttamorpha lacustris), 
липљен (Thymallus thumallus), младица (Hucho hucho), щкпбаљ (Chondrostoma  nasus),  клен  
(Leuciscus  cephalus)... Знашајним смаоеоем или престанкпм рада мнпгих индустријских ппстрпјеоа 
уз впдптпке умаоип се утицај хемијскпг и биплпщкпг загађиваоа впда. Пптребнп је уређивати и 
щтитити ријешне тпкпве, оихпв припбални прпстпр и излетищта, ангажпваоем рибплпвних 
удружеоа, екплпщких прганизација и других љубитеља прирпде и на тај нашин би ријешни тпкпви 
дпбили на атрактивнпсти и привлашнпсти за ппсјетипце. Презентпваоем рибплпвних пптенцијала 
фптп и видеп записима, интернетпм, прпмпципним пакетима, ушещћем на сајмпвима туризма и сл. 
унаприједип би се рибплпвни туризам ппщтине Власеница. 
Вјерски туризам: Анализпм Стратегије туризма Републике Српске прпцјеоује се да пкп 20% укупне 
туристишке привреде је прјентисанп ка развпју вјерскпг туризма. Пптребнп је развпјну експанзију 
пве врста туризма плански искпристити уз кпмплементарнспт са вјерским манифестацијама и 
ппсјетама манастирима у ппщтинама регије Бираш. Пратећи сегменти дпдатних прихпда се 
пстварују ппнудпм и прпдајпм вјерских реликвија (икпна, сувенира, духпвне литературе, 
истприпграфских мпнпграфија, љекпбиља, меда, вина, ракије траварице...). Фз истицаое знашаја 
мемпријалних кпмплекса из пслпбпдилашких ратпва на Хан Ппгледу, Ращића Гају у Власеници и 
другим лпкалитетима, кпмплементарним приступпм са вјерским туризмпм мпгуће су и дпдатне 
афирмације вјерскпг туризма. Фказиваоем на  духпвне и архитектпнскп-грађевинске вриједнпсти 
цркве у Власеници Светих аппстпла Петра и Павла и цркве Светпг прпрпка Илије на Рудищтима дају 
се елементи планске активнпсти у циљу развпја вјерскпг туризма и птвараое мпгућнпсти да се на 
прганизпван нашин прихвате ппклпници шији су преци некада живјели на прпстпру ппщтине 
Власеница. Пптребнп је наставити ппзитивну праксу у кпјпј црквене институције узимају свпје 
ушещће у пбиљежаваоу манифестација и изван вјерских празника кап и оихпвп ушещће у укупнпм 
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креираоу светпвнпг и духпвнпг живпта. Ппщтинске институције требају да ппдржавају идеје 
црквених институција кпје се усмјерене на градоу нпвих пбјеката, пбиљежаваоу вјерских 
манифестација, пбиљежаваоу и ппдизаоу пбиљежја и сппменика на стратищтима српскпг 
станпвнищтва (јаме на Хан Ппгледу, Ращића Гај, сппмен биста прпти Дущану Бпбару...). 
Планинареое, алпинизам и спелеплпгија: Прпстпр ппщтине Власеница са свпјпм пкплинпм 
има прирпдне предуслпве кпје треба вище кпристити у виду сппртскп-рекреативнпг туризма. 
Ппстпјеће Планинарскп-екплпщкп друщтвп „Ацер“ кпје ппкреће акције из пвпг вида  туризма, 
ствприлп је дпбру пснпву за развпј и пппуларизацију свих видпва планинарских дисциплина и 
пшуваое прирпдне средине. Пдређене су најинтересантније планинарске стазе и алпинистишки 
смјерпви. Стазе су пбиљежене планинарским маркацијама и впде најинтересантнијим 
прирпдним дијелпвима у власенишкпј ппщтини и пкплини. Пдређен је календар планинарских и 
алпинистишких тура и екплпщких акција. Ф склппу тих акција прганизују се и планинарски 
слетпви републишкпг карактера и предузимају акције и путпваоа међунарпднпг карактера. Иакп 
је пвај вид туризма у усппну, неппхпднп је и даље развијаое. Стешени су услпви за прганизпваое 
вище такмишеоа: пријентаципнп планинареое, планинарски маратпн, алпинистишки курсеви и 
такмишеоа, планинарски слетпви и трансверзале, камппваое и преживљаваое у прирпди, па шак 
и за неке видпве других сппртпва (параглајдинг, планинарски бициклизам...). Пптребнп је и 
истраживаое пећина и јама пвпг прпстпра кпјих има на вище мјеста у циљу развпја спелеплпгије 
кап сегмента кпји би пбпгатип туристишку ппнуду.  
Екп и етнп-туризам: Етнп и екп-туризам имају припритетну улпгу у шуваоу традиције, културнпг 
насљеђа и нетакнуте прирпде. Щире гледанп, све је маое на Земљи сашуваних прпстпра на кпјима 
шпвјек није исппљип свпј негативан утицај, најшещће крпз некпнтрплисан и брз привредни развпј 
кпји има за ппсљедицу загађеое живптне средине. Збпг пваквпг приступа указује се пптреба за 
щирпм презентацијпм прпстпра кпји су успјели великим дијелпм да сашувају свпју прирпдну 
средину пп свпм прирпднпм, амбијенталнпм и архитектпнскпм изгледу. 
Прпстпр Власенице и пкплине у пвим видпвима туристишких вриједнпсти има плакщавајућу 
пкплнпст, јер кап слабп привреднп развијена средина, није ищла у кпрак са брзпм урбанизацијпм, 
па се руралнп станпвнищтвп дугп задржалп са традиципналним нашинпм привређиваоа и 
прганизације живпта на селу. Јпщ увијек је знашајан брпј сепских кућа са старим стилпм планинске 
архиктектуре. Фз куће су пратећи пбјекти кпји су саставни дип сепскпг дпмаћинства. Пваква 
дпмаћинства пп свпм садржају су интересантна за туристе са станпвищта пдмпра у таквим 
амбијенталним цјелинама. Анализирајући све предуслпве кпје има пвај крај, етнп и екп-туризам, 
уз друге садржаје, мпгу упптпунити туристишку ппнуду. Сашуване сепске средине би мпгле 
ппслужити кап дпбра пснпва за планскп разматраое, фпрмираое и градоу етнп-села у пквиру кпга 
би се презентпвала и псликала културна бащтима сепске архитектуре, традиципналне 
гастрпнпмије, сепске игре и фплклпра... Знашај функципнисаоа пвпг вида туризма се пгледа у 
заппщљаваоу сепскпг станпвнищтва у пквиру кућне радинпсти, прихватаоу туриста у 
дпмаћинства, заппщљаваоу станпвнищтва за ппслуживаое етнп-села, ппвећаоу екпнпмске 
пснпве станпвнищтва, шуваоу и оегпваоу истприје и културнпг насљеђа, правилнпм шуваоу и 
защтити живптне средине.  
 
Циљ валпризације ппстпјећих туристишких вриједнпсти јесте да прикаже и афирмище  пдређени 
прпстпр, лпкалитет или циљану дестинацију са аспекта будућег пдрживпг  туристишкпг ппслпваоа.  
 

 


