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САЖЕТАК 
 
Извјещтај п имплементацији Стратегије интегрисанпг развпја Опщтине Власеница 2014-2023. 
(ревидирана за перипд 2019-2023.) гпдина има за циљ да ппкрене све битне актере на размищљаое и 
дппринесе бпљем дпнпщеоу пдлука п реализацији стратещких припритета екпнпмскпг, друщтвенпг 
развпја и защтите живптне средине, у пквиру 10 дефинисаних сектпрских циљева. 
 
Планпм имплементације за 2019. гпдину и утврђеним измјенама Плана предвиђенп је прпвпђеое  71 
прпјекта укупне вриједнпсти 2.106.000 КМ. У 2019. гпдини заппшета је имплементација 48 прпјеката, пд 
кпјих је 2 у цјелпсти заврщенп. Прпценат у пптпунпсти или дјелимишнп заврщених прпјеката је 68%  - 
средоа реализација. 
Укупна вриједнпст имплементираних прпјеката је 2.632.404 КМ, щтп је 125% реализацијe у пднпсу на 
прпјектпван финансијски пквир. Од укупне вриједнпсти реализпваних прпјеката 28% је реализпванп из 
бучета Опщтине, а 72% из екстерних извпра. 
 
У ппгледу кљушних припритета и фпкуса за претхпдну 2019. гпдину најзнашајнији прпјекти кпје је 
Опщтина реализпвала су: 

1. Ппдизаое нпвих засада у сектпру впћарства. У циљу ппдстицаја впћарске прпизвпдое на 
ппдрушју ппщтине из ппщтинскпг бучета је субвенципниранп 16 ппљппривредних прпизвпђаша, 
укупне вриједнпсти 31.550 КМ. 

2. Ппдрщка прпизвпдои ппврћа на ппдрушју ппщтине Власеница. Ппдржанп је 50 
ппљппривредних прпизвпђаша у пбласти пластенишке прпизвпдое ппврћа из заједнишких 
средстава ппщтине Власеница, дпнатпра MuslimAid и Caritas и кпнтрибуције кприсника. Укупна 
вриједнпст прпјекта 98.912 КМ. 

3. Ппдрщка ппљппривреднпј прпизвпдои – набавка механизације за ппљппривредну 
прпизвпдоу.  Ппдржанп је у претхпднпј гпдини 6 ппљппривредних прпизвпђаша механизацијпм 
из заједнишких средстава ппщтине, дпнатпра НОДАС и кпнтрибуције кприсника. Укупна 
вриједнпст прпјекта 30.000 КМ. 

4. Прганизација 5. Сајма привреде и ппљппривреде на ппдрушју ппщтине, кпји знашајнп 
дппринпси афирмацији лпкалних привредника и ппљппривредних прпизвпђаша. 

5. Мпдернизација улица у урбанпм ппдрушју и лпкалних и некатегприсаних путева на ппдрушју 
ппщтине Власеница. У претхпднпј гпдини су мпдернизпване градске улице, заврщена дипница 
бр. 2 Ращића Гај – Цикптска Ријека (430 метара), дипница Баћинп Брдп - Дпои Залукпвик и 
дипница Гпрои Залукпвик – Гпјгплпвићи – Радићи. Укупна вриједнпст инвестирана у 
мпдернизацију улица и путева изнпсе 690.509 КМ. 

6. Унапређеое безбједнпсти сапбраћаја на ппдрушју ппщтине Власеница. У претхпднпј гпдини су 
изврщена знашајна унапређеоа у пбласти безбједнпсти свих ушесника у сапбраћају у урбанпм 
ппдрушју. Ппстављенп је 148 знакпва сапбраћајне сигнализације, пбнпвљенп 550 м2 
хпризпнталне сигнализације и израђена защтитна пграда у зпни щкпле. Прпјекат је реализпван 
заједнишким средствима ппщтине и Агенције за безбједнпст сапбраћаја (38.374 КМ). 

7. Изградоа студентскп-ђашкпг дпма „СРБИЈА“ у Власеници – Фаза 1 Кпнструкција пбјекта. 
Степен заврщенпсти изградое је 53% (714.290 КМ) дп краја 2019. гпдине и тпкпм текуће гпдине 
се пшекује заврщетак прве фазе и наставак псталих фаза. Прпјекат се финансира из дпнатпрских 
средстава Владе Републике Србије и представља један пд најзнашајних прпјеката у истпшнпм 
дијелу Републике Српске кпјим се знашајнп унапређује ђашки и студентски услпви за рад и 
бправак. 

8. Изградоа пбјекта пплицијске станице. Прпјекат се финансира из средстава Владе Републике 
Српске и прпценат дпврщенпсти пбјекта дп краја 2019. гпдине изнпси 30% (211.879 КМ). Објекат 
кпјим се знашајнп унапређује квалитет рада пплицијских службеника ће бити заврщен у текућпј 
гпдини. 
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9. Изградоа пбјекта кплективнпг станпваоа са 20 станпва за угрпжене категприје. Реализација 
прпјекта дппринпси стамбенпм збриоаваоу спцијалнп угрпжених категприја станпвнищтва и у 
претхпднпј гпдини прпценат изградое пбјекта изнпси 20%. Средства за изградоу пбјекта су 
пбезбјеђена пд стране Републишкпг секретаријата за избјеглице и миграције Републике Српске. 

10. Изградоа и санација 4 стамбена пбјекта за угрпжене категприје. Из дпнатптпрских средстава 
УНДП саниран је један пбјекат и изграђена три пбјекта за угрпжене категприје кпјима су пбјекти 
девастирани у мајским ппплавама 2014. гпдине. Укупна инвестирана средства изнпсе 130.000 
КМ. 

11. Ппдрщка прганизпваоу традиципналних, сппртских и културних дпгађаја. Опщтина је и у 
претхпднпј гпдини у циљу унапређеоа квалитета друщтвенпг живпта ппдржала и финансирала 
знашајан брпј културних и сппртских манифестација – Дани ппщтине, Кпнференција беба, 
Бициклистишка трка Бепград-Баоалука, Аутп-трке и Фестивал драмскпг стваралащтва. 

12. Усппстављаое система управљаоа катастрпфалним ризицима (израда планских дпкумената). 
У претхпднпј гпдини у сарадои са Аспцијацијпм за управљаое ризицима (АЗУР) и Управпм 
цивилне защтите Републике Српске, Опщтина Власеница у пквиру прпјекта ЕУ за бпљу будућнпст 
је израдила планпве за управљаое катастрпфалним ризицима. 

13. Увпђеое система мјереоа климатских карактеристика. У претхпднпј гпдини је пбезбјеђена 
дпнација падавинске метепрплпщке станице пд стране Републишкпг хидрпметепрплпщкпг 
завпда Републике Српске (35.000 КМ).  

14. Унапређеое енергетске ефикаснпсти у ПШ „Вук Карачић“. У претхпднпј гпдини је заппшета 
санација прпстприја у пснпвнпј щкпли за пптребе најмлађих пднпснп ушеника првпг разреда 
кпји збпг недпстатка ппсебнпг прпстпра за оихпве пптребе наставу ппхађају у предщкплскпј 
устанпви. Средства су пбезбјеђена из дпнатпрских средстава Владе Републике Србије и 
прпценат изврщеоа радпва дп краја ппсматране гпдине изнпси 22% (20.588 КМ). 

15. Суфинансираое замјене фасада и крпвпва на стамбенп-ппслпвним пбјектима. У циљу 
унапређеоа безбједнпсти, енергетске ефикаснпсти и архитектпнскпг уређеоа пбјеката у 
претхпднпј гпдини заједнишким средствима ппщтине и заједнице етажних власника су уређене 
три стамбене зграде. Укупна инвестирана средства изнпсе 100.077 КМ. 

 
 
Акп ппсматрамп пствареое сектпрских циљева мпжемп кпнстатпвати да су неки пстварени и да су на 
дпбрпм путу да буду пстварени а пднпсе се на ствараое ппвпљнпг ппслпвнпг амбијента за ппслпвне 
ентитете,  унапређеое ппљппривредне прпизвпдое (впћарствп, ппвртларствп и стпшарствп), 
ппбпљщаоа у пбласти пбразпваоа и рада јавних сервиса, изградои путне и впдпвпдне 
инфраструктуре, унапређеоа сппртскпг и културнпг живпта грађана, унапређеоа безбједнпсти 
грађана и имплементацији мјера енергетске ефикаснпсти на ппдрушју ппщтине Власеница. 
 
Незадпвпљавајући резултати су ппстигнути у пбласти пствареоа циљева из пбласти унапређеоа 
здравственпг сектпра, ппвећаоа ушещћа пбнпвљивих извпра енергије, смаоеоа загађеоа земљищта, 
ппврщинских и ппдземних впда и защтити извприщта. 
 
 
Макрпекпнпмски и сектпрски индикатпри ппказују знашајнп ппбпљщаое ппсматранп у пднпсу на 
ппшетак имплементације стратегије.  
 
Када је ријеш п закљушцима и кпрективним акцијама у ппгледу претхпдне гпдине, пптребнп је нагласити 
да прпценат пд 68% у пптпунпсти или дјелимишнп заврщених прпјеката указује да је ппщтина реалнп 
планирала имплементацију прпјеката и да прпценат пд 125% финансијске реализације пд шега 72% из 
ваоских извпра указује да у претхпднпј гпдини пбезбјеђена ваоска средства су већа пд планираних щтп 
је резултат активнпг приступа Опщтине у пбезбјеђеоу ваоских извпра финансираоа. 
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1. УВПД 
 
Стратегију интегрисанпг развпја Опщтине Власеница за перипд 2014-2023. гпдине израдип је Развпјни 
тим Опщтине Власеница у перипду пктпбар 2012 – децембар 2013. гпдине, у пквиру Прпјекта 
интегрисанпг лпкалнпг развпја (ИЛДП), кпји представља заједнишку иницијативу Владе Швајцарске и 
Развпјнпг прпграма Уједиоених нација (УНДП).  
 
Стратегија развпја ппщтине Власеница усвпјена је на 6. редпвнпј сједници Скупщтине ппщтине, 
пдржанпј дана 27.12.2013. гпдине.  
 
У пквиру редпвнпг прпцеса Опщтина је у перипду јун 2018 – март 2019. прпвела прпцес ревизије 
Стратегије кпја је изврщена пд стране Развпјнпг тима, уз укљушиваое Партнерске групе, кап 
кпнсултативнпг тијела, уз пунп ушещће јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра те уз ппдрщку ИДЛП 
прпјекта (Прпјекат интегрисанпг лпкалнпг развпја)  кпјег заједнишки прпвпде УНДП и Швајцарска Влада. 
Ревидирана стратегија развпја је усвпјена на 22. редпвнпј сједници Скупщтине ппщтине, пдржанпј дана 
28.5.2019. гпдине. 
Прпцес ревизије је пбухватип ревизију сектпрских планпва и пперативнпг дијела Стратегије, кпји се 
дефинищу за перипд пд 5 гпдина. Оквирни пперативни план се израђује за наредне три гпдине (1+2), уз 
ревизију на гпдищоем нивпу. Нпсилац израде пперативнпг трпгпдищоег плана је бип Развпјни тим. 
 
Овај извјещтај пднпси се на имплементацију стратещких, пднпснп сектпрских, припритетних прпјеката у 
2019. гпдини, кпји се пп МиПРО метпдплпгији, планирају уз кпнсултације са свим битним актерима у 
заједници у свим фазама имплементације стратегије.  
 
Извјещтај је припремип Одсјек за развпј у сарадои са представницима свих унутращоих 
прганизаципних јединица ппщтине. 
 
Ппдаци п имплементацији се кпнтинуиранп прикупљају тпкпм цјелпкупнпг перипда кпји ппкрива пвај 
извјещтај и тп кприщтеоем Алата за праћеое имплементације стратегије (Еxcel табела за праћеое 
прпјеката) и на пснпву дефинисаних сектпрских и макрпекпнпмских ппказатеља (СМИ табела). Ппдаци 
се тимски анализирају, на пснпву шега се припрема квалитативни псврт на ппсматрани перипд 
имплементације, кап и ппуке и преппруке за наредни перипд. 
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2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИПРИТЕТИ 
 
2.1. Визија 
 
Стратегијпм развпја ппщтине Власеница за перипд 2014-2023. гпдине, дефинисана је сљедећа визија: 
 
Власеница – јединствен сппј прирпднпг и савременпг центра регије Бираш, у кпјпј се пдрживп кпристе 
ппљппривредни и щумски ресурси те пмпгућава развпј људских пптенцијала у прпсперитетнпм 
друщтвенпм пкружеоу. 
 
2.2. Стратещки циљеви 
 
Накпн ревизије Стратегије развпја ревидиране су дефиниције стратещких циљева, кпје сущтински не 
мијеоају правце развпје, већ су прилагпђене какп би биле јасније и кпнзистентније за све кприснике 
стратегије и грађане. 
 
Стратещки циљ 1:  Ппбпљщати кпнкурентнпст ппслпвнпг и ппљппривреднпг сектпра 
 
Стратещки циљ 2:  Унаприједити друщтвену средину за квалитетнији живпт грађана 
 
Стратещки циљ 3: Обезбједити виспк нивп квалитета живптне средине 
 
 
2.3. Сектпрски циљеви 
 
Стратещки припритети за развпј ппщтине су: екпнпмски развпј, друщтвени развпј и защтита живптне 
средине. У пквиру пвих сектпра, дефинисани су сљедећи циљеви: 
 
Екпнпмски развпј 
 
Сектпрски циљ 1: Ппвећати ппслпвну активнпст привреде 
Сектпрски циљ 2: Ппвећати прпизвпдоу и пткуп ппљппривредних прпизвпда 
 
Друщтвени развпј 
 
Сектпрски циљ 1:  Унаприједити дпступнпст и квалитет пбразпваоа на ппдрушју ппщтине   
Сектпрски циљ 2:  Ппвећати дпступнпст здравствених услуга, спцијалне защтите и едукација за угпднији 
живпт 
Сектпрски циљ 3:  Ппбпљщати јавне и кпмуналне услуге 
Сектпрски циљ 4:  Унаприједити друщтвени живпт грађана у пбласти културе, сппрта и рекреације 
Сектпрски циљ 5: Унаприједити безбједнпст грађана и развити механизме защтите пд катастрпфа   
 
Сектпр защтите живптне средине 
 
Сектпрски циљ 1: Унаприjeдити енергетску ефикаснпст и ппвећати ушещће пбнпвљивих извпра у 
прпизвпдои енергије 
Сектпрски циљ 2: Унаприједити систем управљаоа шврстим кпмуналним птпадпм у складу са 
принципима пдрживпг развпја 
Сектпрски циљ 3:  Унаприједити систем защтите квалитета земљищта, ппврщинских и ппдземних впда и 
защтите извприщта 
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2. 4. Кљушни планирани припритети и фпкуси за ппсматрани гпдищои перипд (2019. гпдина) 
 
Кљушни припритети екпнпмскпг сектпра 
 
У складу са дефинисаним сектпрским циљевима, кљушни припритети екпнпмскпг сектпра за 2019. 
гпдину су: искприщтаваое пптенцијала и прирпдних бпгастава за развпј ппљппривреде и фпкусираое 
на развпј предузетнищтва малих и средоих предузећа. Ошекивани утицаји у екпнпмскпм сектпру имају 
за резултат: ппвећаое укупнпг бучета ппщтине, ппвећаое прпсјешне стппе заппслених и смаоеое стппе 
незаппслених, ппвећаое брпја привредних субјеката. 
 
Кљушни припритети друщтвенпг сектпра 
 
У друщтвенпм сектпру за 2019. гпдину кљушни припритети су: ппвећаое задпвпљства грађана јавним 
услугама и инфраструктурпм, ппвећаое брпја здравственп псигураних лица, смаоеое брпја кприсника 
спцијалне ппмпћи, ппвећаое брпја активиста у сектпру културе и сппрта и смаоеое нивпа ризика пд 
прирпдних несрећа пп станпвнищтвп, прирпду и екпнпмију. Фпкусираоем на улагаое у све сегменте 
друщтвенпг развпја ппщтина би унаприједила квалитет живпта грађана, щтп дппринпси реализацији 
сектпрских циљева друщтвенпг развпја. 
 
Кљушни припритети сектпра защтите живптне средине 
 
У сектпру защтите живптне средине за 2019. гпдину кљушни припритети су: смаоеое емисије CO2 у 
ваздуху путем усппстављене енергетске ефикаснпсти на јавним пбјектима и пбјектима кплективнпг 
станпваоа, ппвећаое прихпда пд наплате кпмуналних услуга и ппвећаое кплишине пласиранпг 
рециклажнпг птпада. 
 
 
2.5. Збирни преглед припритетних прпјеката и пквира за оихпвп финансираое пбухваћених Планпм 
имплементације за 2019-2021. гпдину 
 
За плански перипд  2019-2021. гпдина укупнп је планиранп 72 прпјекта, пд шега се 46 прпјекта пднпси на 
пренещене раније заппшете прпјекте, 18 прпјеката на пне кпји су заппшели у претхпднпј 2019. гпдини. 
Ппсматрајући пп развпјним сектприма за перипд 2019-2021. гпдина, у склппу екпнпмскпг сектпра је 
укупнп планиранп 19 прпјеката, у друщтвенпм сектпру 42 прпјеката те у сектпру защтите живптне 
средине 16 прпјеката.  За реализацију пвих прпјеката планиранп је укупнп 10.309.000 КМ, пд тпга из 
властитих извпра 2.046.600 КМ,  из екстерних 8.262.400 КМ.  
 
У наставку је графишки приказ структуре планираних прпјеката пп брпју прпјеката пп сектприма, 
извприма финансираоа и  финансијским параметрима пп сектприма.  
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Штп се тише извпра екстернпг финансираоа, најзнашајнији планирани извпри за перипд 2019-2021. 
гпдина су средства вищих нивпа власти  (републишка министарства, фпндпви и агенције, државне 
институције), других држава на пснпву специјалних веза (средства Републике Србије) и међунарпдних 
дпнатпра (UNDP,USAID, NODAS, MuslimAid...). Опщтина улаже знашајне наппре на привлашеоу екстерних 
средстава за финансираое прпјеката и тп благпвременпм идентификацијпм прпјектних идеја, 
припремпм прпјектних апликација, едукацијпм пспбља из пбласти управљаоа прпјектним циклуспм. 
У нареднпм перипду је планиранп да се највећи дип средстава утрпщи у пквиру друщтвенпг сектпра, 
гдје су садржани и највећи/кпмплексни прпјекти из пбласти инфраструктуре, изградое и уређеоа 
јавних пбјеката кпји би се највећим дијелпм финансирали из екстерних извпра. 
 

  
3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНПГ РАЗВПЈА  

 
3.1. Сажет псврт на претхпдни перипд имплементације  
 
Од ппшетка реализације развпјне Стратегије у пптпунпсти је заврщенп 28 прпјеката, щтп је 21% пд  
укупнп планираних 132 прпјекта. Такпђе је заппшетп 46 вищегпдищоих прпјеката кпји су јпщ увијек  у 
прпцесу реализације.  При тпме  је важнп наппменути да је кпд 1 прпјекта из друщтвенпг сектпра (П 25) 
Организпваое сајма заппщљаваоа изврщена измјена у Организпваое сајма привреде, ппљппривреде и 
заппщљаваоа збпг свепбухватнијег и бпљег укљушиваоа свих актера. У тпку 2015. гпдине у прпцес 
имплементације је укљушенп 4 нпва прпјеката кпји нису били планирани у Стратегији и тп: 
Рекпнструкција впдпвпдне мреже, Санација улица Вука Карачића и Никпле Тесле, Асфалтираое пута 
Драгасевац-Раша и набавка ХТЗ ппреме и пресе за кпмуналнп предузеће. 

У 2016. гпдини је укљушенп 8 нпвих прпјеката кпји нису из Стратегије: Купујмп лпкалнп, Израда 
щумскппривредне пснпве за приватне щуме на ппдрушју ппщтине Власеница, Уређеое правпславнпг 
грпбља, Санација крпва и ваоскп уређеое зграде Старе гимназије, Изградоа и рекпнструкција 
канализације у насељу Тпплик, Израда студије впдпснабдијеваоа у МЗ Мищар, Израда прпјектне 
дпкументације за впдпвпснабдијеваое МЗ Мищар, Израда хлпрне станице за впдпвпд „Грабпвица“. 

У 2017. гпдини у прпцес имплементације укљушен је 43 прпјекат. Ови прпјекти нису били пбухваћени у 
Стратегији развпја, али је планиранп да у нареднпм трпгпдищоем перипду буду дјелимишнп или у 
пптпунпсти реализпвани. Од наведених прпјеката, у тпку 2017. гпдине заппшета је имплементација 16 
прпјеката: Изградоа Сабпрнпг храма у Власеници, Ппдизаое ппљппривреднпг пгледнпг ппља, Ппдрщка 
прпизвпдои ппврћа на ппдрушју ппщтине Власеница, Ппдрщка ппљппривреднпј прпизвпдои – набавка 
механизације за ппљппривредну прпизвпдоу, Прпјекат замјене ппстпјеће улишне расвјете нпвим ЛЕД 
свјетиљкама, Изградоа пбјекта Пплицијске станице, Изградоа рециклажнпг двприщта, Израда 
стратещке прпцјене утицаја Урбанистишкпг плана за ппдрушје ппщтине Власеница, Израда 
Урбанистишкпг плана за ппдрушје ппщтине Власеница, Прпщиреое система управљаоа шврстим 
кпмуналним птпадпм на рурална ппдрушја, Изградоа и санација 5 стамбених пбјеката за угрпжене 
категприје, Изградоа пбјекта кплективнпг станпваоа са 20 станпва за угрпжене категприје, Унапређеое 
јавних услуга Опщтинске управе, Израда спрпведбене прпстпрнп -планске дпкументације за урбанп 
ппдрушје, Рекпнструкција впдпвпдне мреже на впдпвпду Тприне/Цикптска Ријека, Унапређеое 
безбједнпсти сапбраћаја на ппдрушју ппщтине Власеница. 

И у тпку 2018. гпдине у прпцес имплементације стратегије укљушенп 4 нпва прпјеката: Ппдрщка раду 
вјерских заједница на ппдрушју ппщтине Власеница, Изградоа и санација 4 стамбена пбјекта за 
угрпжене категприје, Унапређеое енергетске ефикаснпсти у ПУ „Први кпраци“ у Власеници и Санација 
ппдрушне щкпле Мищари. 

У складу са пдлукама нашелника ппщтине 55 нпвих прпјеката кпја нису планирани у Стратегији, су 
укљушена у трпгпдищои План имплементације збпг пптребе за оихпвпм реализацијпм, кап и 
пбезбјеђеоем средстава за оихпвп финансираое (екстерних). Сви наведени укљушени прпјекти су или 
заврщени или је заппшета оихпва реализација и знашајнп дппринпсе реализацији зацртаних 
стратещких/сектпрских циљева. 
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У тпку 2019. гпдине је ревидиран пперативни дип Стратегије развпја ппщтине Власеница и накпн 
прпведенпг прпцеса укупан брпј прпјеката кпји је планиран и за кпје су пбезбјеђена финансијска 
средства изнпси 75 и 8 идентификпваних прпјеката кпји се налазе на резервнпј листи јер нису 
идентификпвани извпри финансираоа. 

 

У наставку је графишки приказ имплементације брпја прпјеката.  
 

 
 
 
Укупна вриједнпст планираних прпјеката је 17.842.618 КМ, дпк је вриједнпст у пптпунпсти заврщених 
прпјеката кап и прпјеката кпји су јпщ увијек у прпцесу реализације 9.591.938 КМ, щтп је 54% 
реализације планиранпг.  Од тпга, вриједнпст у пптпунпсти заврщених прпјеката је 1.760.307,00 КМ, щтп 
је 10% у пднпсу на укупан брпј планираних прпјеката.  
 
У структури вриједнпсти укупнпг брпја планираних прпјеката, 4.211.485 КМ (24%) је предвиђенп из 
ппщтинскпг бучета дпк је 13.631.133  КМ (76%) предвиђенп из екстерних извпра.  
 
Када је ријеш п структури  реализпваних прпјеката, пд укупнпг брпја у пптпунпсти заврщених прпјеката 
или прпјеката кпји су јпщ увијек у прпцесу реализације, вриједнпст пд 3.030.548 КМ (32%) је 
реализпвана из ппщтинскпг бучета дпк је 6.561.390 КМ (68%) реализпванп из екстерних извпра.  
 
При тпме у структури вриједнпсти у пптпунпсти реализпваних прпјеката, из ппщтинскпг бучета је 
реализпванп 651.314 КМ (37%) а 1.108.993 КМ (63%) из екстерних извпра. 
 
У наставку је графишки приказ финансијске имплементације прпјеката. 
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Ппсматрајући реализацију укупнпг брпја заппшетих и у пптпунпсти заврщених прпјеката пд ппшетка 
реализације стратегије мпже се закљушити да је ппстигнута средоа реализација стратегије. Мада на 
прпценат реализације укупнпг брпја прпјеката утишу брпјни фактпри мпже се закљушити да ппстпји 
знашајан ппстптак раста реализације прпјеката пд 2016. гпдине. Разлпзи за раст реализације прпјеката 
су прије свега адаптација Опщтинске управе на нпви прпјектни приступ реализацији Стратегије, дпдатна 
едукација заппслених кпји су задужени за имплементацију прпјеката и знашајна ангажпванпст на 
пбезбјеђеоу екстерних извпра финансираоа. 
Када је ријеш п финансијскпј реализацији прпценат реализације у пднпсу на укупнп планирана средства 
за прпјекте је 54%. Прпценат реализпваних бучетских средстава и средстава пбезбијеђених из 
екстерних извпра је нижи пд планиранпг из разлпга знашајнпг ппвећаоа брпја прпјеката кпји су 
планирани и кпји какп збпг кпмплекснпсти реализације такп и збпг знашајних финансијских средстава 
кпја су пптребна за оихпву реализацију не мпгу бити реализпвани у краткпм рпку.  
И ппред неизвјеснпсти кпју карактерище финансираое из екстерних извпра, Опщтина реализацију 
кпмплексних и прпјеката шија реализација ппдразумијева знашајна финансијска средства мпже 
финансирати самп уз ппмпћ ваоских средстава. 
Ппред напријед наведенпг, а у циљу испуоеоа сектпрских циљева екпнпмскпг сектпра Опщтина мпра 
предузети интезивније активнпсти на реализацији прпјеката кпји дппринпсе ствараоу ппвпљних услпва 
за улагаое ппстпјећих и пптенцијалних инвеститпра – ппремаое ппслпвних зпна за инвеститпре, 
пружаое институципналне и финансијске ппдрщке за улагаоа ппстпјећих и нпвих инвеститпра, 
пружаое ппмпћи инвеститприма за псигураое средстава из фпндпва ЕУ... 

 
 
3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјещтајнпј  2019. гпдини 

 
Планпм имплементације за 2019. гпдину планиран је 71 прпјекат, а у пптпунпсти је реализпванп 2 
прпјекта.  Од укупнп заппшетa и у цјелпсти реализпванa 48 прпјекта у 2019. гпдини, 3 су заппшета, 38 
прпјеката су вищегпдищои.  
У наставку је графишки приказ реализације прпјеката. 

 

 
 
 
У тпку претхпдних гпдина имплементације Стратегије у складу са идентификпваним пптребама кап и 
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представља пснпв за прпвпђеое прпцеса ревизије Стратегије ппсебнп оенпг пперативнпг дијела. 
У тпку 2019. гпдине је ревидиран пперативни дип Стратегије развпја ппщтине Власеница и накпн 
прпведенпг прпцеса укупан брпј прпјеката кпји је планиран и за кпје су пбезбјеђена финансијска 
средства изнпси 75 и 8 идентификпваних прпјеката кпји се налазе на резервнпј листи јер нису 
идентификпвани извпри финансираоа. 
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Када је ријеш п финансијскпј реализацији, укупна реализација прпјеката у претхпднпј гпдини изнпси 
125% щтп представља знашајнп ппвећаое прпцента финансијске реализације Стратегије у пднпсу на 
план. Разлпг за знашајнп ппвећаое реализације у пднпсу на план је пбезбјеђеое вище финансијских 
средстава  за прпјекте у тпку гпдине у пднпсу на прпјекције из претхпднпг перипда.  
При тпме у структури реализпваних прпјеката 28% се пднпси на прпјекте финансиране из ппщтинскпг 
бучета дпк је 72% финансиранп из екстерних извпра финансираоа.  
Уппређујући планирану структуру пп извприма финансираоа гдје је у плану имплементације билп 
предвиђенп за 2019. гпдину 21% из ппщтинскпг  бучета, а 79% из екстерних извпра финансираоа, мпже 
се закљушити да је финансираое из ппщтинскпг бучета билп већа пд плана, дпк су екстерни 
извпри били маои.  
 
У наставку је графишки приказ финансијске реализације пп сектприма. 
 

 

 
 
 
У табелама у наставку је дат детаљан приказ укупнп реализпваних прпјеката у пднпсу на планиранп, 
укупнп и пп сектприма: 
 
Табела 1. Преглед планираних и пстварених прпјеката у 2019. гпдини (сви сектпри) 

ПРЕГЛЕД 
 (цијели и дјелимишнп 
реализпвани прпјекти) 

Брпј 
прпјеката 

Укупнп Из бучета Из екстерних 
извпра 

ПЛАНИРАНП     

А. Укупан брпј планираних 
прпјеката 

 
71 

 
2.106.000 

 
447.600 

 
1.658.400 

% структура финансираоа пд А   21% 79% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан брпј  у цијелпсти или 
дјелимишнп реализпваних 
прпјеката 48 2.632.404 743.279 1.889.125 

% у пптпунпсти или дјелимишнп 
реализпваних прпјеката (пд А) 68% 125% 

 
166% 

 
114% 

% структура (пд Б)   28% 72% 

Ц. Укупан брпј дјелимишнп 
реализпваних прпјеката 46 2.563.919 724.794 1.839.125 

% дјелимишнп реализпваних 
прпјеката (пд А) 65% 122% 

 
161% 

 
111% 

63% 138% 133% 125%
-

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

Екпнпмски сектпр Друщтвени сектпр Сектпр ЗЖС Укупнп

Планиране и реализпване вриједнпсти прпјеката у извјещтајнпј гпдини

Планиранп Реализпванп
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% структура (пд Ц)   28% 72% 

Д. Укупан брпј у цијелпсти 
заврщених прпјеката 

 
2 

 
68.485 

 
18.485 

 
50.000 

% у цијелпсти заврщених 
прпјеката  (пд А) 

 
3% 

 
3% 

 
4% 

 
3% 

% структура (пд Д)   27% 73% 

 
 
 
Табела 2. Финансијска прпјекција планираних и пстварених прпјеката расппређених пп сектприма на 
пснпву Плана имплементације. 

2
0

1
9

. 

 
Пбласт 

Збир финансијских вреднпсти 
прпјеката 

Структура финансираоа 
реализпваних прпјеката 

Планиранп  Реализпванп Бучет (%) Осталп (%) 

Друщтвени развпј 1.763.500 2.275.772 24% 76% 

Екпнпмски развпј 246.500 229.064 65% 35% 

Екплпщки развпј 96.000 127.568 31% 69% 

Укупнп 2.106.000 2.632.404 28% 72% 

% пп плану имплементације 100% 125%   

 
 
Сектпр екпнпмскпг развпја 
 
У сектпру екпнпмскпг развпја за 2019. гпдину планиранп је 16 прпјеката, пд кпјих је 13 вищегпдищоих. 
За реализацију пвих прпјеката је планиранп 246.500 КМ а издвпјенп је 229.064 КМ щтп је 93% 
реализације у пднпсу на планирани изнпс. У пвпм сектпру средства кпја су намијеоена за реализацију 
прпјеката су била реализпвана већим дијелпм из бучетских средстава 65%. (Детаљне инфпрмације су 
приказане у табелама у наставку текста).  
 
Најзнашајнији прпјекти у 2019. гпдини из екпнпмскпг сектпра су:   
 
1. Ппдизаое нпвих засада у сектпру впћарства. У циљу ппдстицаја впћарске прпизвпдое на ппдрушју 

ппщтине из ппщтинскпг бучета је субвенципниранп 16 ппљппривредних прпизвпђаша, укупне 
вриједнпсти 31.550 КМ. 

2. Ппдрщка прпизвпдои ппврћа на ппдрушју ппщтине Власеница. Ппдржанп је 50 ппљппривредних 
прпизвпђаша у пбласти пластенишке прпизвпдое ппврћа из заједнишких средстава ппщтине 
Власеница, дпнатпра MuslimAid и Caritas и кпнтрибуције кприсника. Укупна вриједнпст прпјекта је 
98.912 КМ. 

3. Ппдрщка ппљппривреднпј прпизвпдои – набавка механизације за ппљппривредну прпизвпдоу.  
Ппдржанп је у претхпднпј гпдини 6 ппљппривредних прпизвпђаша механизацијпм из заједнишких 
средстава ппщтине, дпнатпра НОДАС и кпнтрибуције кприсника. Укупна вриједнпст прпјекта 30.000 
КМ. 

4. Прганизација 5. Сајма привреде и ппљппривреде на ппдрушју ппщтине представља вищегпдищои 
прпјекат, кпји знашајнп дппринпси афирмацији лпкалних привредника и ппљппривредних 
прпизвпђаша. 
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Ствараое ппвпљнпг ппслпвнпг амбијента за инвеститпре крпз унапријеђеое административних 
ппступака, утврђиваое и уређеое ппслпвних зпна, с једне стране, кап и прпјекти у пбласти јашаоа 
капацитета ппљппривредних прпизвпђаша су најзнашајнији прпјекти из екпнпмскпг сектпра кпји су 
реализпвани 2019. гпдине. 
 
Табела 3. Преглед планираних и пстварених прпјеката у екпнпмскпм сектпру у 2019. гпдини  

ПРЕГЛЕД 
 (цијели и дјелимишнп 
реализпвани прпјекти) 

Брпј 
прпјеката 

Укупнп Из бучета Из екстерних 
извпра 

ПЛАНИРАНП     

А. Укупан брпј планираних 
прпјеката 

 
16 

                       
246.500,00  

                       
109.100,00  

                       
137.400,00  

% структура финансираоа пд А   44% 56% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан брпј  у цијелпсти или 
дјелимишнп реализпваних 
прпјеката 13 

                       
229.064,00  

                       
147.944,00  

                          
81.120,00  

% у пптпунпсти или дјелимишнп 
реализпваних прпјеката (пд А) 81% 93%     

% структура (пд Б)     65% 35% 

Ц. Укупан брпј дјелимишнп 
реализпваних прпјеката 13 

                       
229.064,00  

                       
147.944,00  

                          
81.120,00  

% дјелимишнп реализираних 
прпјеката (пд А) 81% 93%     

% структура (пд Ц)     65% 35% 

Д. Укупан брпј у цијелпсти 
заврщених прпјеката 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

% у цијелпсти заврщених 
прпјеката  (пд А) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

% структура (пд Д) 0 0 0 0 

 
 
Друщтвени сектпр 
 
У друщтвенпм сектпру за 2019. гпдину планиранп је 42 прпјекта. Из претхпдних гпдина је пренещенп  23 
прпјекта шија реализација је настављена у претхпднпј гпдини а заппшетп је 13 прпјекта. Од тпга је тпкпм 
2019. гпдине у пптпунпсти релизпванп 2 прпјекта. За реализацију пвих прпјеката је планиранп 1.763.500 
КМ а издвпјенп је 2.275.772 КМ щтп је 129% реализације у пднпсу на планирани изнпс. У пвпм сектпру 
средства кпја су намеоена за реализацију прпјеката су реализпвана из бучета 24%, а 76% из екстерних 
извпра. (Детаљне инфпрмације су приказане у табели у наставку текста).  
 
Најзнашајнији прпјекти у 2019. гпдини у пбласти друщтвенпг сектпра су у дпмену улагаоа у сегменте 
друщтвенпг развпја:  
 
1. Мпдернизација улица у урбанпм ппдрушју и лпкалних и некатегприсаних путева на ппдрушју 

ппщтине Власеница. У претхпднпј гпдини су мпдернизпване градске улице, заврщена дипница бр. 2 
Ращића Гај – Цикптска Ријека (430 метара), дипница Баћинп Брдп - Дпои Залукпвик и дипница 
Гпрои Залукпвик – Гпјгплпвићи – Радићи. Укупна вриједнпст инвестирана у мпдернизацију улица и 
путева у претхпднпј гпдини изнпси 690.509 КМ. 
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2. Унапређеое безбједнпсти сапбраћаја на ппдрушју ппщтине Власеница. У претхпднпј гпдини су 
изврщена знашајна унапређеоа у пбласти безбједнпсти свих ушесника у сапбраћају у урбанпм 
ппдрушју. Ппстављенп је 148 знакпва сапбраћајне сигнализације, пбнпвљенп 550 м2 хпризпнталне 
сигнализације и израђена защтитна пграда у зпни щкпле. Прпјекат је реализпван заједнишким 
средствима ппщтине и Агенције за безбједнпст сапбраћаја (38.374 КМ). 

3. Изградоа студентскп-ђашкпг дпма „СРБИЈА“ у Власеници – Фаза 1 Кпнструкција пбјекта. Степен 
заврщенпсти изградое је 53% (714.290 КМ) дп краја 2019. гпдине и тпкпм текуће гпдине се пшекује 
заврщетак прве фазе и наставак псталих фаза. Прпјекат се финансира из дпнатпрских средстава 
Владе Републике Србије и представља један пд најзнашајних прпјеката у истпшнпм дијелу Републике 
Српске кпјим се знашајнп унапређује ђашки и студентски услпви за рад и бправак. 

4. Изградоа пбјекта пплицијске станице. Прпјекат се финансира из средстава Владе Републике 
Српске и прпценат дпврщенпсти пбјекта дп краја 2019. гпдине изнпси 30% (211.879 КМ). Објекат 
кпјим се знашајнп унапређује квалитет рада пплицијских службеника ће бити заврщен у текућпј 
гпдини. 

5. Изградоа пбјекта кплективнпг станпваоа са 20 станпва за угрпжене категприје. Реализација 
прпјекта дппринпси стамбенпм збриоаваоу спцијалнп угрпжених категприја станпвнищтва и у 
претхпднпј гпдини прпценат изградое пбјекта изнпси 20%. Средства за изградоу пбјекта су 
пбезбјеђена пд стране Републишкпг секретаријата за избјеглице и миграције Републике Српске. 

6. Изградоа и санација 4 стамбена пбјекта за угрпжене категприје. Из дпнатптпрских средстава УНДП 
саниран је један пбјекат и изграђена три пбјекта за угрпжене категприје кпјима су пбјекти 
девастирани у мајским ппплавама 2014. гпдине. Укупна инвестирана средства изнпсе 130.000 КМ. 

7. Ппдрщка прганизпваоу традиципналних, сппртских и културних дпгађаја. Опщтина је и у 
претхпднпј гпдини у циљу унапређеоа квалитета друщтвенпг живпта ппдржала и финансирала 
знашајан брпј културних и сппртских манифестација – Дани ппщтине, Кпнференција беба, 
Бициклистишка трка Бепград-Баоалука, Аутп-трке и Фестивал драмскпг стваралащтва. 

8. Усппстављаое система управљаоа катастрпфалним ризицима (израда планских дпкумената). У 
претхпднпј гпдини у сарадои са Аспцијацијпм за управљаое ризицима (АЗУР) и Управпм цивилне 
защтите Републике Српске, Опщтина Власеница у пквиру прпјекта ЕУ за бпљу будућнпст је израдила 
планпве за управљаое катастрпфалним ризицима. Прпјекат је пбухватип кпнсултативну ппмпћ за 
израду планпва и дпнацију рашунарске ппреме 12.000 КМ. 

9. Увпђеое система мјереоа климатских карактеристика. У претхпднпј гпдини је пбезбјеђена 
дпнација падавинске метепрплпщке станице пд стране Републишкпг хидрпметепрплпщкпг завпда 
Републике Српске (35.000 КМ).  

 
Реализпвани прпјекти из пбласти друщтвенпг развпја дппринпсе  унапређеоу квалитета инфраструктуре 
на ппдрушју ппщтине, ппвећаоу ппщте безбједнпсти свих грађана кап и унапређеоу друщтвенпг, 
културнпг и сппртскпг живпта.  
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Табела  4. Преглед планираних и пстварених прпјеката у друщтвенпм сектпру  у  2019. гпдини 

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимишнп 
реализпвани прпјекти) 

Брпј 
прпјеката 

Укупнп Из бучета Из екстерних 
извпра 

                   ПЛАНИРАНП    

А. Укупан брпј планираних 
прпјеката 

 
42 

                    
1.763.500,00  

                       
282.500,00  

                    
1.481.000,00  

% структура финансираоа пд А     16% 84% 

РЕАЛИЗАЦИЈА    

Б. Укупан брпј  у цијелпсти или 
дјелимишнп реализпваних 
прпјеката 27 

                    
2.275.772,00  

                       
556.073,00  

                    
1.719.699,00  

% у пптпунпсти или дјелимишнп 
реализираних прпјеката (пд А) 64% 129%     

% структура (пд Б)     24% 76% 

Ц. Укупан брпј дјелимишнп 
реализираних прпјеката 25 

                    
2.207.287,00  

                       
537.588,00  

                    
1.669.699,00  

% дјелимишнп реализираних 
прпјеката (пд А) 60% 125%     

% структура (пд Ц)     24% 76% 

Д. Укупан брпј у цијелпсти 
заврщених прпјеката 2 

                          
68.485,00  

                          
18.485,00  

                          
50.000,00  

% у цијелпсти заврщених 
прпјеката  (пд А) 5% 4%     

% структура (пд Д)     27% 73% 

 
 
Сектпр защтите живптне средине 
 
У сектпру защтите живптне средине за 2019. гпдину  планиранп је 13 прпјеката, пд шега је заппшетп 8 
вищегпдищоих прпјеката. 
За реализацију пвих прпјеката је планиранп 96.000 КМ а издвпјенп је 127.568 КМ щтп је 133% 
реализације у пднпсу на планирани изнпс. У пвпм сектпру средства кпја су намијеоена за реализацију 
прпјеката су реализпвана највећим дијелпм из екстерних извпра 69%. (Детаљне инфпрмације су 
приказане у табели у наставку текста).  
 
Најзнашајнији прпјекти у 2019. гпдини у пбласти сектпра защтите живптне средине су у сегменту 
унапређеоа енергетске ефикаснпсти јавних и пбјеката кплективнпг станпваоа: 
 
1. Унапређеое енергетске ефикаснпсти у ПШ „Вук Карачић“. У претхпднпј гпдини је заппшета 

санација прпстприја у пснпвнпј щкпли за пптребе најмлађих пднпснп ушеника првпг разреда кпји 
збпг недпстатка ппсебнпг прпстпра за оихпве пптребе наставу ппхађају у предщкплскпј устанпви. 
Средства су пбезбјеђена из дпнатпрских средстава Владе Републике Србије и прпценат изврщеоа 
радпва дп краја ппсматране гпдине изнпси 22% (20.588 КМ). 

2. Суфинансираое замјене фасада и крпвпва на стамбенп-ппслпвним пбјектима. У циљу 
унапређеоа безбједнпсти, енергетске ефикаснпсти и архитектпнскпг уређеоа пбјеката у претхпднпј 
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гпдини заједнишким средствима ппщтине и заједнице етажних власника су уређене три стамбене 
зграде. Укупна инвестирана средства изнпсе 100.077 КМ. 

3. Елабпрат п квалитету и резервама питких ппдземних впда извприщта „Видпвића врелп“ 
впдпвпда Власеница. Укупна инвестирана средства изнпсе 6.903 КМ. 

 
Табела 5. Преглед планираних и пстварених прпјеката у сектпру защтите живптне средине у 2019.  
                  гпдини 

ПРЕГЛЕД  
(цијели и дјелимишнп 

реализпвани прпјекти) 

Брпј 
прпјеката 

Укупнп Из бучета Из екстерних 
извпра 

ПЛАНИРАНП     

А. Укупан брпј планираних 
прпјеката 

 
13 

                          
96.000,00  

                          
56.000,00  

                          
40.000,00  

% структура финансираоа пд А     58% 42% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     

Б. Укупан брпј  у цијелпсти или 
дјелимишнп реализпваних 
прпјеката 8 

                       
127.568,00  

                          
39.262,00  

                          
88.306,00  

% у пптпунпсти или дјелимишнп 
реализпваних прпјеката (пд А) 62% 133%     

% структура (пд Б)     31% 69% 

Ц. Укупан брпј дјелимишнп 
реализпваних прпјеката 8 

                       
127.568,00  

                          
39.262,00  

                          
88.306,00  

% дјелимишнп реализпваних 
прпјеката (пд А) 62% 133%     

% структура (пд Ц)     31% 69% 

Д. Укупан брпј у цијелпсти 
заврщених прпјеката 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

% у цијелпсти заврщених 
прпјеката  (пд А) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

% структура (пд Д) 0 0 0 0 

 
3.3  Кљушни резултати и пстварени прпгрес  
 
На пснпву свих прикупљених и пбрађених ппдатака п имплементацији прпјеката у извјещтајнпм 
перипду мпже се закљушити да су гпдищои резултати видљиви прије свега у пбласти стимулисаоа 
развпја сектпра ппљппривреде, унапређеоу јавних услуга и сервиса, улагаоа у изградоу 
инфраструктуре, ппвећаоу безбједнпсти и бпљем антиципираоу пптенцијалних ризика, 
унапређеоу енергетске ефикаснпсти пбјеката пднпснп генералнп ппбпљщаоу квалитета живпта и 
рада свих станпвника ппщтине. 
 
Екпнпмски развпј 
 
Сектпрски циљ 1: Ппвећати ппслпвну активнпст привреде 
 
У тпку претхпдне гпдине настављена је реализација прпјеката шији је крајои резултат ппвећаое 
ппслпвне активнпсти на ппдрушју ппщтине. Реализпвани су прпјекти шији ј циљ унапређеое регулативе у 
пбласти ппслпваоа малих и средоих предузећа, унапређеое лпкација за улагаое ппстпјећих и нпвих 
инвеститпра, пружаое струшне ппмпћи ппслпвнпм сектпру за псигураое ппвпљних фпндпва за 
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унапређеое и прпщиреое ппслпваоа и прпјекти у пбласти интезивне прпмпције ппслпвних 
пптенцијала ппщтине Власеница. 
 
За пптребе изградое нпвих привредних капацитета ппщтина је планирала ппсебне лпкације за 
ппслпвне зпне и тп: 
1. Ппслпвна зпна Кула – Зебан на ппврщини пд 37ха за кпју је припремљена неппхпдна технишка 

дпкументација за изградоу пбјеката инфраструктуре. 
2. Кпмплекс „Нпви Еластик-ДИВ-Бираш“ на ппврщини пд 8,63 ха шија лпкација се налази у ужем дијелу 

урбанпг ппдрушја ппщтине и кпји је ппремљен кпмплетнпм инфраструктурпм. 
3. Ппслпвна зпна „Брегпви“ на ппврщини пд 3,85 ha са директним излазпм на магистрални пут. У 

прптеклпм перипду на иницијативу инвеститпра у зпни је изграђена впдпвпдна и канализаципна 
мрежа и набављенп ппстрпјеое за напајаое електришнпм енергијпм (10kV). 

4. Ппслпвна зпна „Дрински кпрпус“ на ппврщини пд 0,92 ха са директним излазпм на магистрални 
пут.  

 
У претхпднпј гпдини је заппшета израда Регулаципнпг плана за ппслпвне зпне сегмент А и сегмент 
Б укупне вриједнпсти 6.780 КМ и планиран је заврщетак израде дпкумента у текућпј гпдини. 
 
У тпку 2019. гпдине на пснпву евиденције Ппреске управе Републике Српске укупан брпј заппслених 
на ппдрушју ппщтине Власеница изнпси 1.440 щтп представља ппвећаое брпја заппслених за 145 у 
перипду имплементације Стратегије (базна гпдина 2013.) 
Брпј привредних субјеката је ппвећан за 6 у ппсматранпм перипду имплементације Стратегије. 
 
Реализација прпјеката кпји дппринпсе пствареоу пвпг сектпрскпг циља је знашајнија и у нареднпм 
перипду је пптребнп предузети даље активнпсти на ствараоу привлашнпг ппслпвнпг амбијента, а 
ппсебнп птвараоу нпвих привредних субјеката на ппдрушју ппщтине. 
 
Сектпрски циљ 2:  Ппвећати прпизвпдоу и пткуп ппљппривредних прпизвпда 
 
У претхпднпј гпдини су реализпвани знашајни прпјекти у пбласти развпја впћарства и пластенишке 
прпизвпдое ппврћа и пбухватили су ппдрщку 16 ппљппривредних прпизвпђаша садницама малина и 
купина из бучета ппщтине Власеница укупне вриједнпсти 31.550 КМ и ппдрщку прпизвпдои ппврћа 
крпз унапређеое пластенишке прпизвпдое за 50 ппљппривредних прпизвпђаша крпз заједнишки фпнд 
дпнатпра (MuslimAid и Caritas), ппщтине и кприсника (98.912 КМ). 
 
Ппред улагаоа у сектпр впћарства и ппвртларства у претхпднпј гпдини су реализпвани и прпјекти: 
Унапређеое ппљппривредне прпизвпдое крпз набавку механизације за 6 ппљппривредних 
прпизвпђаша из заједнишкпг фпнда дпнатпра НОДАС, ппщтине и кприсника механизације. Укупна 
вриједнпст прпјекта изнпси 30.000 КМ. 
Ппвећаое прпизвпдое у сектпру стпшарства је унапријеђенп крпз реализацију прпјекта набавке 
приплпдних јагоади за ппљппривредне прпизвпђаше укупне вриједнпсти 5.000 КМ из бучета ппщтине. 
 
У претхпднпј гпдини ппсматранп у пднпсу на ппшетак перипда имплементације Стратегије у пбласти 
развпја ппљппривреде забиљежен је знашајан раст – брпј ппљппривредних газдинстава 376 (2013. 
гпдина 143) , прпизвпдоа млијека у претхпднпј гпдини изнпси 1.721.000 литара (1.550.000 литара 
2013. гпдина) пд шега је пткупљенп 650.000 литара (560.000 литара 2013. гпдина), прганизпвани пткуп 
малина 252 тпна (52,50 тпна 2013. гпдина).  
 
Имајући у виду пптребу праћеоа трендпва и стицаоа нпвих знаоа у пбласти ппљппривредне 
прпизвпдое ппщтина у сарадои са дпнатприма и струшоацима из разлишитих пбласти ппљппривреде 
прганизује низ пбука и струшних предаваоа за ппљппривредне прпизвпђаше тпкпм цијеле гпдине. 
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Ппсматранп крпз прпценат реализације сектпрскпг циља бр. 2 мпжемп кпнстатпвати да се 
реализација пдвија у складу са планиранпм динамикпм и да крпз реализацију прпјеката у пбласти 
ппљппривреде у претхпднпм перипду су знашајнп ппвећани капацитети ппљппривредних 
прпизвпђаша щтп ппред (самп)заппщљаваоа у пвпм сектпру птвара мпгућнпст и за даљи развпј крпз 
птвараое прпизвпдних капацитета шија прпизвпдоа се базира на ппљппривредним прпизвпдима. 
 
Друщтвени развпј 
 
Сектпрски циљ 1:  Унаприједити дпступнпст и квалитет пбразпваоа на ппдрушју ппщтине   
 
Ппред шиоенице да је пбласт пбразпваоа у надлежнпсти ентитетскпг министарства Ппщтина 
предузима низ иницијатива у циљу имплементације најсавремених рјещеоа у пбласт пбразпваоа 
кап и у пбласти ппбпљщаоа квалитета и стандарда предщкплаца, ушеника и студената. 
 
У претхпднпм перипду у циљу усклађиваоа пбразпвних смјерпва са пптребама тржищта рада на 
ппдрушју ппщтине/регије уведени су нпви смјерпви у средоем пбразпваоу – физиптерапеутски 
технишар и занати а у тпку су иницијативе за увпђеое дпдатних смјерпва у пквиру Шумарскпг факултета. 
 
У циљу ппбпљщаоа квалитета за живпт и рад ушеника и студената у претхпднпј гпдини је заппшета 
реализација прпјеката шији заврщетак се пшекује у текућпј гпдини: 
 
1. Јашаое капацитета и услпва за бправак дјеце у предщкплскпј устанпви „ПРВИ КПРАЦИ“ 

Власеница. Прпјекат пбухвата санацију зграде предщкплске устанпве, ппремаое недпстајућпм 
ппремпм за бправак, ушеое и рекреацију дјеце и едукацију рпдитеља и наставнпг пспбља п 
изазпвима са кпјима се супшавају дјеца предщкплскпг узраста. Прпјекат се финансира заједнишким 
средствима Финансијскпг механизма за финансираое прпјекта интегрисанпг и пдрживпг развпја 
2018/2019. гпдина и дпнатпрским средствима Владе Републике Србије. Прпјекат је заппшет у 
претхпднпј гпдини а оегпва реализација се пшекује дп краја јуна текуће гпдине. Укупан бучет за 
реализацију прпјекта изнпси 300.683,40 КМ. 

2. Санација ушипница и мпкрих швпрпва у ПШ „Вук Карачић“. Реализација прпјекта ће пмпгућити 
пплазницима првпг разреда прелазак у адаптиране у складу са оихпвим пптребама прпстприје 
пснпвне щкпле јер се настава за најмлађе ушенике пдвија у предщкплскпј устанпви. Прпјекат је 
заппшет у претхпднпј гпдини и пкпншан је ппшеткпм текуће. Укупна инвестирана средства изнпсе 
111.089 КМ и пбезбјеђена су из дпнатпрских средстава Владе Републике Србије. 

3. Изградоа студентскп-ђашкпг дпма „СРБИЈА“ у Власеници – Фаза 1 Кпнструкција пбјекта. Степен 
заврщенпсти изградое је 53% (714.290 КМ) дп краја 2019. гпдине и тпкпм текуће гпдине се пшекује 
заврщетак прве фазе и наставак псталих фаза. Прпјекат се финансира из дпнатпрских средстава 
Владе Републике Србије и представља један пд најзнашајних прпјеката у истпшнпм дијелу Републике 
Српске кпјим се знашајнп унапређује ђашки и студентски услпви за рад и бправак. 

 
Реализација сектпрскпг циља 1 друщтвенпг развпја се пдвија у складу са планиранпм динамикпм. 
 
Сектпрски циљ 2:  Ппвећати дпступнпст здравствених услуга, спцијалне защтите и едукација за угпднији 
живпт 
У пквиру јашаоа капацитета примарне здравствене защтите планирани прпјекти су у пбласти технишкпг 
ппремаоа здравствене устанпве, ппвећаоа брпја пснпвних и превентивних прегледа станпвника 
пднпснп ппвећаое квалитета и дпступнпсти здравствених услуга на ппдрушју ппщтине. 
 
У пквиру спцијалне защтите и ппбпљщаоа квалитета живпта станпвника кпји су кприсници спцијалне 
ппмпћи у претхпднпј гпдини је реализпван прпјекат изградое 3 стамбена пбјекта и санација 1 
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стамбенпг пбјекта за угрпжене категприје кап и наставак изградое пбјекта кплективнпг станпваоа са 20 
станпва за пптребе смјещтаја избјеглих и расељених лица шији ппшетак упптребе се пшекује у текућпј 
гпдини.  
Опщтина крпз редпвне активнпсти кап и реализацију прпјеката улаже знашајне наппре у циљу 
псигураоа бпљег и квалитетнијег живпта за станпвнике кпји су примапци спцијалних трансфера и 
настпји на щтп бпљи нашин псигурати оихпву интеграцију у друщтвп. Ппред наведених прпјеката у 
пбласти директних спцијалних трансфера и псигураоа елементарних услпва за живпт, Опщтина је у 
претхпднпј гпдини у пквиру екпнпмскпг развпја институципналнп и финансијски ппдржала ппкретаое 
бизниса пд стране 55 маргинализпваних и раоивих категприја станпвника. 
 
Реализација сектпрскпг циља 2 друщтвенпг развпја псим у сегменту унапређеоа здравствене защтите 
станпвника гдје су пптребни даљи наппри на усппстављаоу пптималнпг система се пдвија у складу са 
планиранпм динамикпм. 
 
Сектпрски циљ 3: Ппбпљщати јавне и кпмуналне услуге 
 
У претхпднпј гпдини Опщтина је врщила даља улагаоа у набавку рашунарске ппреме и спфтвера у циљу 
унапређеоа ефикаснпсти јавне управе. 
 
У циљу унапређеоа квалитета рада пплицијских службеника у претхпднпј гпдини уз финансијску 
ппдрщку Владе Републике Српске је заппшета реализација прпјекта изградоа пплицијске станице и 
пшекује се да ће прпјекат дп краја текуће гпдине бити заврщен. 
 
У претхпднпј гпдини Опщтина је улпжила знашајна средства у унапређеое путне инфраструктуре и тп 
мпдернизацију улица у урбанпм ппдрушју и лпкалних и некатегприсаних путева на ппдрушју ппщтине 
Власеница. Мпдернизпване су градске улице, заврщена дипница бр. 2 Ращића Гај – Цикптска Ријека 
(430 метара), дипница Баћинп Брдп - Дпои Залукпвик и дипница Гпрои Залукпвик – Гпјгплпвићи – 
Радићи. Укупна вриједнпст инвестирана у мпдернизацију улица и путева у претхпднпј гпдини изнпси 
690.509 КМ. 
У пбласти впдпвпдне инфраструктуре у претхпднпј гпдини је заврщена изградоа впдпвпдне мреже у 
насељу Дпои Залукпвик. 
 
У пбласти унапређеоа безбједнпсти свих ушесника у сапбраћају у претхпднпј гпдини је реализпван 
прпјекат у сарадои са Агенцијпм за безбједнпст сапбраћаја шији је резултат ппстављаое 148 знакпва 
сапбраћајне сигнализације, израда 550м2 хпризпнталне сигнализације и инсталација защтитне пграде 
у зпни щкпле. Прпјекат је реализпван заједнишким средствима ппщтине и Агенције за безбједнпст 
сапбраћаја (38.374 КМ). 
 
Ппсматрајући реализпване прпјекте мпжемп закљушити да се реализација пдвија у складу са 
планиранпм динамикпм. 
 
Сектпрски циљ 4: Унаприједити друщтвени живпт грађана у пбласти културе, сппрта и рекреације 
 
Опщтина је и у претхпднпј гпдини наставила реализацију прпјеката шији је циљ унапређеое у пбласти 
културних, вјерских и сппртских садржаја. 
Пружена је ппдрщка раду вјерских заједница кап и изградои вјерских пбјеката у циљу пшуваоа културе 
и традиције на ппдрушју ппщтине. 
У циљу прпмпције ппщтине кап и ппвећаоа брпја садржаја за све станпвнике и ппсјетипце ппщтине 
институципналнп и финансијски су ппдржане брпјне манифестације у претхпднпј гпдини пд кпјих су 
најзнашајније - Дани ппщтине, Кпнференција беба, Бициклистишка трка Бепград-Баоалука, Аутп-
трке, Фестивал драмскпг стваралащтва, Beer Fest. 
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У циљу унапређеоа квалитета инфпрмисаоа пбезбјеђена је френквенција за радип станицу и у текућпј 
гпдини се пшекује ппнпвнп ппкретаое радип станице на ппдрушју ппщтине Власеница. 
 
Сектпрски циљ 5: Унаприједити безбједнпст грађана и развити механизме защтите пд катастрпфа   
 
Опщтина је у прптеклпм перипду реализпвала знашајан брпј прпјеката шији је циљ унапређеое 
капацитета свих јавних служби у циљу пружаоа адекватне ппдрщке за ппвећаое ппщте безбједнпсти 
свих грађана и импвине на ппдрушју ппщтине Власеница. Кап један пд сегмената безбједнпсти, 
унапријеђени су капацитети ватрпгасне јединице крпз пбезбјеђеое савременпг и функципналнпг 
пбјекта за рад, изврщенп је технишкп ппремаое ватрпгасне јединице кап и ппвећаое брпја ватрпгасаца 
у циљу фпрмираоа прпфесипналне ватрпгасне јединице. И у претхпднпј гпдини су настављена улагаоа 
у материјалну ппрему и пбуку прпфесипналних ватрпгасаца а заппшета је и  реализација прпјекта 
Унапређеое капацитета ватрпгасне јединице ппщтине Власеница за спащаваое ппвријеђених у 
сапбраћајнпј незгпди у сарадои са Агенцијпм за безбједнпст сапбраћаја. Прпјекат укљушује набавку 
защтитне ппреме за ватрпгасце и ппреме за спащаваое ппвријеђених у сапбраћајним незгпдама  кап и 
ппреме за детекцију и извиђаое терена са неприступашнпм кпфигурацијпм. Заврщетак реализације 
прпјекта је планиран у текућпј гпдини и укупна вриједнпст изнпси 11.580 КМ. 
 
У циљу унапређеоа механизама за защтиту пд катастрпфа Опщтина је у сарадои Аспцијацијпм за 
управљаое ризицима (АЗУР) и Управпм цивилне защтите Републике Српске, у пквиру прпјекта ЕУ за 
бпљу будућнпст, израдила планпве за управљаое катастрпфалним ризицима. Планпви представљају 
пперативне дпкументе у сегменту антиципираоа пптенцијалних ризика, идентификације тијела 
задужених за дјелпваое у слушају ппјаве катастрпфа кап и нашина дјелпваоа.  
 
У циљу увпђеоа система мјереоа климатских карактеристика у претхпднпј гпдини је набављена и 
инсталирана падавинска метепрплпщка станица кпја је финансирана из дпнатпрских средстава 
Републишкпг хидрпметепрплпщкпг завпда Републике Српске (35.000 КМ).  
 
Анализирајући прпценат реализације прпјеката кпји дппринпсе реализацији сектпрскпг циља 5 
друщтвенпг развпја мпжемп закљушити да се реализација пдвија у складу са планираним. 
 
 
Защтита живптне средине 
 
Сектпрски циљ 1: Унаприjeдити енергетску ефикаснпст и ппвећати ушещће пбнпвљивих извпра у 
прпизвпдои енергије 
 
У претхпднпј гпдини су заппшете припремне активнпсти у виду израде елабпрата и технишке 
дпкументације за  релизацију прпјекта Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти јавне расвјете у 
урбанпм ппдрушју ппщтине Власеница,  кпји се реализује у пквиру Прпјекта интегрисанпг лпкалнпг 
развпја (ИЛДП), кпји представља заједнишки прпјекат Владе Швајцарске и Развпјнпг прпграма 
Уједиоених нарпда (UNDP) у Бпсни и Херцегпвини (БиХ). Опщтина Власеница је према кпнашним 
резултатима пстварила знашајан напредак у усппстави ефикаснпг система за управљаое лпкалним 
развпјем и пстварила правп на дпдјелу гранта из Фпнда за ппдстицај лпкалнпг развпја пд стране ИЛДП-а 
у укупнпм изнпсу пд 86.750,00 КМ. Прпјекат укупне прпцијеоене вриједнпсти 314.908 КМ ће бити 
финансиран из ппменутпг Фпнда за ппдстицај и емитпваних муниципалних пбвезница и пшекује се 
заврщетак реализације дп пплпвине текуће гпдине. Прпјекат укљушује замјену ппстпјећих 637 свјетиљки 
енергетски ефикаснијим лед свјетиљкама щтп ће имати за резултат смаоеое трпщкпва електришне 
енергије за 50% и трпщкпва пдржаваоа за 40%. 
У пквиру  унапређеоа енергетске ефикаснпсти и замјене ппстпјећих енергената пбнпвљивим извприма 
у јавним пбјектима у претхпднпј гпдини је заппшета реализација прпјеката – Санација прпстприја у ОШ 
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„Вук Карачић“ и Санација зграде предщкплске устанпве „ПРВИ КОРАЦИ“. Реализација прпјекта у 
пснпвнпј щкпли ппдразумјева санацију прпстприја уз примјену мјера енергетске ефикаснпсти у 
грађевинарству за пптребе бправка ушеника првпг разреда, а у пквиру санације предщкплске устанпве 
ппред примјене савремених рјещеоа у грађевинарству планирана је и замјена кптла пднпснп прелазак 
на кприщтеое пбнпвљивпг извпра енергије. 
У пквиру унапређеоа енергетске ефикаснпсти за пбјекте кплективнпг станпваоа заједнишким 
средствима ппщтине и заједнице етажних власника су уређене три стамбене зграде. Укупна 
инвестирана средства у прптеклпј гпдини изнпсе 100.077 КМ. 
 
Опщтина у сарадои са кпнсултантима у претхпднпј гпдини је приступила изради Акципнпг плана за 
пдрживи енергетски развпј и климатске прпмјене (СЕЦАП), кпји се финансира из Зеленпг климатскпг 
фпнда, а прпвпди га УНДП. СЕЦАП представља кљушни дпкумент за дефинисаое кпнкретних активнпсти 
кпје ће Опщтина имплементирати у циљу бпљег прилагпђаваоа климатским прпмјенама и смаоеоа 
емисије гаспва са ефектпм стаклене бащте. Накпн израде СЕЦАП исти ће бити ппднијет иницијативи 
Ппвеље градпнашелника за лпкалне активнпсти у сектпру енергетике и климатских прпмјена. 
 
Реализација сектпрскпг циља 1 екплпщкпг сектпра се пдвија у складу са планиранпм динамикпм. 
 
Сектпрски циљ 2: Унаприједити систем управљаоа шврстим кпмуналним птпадпм у складу са 
принципима пдрживпг развпја 
 
У прптеклпј гпдини псим редпвних активнпсти није билп реализације прпјеката шији је циљ унапређеое 
система управљаоа птпадпм. 
 
 
Сектпрски циљ 3:  Унаприједити систем защтите квалитета земљищта, ппврщинских и ппдземних впда и 
защтите извприщта 
 
У циљу защтите впда и извприщта у претхпднпј гпдини је израђен Елабпрат п квалитету и резервама 
питких ппдземних впда извприщта „Видпвића врелп“ впдпвпда Власеница укупне вриједнпсти 6.903 
КМ. 
У перипду имплементације Стратегије су израђени прпграми санитарне защтите за извприщте 
Грабпвица и Видпвића врелп и Елабпрат п кванитативним и квалитативним карактеристикама 
извприщта Језерп щтп имплицира да се реализација сектпрскпг циља 3 екплпщкпг сектпра пдвија у 
складу са планиранпм динамикпм. 
 
 

3.4. Вертикална и хпризпнтална усклађенпст и нивп интегрисанпсти 
 
У складу са планираним развпјним припритетима кпји су вертикалнп усклађени са стратещким и 
планским дпкументима вищих нивпа власти Опщтина је у извјещтајнпм перипду реализпвала 9  
прпјекта: Мпдернизација улица у урбанпм ппдрушју и лпкалних и некатегприсаних путева на ппдрушју 
ппщтине Власеница, Изградоа пбјекта студентскп-ђашкпг дпма „СРБИЈА“ – фаза 1 кпнструкција 
пбјекта, Унапређеое енергетске ефикаснпсти у ОШ „Вук Карачић“ Власеница, Изградоа пбјекта 
пплицијске станице, Израда спрпведбенп прпстпрнп-планске дпкументације за урбанп ппдрушје, 
Унапређеое безбједнпсти сапбраћаја на ппдрушју ппщтине Власеница, Изградоа пбјекта 
кплективнпг станпваоа са 20 станпва за угрпжене категприје, Усппстављаое система управљаоа 
катастрпфалним ризицима – израда планских дпкумената и Увпђеое система мјереоа климатских 
прпмјена. 
При тпме из екстерних извпра вищих нивпа власти је реализпванп 1.419.287 КМ, гдје су дпминирали 
извпри Министарствп финансија Републике Српске (946.757 КМ), Федералнп министарствп расељених 



21  

 

пспба и избјеглица (150.000 КМ), Министарствп за људска права и избјеглице БиХ (50.000 КМ) и 
Секретаријат за расељена лица и миграције (203.000 КМ). 
 
У ппгледу хпризпнталне усклађенпсти знашајнп је нагласити прпјекте:  
 
Реализацијпм прпјеката из пбласти екпнпмскпг сектпра – ппдрщка развпју ппљппривредне 
прпизвпдое и ствараое ппвпљнпг ппслпвнпг амбијента за привлашеое инвеститпра директнп 
дппринпси ппбпљщаоу услпва живпта свих грађана на ппдрушју ппщтине крпз ппвећаое живптнпг 
стандарда, с једне стране, кап и ппвећаоу јавних прихпда кпји се издвајају за пбласт друщтвенпг и 
екплпщкпг сектпра. 
Организпваое Сајма привреде, ппљппривреде и заппщљаваоа у пбласти друщтвенпг развпја има 
снажан утицај на екпнпмски сектпр и дппринпси афирмацији и ппвезиваоу лпкалних привредника и 
ппљппривредника кап и бпљпј интеракцији свих актера на тржищту рада. 
 
Мпдернизација лпкалних и некатегприсаних путева ппред дппринпса друщтвенпм развпју ппвпљнп 
утише и на екпнпмски сектпр крпз бпљу ппвезанпст ппљппривредних прпизвпђаша са тржищтем 
оихпвих прпизвпда.  
 
Унапређеое енергетске ефикаснпсти у јавним пбјектима ппред директнпг утицаја на сектпр живптне 
средине има ппзитиван утицај на друщтвени развпј пднпснп ппбпљщаое квалитета рада и пружаоа 
услуга јавнпг сектпра кап и на екпнпмски сектпр крпз смаоеое трпщкпва пптрпщое јавних институција. 
 
У нареднпм перипду се наставља реализација ппвезаних, знашајних прпјеката кпји се тишу унапређеоа 
путне и кпмуналне инфраструктуре, израде прпстпрнп – планске и технишке дпкументације, прпјекти 
унапређеоа енергетске ефикаснпсти у јавним пбјектима и прпјекти ппдстицаја привреде и 
ппљппривреде, кпји су међуспбнп ппвезани и у синергији и кпји крпз међусектпрске утицаје треба да 
дају знашајан дппринпс пствареоу стратещких циљева, а тиме и визије Опщтине Власеница. 

 
1.5 Институципнални капацитети Ппщтинске управе и сарадое са битним актерима 

 
Ппшеткпм 2018. гпдине је фпрмиран Пдсјек за развпј1 кпји у пквиру свпје надлежнпсти пбавља ппслпве 
управљаоа развпјем ппщтине Власеница укљушујући екпнпмски, друщтвени развпј и защтиту живптне 
средине. Одсјек има три заппслена – щеф пдсјека, сампстални струшни сарадник за планираое, 
припрему и имплементацију прпјеката и пднпсе са јавнпщћу и сампстални струшни сарадник за 
извјещтаваое, припрему и имплементацију прпјеката и јавне набавке. Заппслени у пдсјеку имају 
пдгпварајућа знаоа и искуствп и уз сталнп усаврщаваое и унапређеое знаоа представљају пптималан 
тим за пбављаое ппслпва управљаоа развпјем у ппщтини Власеница. 
 
У ппгледу имплементаципних капацитета псталих актера (прганизације цивилнпг друщтва и других 
актера кпји ушествују или индиректнп дппринпсе имплементацији Стратегије) скрпман је дппринпс 
реализацији Стратегије и генералнп ушещћу у имплементацији прпјеката.  
 
У 2014. гпдини Опщтина Власеница је пснпвала Привредни савјет, с циљем усппстављаоа партнерскпг 
пднпса и заједнишкпг дпнпщеоа пдлука кпје се тишу развпја привреде, мпгућнпсти улагаоа у нпве 
прпизвпдне капацитете пднпснп генералнп усппстављаоа дијалпга и усаглащаваоа интереса приватнпг 
и јавнпг сектпра. Осим кпнститутивне сједнице, Привредни савјет није имап никаквих активнпсти дп 
2017. гпдине. Привредни савјет је 2017. гпдине ппнпвнп усппстављен2 и пдржавају се редпвни састанци 
у циљу бпљег међуспбнпг инфпрмисаоа јавнпг и приватнпг сектпра, разматраоа знашајних развпјних 

                                                 
1 Одлука бр. 02/1-014-63/18 од 15.2.2018. године 
2 Одлука бр. 02/1-014-190/17 од 25.5.2017. године 
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питаоа и питаоа унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа и кпнкурентнпсти, предлагаое мјера за развпј 
заједнице, разматраое иницијатива за партнерске прпјекте.  
Кап резултат активнпг рада Привреднпг савјета је усппстављаое заједнишкпг кпнсензуса п уписним 
пплитикама у средоу щкплу и факултет, кап и реализација прпјекта ппдрщке заппщљаваоу у 
прерађивашкпј индустрији и ппљппривреди. 
У пквиру  прпјекта „LIFE“, кпји је Опщтина Власеница имплементирала у сарадои са Међунарпднпм 
финансијскпм кпрппрацијпм (IFC) изврщена је регулатпрна рефпрма у циљу унапређеоа ппслпвнпг 
пкружеоа за инвеститпре. Ппједнпстављене су прпцедуре, скраћени рпкпви и смаоени трпщкпви за 
регистрацију и развпј ппслпваоа, а транспарентнпст јавних услуга је ппвећана усппстављаоем 
Електрпнскпг регистра административних ппступака. 
Заппшет је прпцес усппстављаоа прпактивне ппщтинске администрације ппсвећене инвеститпру и 
инвеститприма су пбезбјеђени струшна ппмпћ заппслених у Опщтинскпј управи и ппщтинским јавним 
предузећима за све ппступке кпји су везани за ппкретаое и впђеое ппслпваоа те прибављаое псталих 
сагласнпсти и дпзвпла. 
На ппдрушју ппщтине сектпр цивилнпг друщтва има слабе капацитете за апспрпцију средстава кап и 
имплементацију прпјеката, али се мпгу истаћи прпјекти Удружеоа жена Ппдриоа шији је фпкус на 
екпнпмскпм пснаживаоу жена прије свега у пбласти прпизвпдое млијека и млијешних прпизвпда, 
пластенишка прпизвпдоа ппврћа и прпизвпдоа малина. Чланице Удружеоа имају активнп ушещће на 
Сајму ппљппривреде, привреде и заппщљаваоа - припрема аутентишне дпмаће хране и ревија рушних 
радпва и представљају знашајнпг партнера Опщтине у прганизацији Сајма. Какп шланице Удружеоа 
ппред Сајма у Власеници активнп ушествују и на другим сајмпвима у регипну ппстале су преппзнатљиве 
и укљушене су кап партнерска прганизација у пквиру прпјекта „Спцијалнп предузетнищтвп за бпљи 
дијалпг и јашу екпнпмију“ шиме им је пмпгућенп да се раднп ангажују и пстваре прихпд  у пквиру НВО 
Бпснаске рукптвприне БиХ – ГРАФС. У претхпднпј гпдини Удружеое је активнп ушествпвалп у планираоу 
и имплементацији прпјеката шији је циљ екпнпмскп пснаживаое жена на ппдрушју ппщтине Власеница. 
Ппред Удружеоа жена на ппдрушју ппщтине је активнп и Лпвашкп удружеое Игрищта, кап и 
Омладинска прганизација Власеница шији је фпкус на прпјектима екпнпмскпг пснаживаоа и 
ппбпљщаоа пплпжаја младих на ппдрушју ппщтине Власеница.  
Активнпсти Удружеоа жена и Омладинске прганизације директнп дппринпсе пствареоу  сектпрскпг 
циља 2 екпнпмскпг развпја и сектпрскпг циља 1 друщтвенпг развпја. 

 
3. КЉУЧНИ МАКРПЕКПНПМСКИ ППКАЗАТЕЉИ 
 
На ппдрушју ппщтине Власеница живи 10.6573 станпвника пд шега је 1.4404 заппслених, дпк је 
незаппслених 6625 (ппдаци за 2019. гпдину). Ппдатке п брутп дпмаћем прпизвпду за ппщтине у РС 
званишна статистика не публикује. Брутп дпмаћи прпизвпд пп глави станпвника у Републици Српскпј 
изнпси 8.739 КМ за 2018. гпдину. 
 
Прпсјешна нетп плата у Опщтини Власеница је 8406 КМ, щтп је ниже у пднпсу на републишки прпсјек (939 
КМ). 
 
Макрпекпнпмски индикатпри ппказују знашајан раст у пднпсу на ппшетак имплементације 
Стратегије – раст заппсленпсти, смаоеое незаппсленпсти, ппвећаое брпја привредних субјеката 
и др. 
 
На пснпву анализе дппунских индикатпра а у циљу анализе пствареоа сектпрских циљева мпжемп 
истаћи некпликп ппказатеља: брпј предузећа на 1000 станпвника је 16, брпј ушеника на 1000 станпвника 

                                                 
3 Резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у РС и БиХ 2013. године,  Републички завод за статистику 
4 Извор: Пореске управа Републике Српске 
5 Извор: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 
6 Плате, запосленост и незапосленост, Статистички билтен, Републички завод за статистику, април 2020. године 
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96, брпј ппљппривредних газдинстава на 1000 станпвника је 37, 73% здравственп псигураних 
станпвника у пднпсу на укупнп станпвнищтвп, 85% дпмаћинстава има приступ кпнтрплисанпј впди за 
пиће, 61% станпвнищтва ппщтине у систему прганизпванпг прикупљаоа шврстпг птпада. 
 
Знашајан тренд раста у пднпсу на ппсматрани перипд има изнпс средстава кпји је утрпщен за 
припритете из стратегије (2.632.404 КМ) кап и удип реализпваних капиталних инвестиција у 
бучету Опщтине (14,50%).  
 
Дппунски индикатпри кап и макрпекпнпмски ппказују знашајнп ппбпљщаое у пднпсу на ппшетак 
имплементације Стратегије. 
 
 
У наставку је дат табеларан приказ макрпппказатеља за пплазну и извјещтајну гпдину (или задоу 
гпдину за кпју су ппдаци дпступни). Пппуоене су кплпне за кпје су прикупљени ппдаци: 

ПСНПВНИ 
ИНДИКАТПРИ  

РАЗВПЈА 

Индикатп
р 

Пплазнп стаое Извјещтајна гпдина 
2019** 

Прпсјек РС** 

 
2013. 

2019. 

Укупнп М Ж Укупнп М Ж Укупнп М Ж 

 
 
Станпвнищтвп 

 
 

брпј 12.349     10.657 5.193 5.464 1.142.4957 558.093 584.402 

 
Заппслених станпвника 

 
брпј 1.295 727 568 1.440 855 585 272.366 149.449 122.917 

 
%   56.13 43.87   60,00 40,00  55,00 45,00 

Незаппслених 
станпвника 

 
брпј 1.207 577 630 662 317 345 87.037 41.305 45.732 

 
%   47,80 52,20   48,00 52,00  47,50 52,50 

Брутп дпмаћи 
прпизвпд 

 
изнпс 

   0 0 0 10,68 (+) 
милијарди    

 
пп глави 

   0 0 0 
9.305(+)   

Инвестиције на 
теритприји ЈЛС 

 
изнпс 

      
   

Брпј предузећа/1000 
станпвника 

 
пмјер 13   16    

 
28(+)   

Прпсјешна нетп плата у 
КМ 

 
изнпс 754   840    

 
939   

Брпј ушеника пснпвних 
и средоих щкпла на 
хиљаду станпвника 

 
 

брпј 96   100    

 
 

110   

Спцијални трансфери 
пп глави станпвника 

 
пп глави 3,79   7,60       

Брпј љекара/1000 
станпвника 

 
пмјер 1   1    

 
3(+)   

Изнпс реализпваних 
средстава за 
припритете из развпјне 
стратегије 

 
 
 

изнпс 

 
 
 

0 2.632.404 

   

ДППУНСКИ 
ИНДИКАТПРИ 
РАЗВПЈА* 

           

Удип реализпваних 
капиталних 
инвестиција у бучету 
ЈЛС 

 
 
 

пмјер 9% 

 

14,50 

   

Ппљппривредних 
газдинстава/1000 
станпвника 

 
 

пмјер 52 

 

 37 

   
 

35 

  

Брпј кприсника  
5 

 
 5,3 

  157   

                                                 
7 Процјена становништва, Републички завод за статистику, јун 2020. године 
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спцијалне 
ппмпћи/1000 
станпвника 

 
 

пмјер 

 

Здравственп 
псигураних лица у 
пднпсу на укупнп 
станпвнищтвп 

 
 
 

пмјер 64 

 

 73 

   
 
 

79,65(+) 

  

Брпј активних шланпва 
у институцијама 
културе 

 
 

брпј 80 

 

 140 

     

Брпј активних шланпва 
у сппртским 
институцијама 

 
 

брпј 83 

 

 700 

     

Ппкривенпст 
дпмаћинстава са 
приступпм 
кпнтрплисанпј впди за 
пиће 

 
 
 
 

% 80 

 

 85 

     

Ппкривенпст 
дпмаћинстава пдвпзпм 
шврстпг  птпада 

 
 

% 40 

 

 61 

     

Брпј насељених мјеста 
без асфалтиране путне 
кпмуникације 

 
 

брпј 23 

 

 18 

     

Брпј дпмаћинстава без 
приступа електришнпј 
енергији 

 
 

брпј 

 
 

0 

  

0 

     

Емисија CO₂ пп глави 
станпвника 

 
тпна 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

*   Дппунски индикатпри развпја су у функцији праћеоа пствареоа стратещких циљева/фпкуса. 

** За пне макрп индикатпре за кпје нису дпступни ппдаци за извјещтајну гпдину укљушују се ппдаци за задоу дпступну гпдину,  
     а у тпм слушају се требају нагласити уметаоем пзнаке „(+)“ у кплпни „индикатпр“, нпр. „брпј (+)“. 
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4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕППРУКЕ 
 
Реализација стратегије у 2019. гпдини је на задпвпљавајућем нивпу, щтп ппказује 68% пствареоа 
заппшетих и у цјелпсти реализпваних прпјеката у извјещтајнпм перипду.  
У ппгледу финансијске реализације стаое се мпже пцјенити пдлишним јер је прпценат финансијске 
реализације прпјеката 125%.  
За реализацију прпјеката/мјера из бучетских средстава је издвпјенп 28% у пднпсу на укупна 
реализпвана средства. У ппгледу „привлашеоа“ екстерних средстава прпценат пд 72% реализпваних 
екстерних средстава указује на врлп дпбрп стаое и ппказује да је Опщтина впдила активну пплитику 
пбезбјеђеоа екстерних средстава за реализацију прпјеката у претхпднпј гпдини. 
 
Акп ппсматрамп пствареое сектпрских циљева мпжемп кпнстатпвати да су неки пстварени и да су на 
дпбрпм путу да буду пстварени а пднпсе се на ствараое ппвпљнпг ппслпвнпг амбијента за ппслпвне 
ентитете,  ппвећаое ппљппривредне прпизвпдое (впћарствп, ппвртларствп и стпшарствп), 
ппбпљщаоа у пбласти пбразпваоа и рада јавних сервиса, изградои путне и впдпвпдне 
инфраструктуре, унапређеоа културнпг и сппртскпг живпта грађана, унапређеоа ппщте 
безбједнпсти свих грађана и ппсјетилаца ппщтине и имплементацији мјера енергетске 
ефикаснпсти на ппдрушју ппщтине Власеница. 
 
Недпвпљни резултати су ппстигнути у пбласти унапређеоа квалитета и дпступнпсти 
здравствених услуга затим у пбласти слпжених и кпмплексних прпјеката у сектпру защтите 
живптне средине кпји се пднпсе на изградоу канализаципне мреже и система за прешищћаваое 
птпадних впда. 
 
У ппгледу сектпрскпг циља 1 екпнпмскпг развпја кпји се пднпси на ппкретаое прпизвпдое какп 
крпз ревитализацију ппстпјећих такп и птвараое нпвих привредних субјеката и птвараое нпвих 
радних мјеста резултати ппказују ппбпљщаое у пднпсу на перипд имплементације стратегије.  
 
Ппсматранп у пднпсу на 2013. гпдину ппвећан је брпј заппслених, смаоен брпј незаппслених и 
забиљежен благи тренд ппвећаоа привредне активнпсти на ппдрушју ппщтине. 
 
У пквиру редпвнпг прпцеса Опщтина је у перипду јун 2018 – март 2019. прпвела прпцес ревизије 
Стратегије кпја је изврщена пд стране Развпјнпг тима, уз укљушиваое Партнерске групе, кап 
кпнсултативнпг тијела, уз пунп ушещће јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра те уз ппдрщку ИДЛП 
прпјекта (Прпјекат интегрисанпг лпкалнпг развпја)  кпјег заједнишки прпвпде УНДП и Швајцарска Влада. 
Ревидирана стратегија развпја је усвпјена на 22. редпвнпј сједници Скупщтине ппщтине, пдржанпј дана 
28.5.2019. гпдине. 
Прпцес ревизије је пбухватип ревизију сектпрских планпва и пперативнпг дијела Стратегије, кпји се 
дефинищу за перипд пд 5 гпдина и на тај нашин је у пптпунпсти извщен прпцес ажурираоа пперативнпг 
дијела Стратегије. 
 
Ппшеткпм 2018. гпдине је фпрмиран Пдсјек за развпј кпји у пквиру свпје надлежнпсти пбавља ппслпве 
управљаоа развпјем ппщтине Власеница укљушујући екпнпмски, друщтвени развпј и защтиту живптне 
средине. Одсјек има три заппслена кпји ппсједују пдгпварајућа знаоа и искуствп и представљају 
пптималан тим за пбављаое ппслпва управљаоа развпјем у ппщтини Власеница. 
 
Пдсјек је припремип Извјещтај п пствареоу гпдищоег Плана имплементације Стратегије 
интегрисанпг развпја ппщтине Власеница за 2019. гпдину. 
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У дпмену запажаоа п пстваренпм квалитету системскпг управљаоа развпјем битнп је нагласити: 
 

 План имплементације за перипд 2019-2021. гпдина је припремљен приликпм прпвпђеоа прпцеса 
ревизије Стратегије и кприщтен је кап један пд пснпвних улазних дпкумената тпкпм израде 
ппщтинскпг бучета и псталих прпграмских дпкумената; 

 Гпдищои планпви рада пдјељеоа/пдсјека су припремљени у складу са усвпјеним Календарпм и 
дефинисаним ппслпвима уважавајући прпјектни приступ. Извјещтаји п реализацији планпва 
пдјељеоа су кприщтени за припрему кпрективних мјера и измјену Плана имплементације Стратегије 
развпја; 

 У ппгледу изградое механизама сарадое са приватним сектпрпм ппстигнут је знашајан напредак у 
пднпсу на претхпдни перипд. У дпмену јашаоа јавнп-приватнпг дијалпга пстваренп је активнп 
ушещће приватнпг сектпра крпз редпвне састанке Привреднпг савјета и реализације прпјеката 
ппдрщке екпнпмскпм сектпру пд стране Ппщтине и других међунарпдних дпнатпра. Приватни 
сектпр је имап активну улпгу у прпцесу ревизије Стратегије. 

 Ппщтина Власеница у ппсматранпм перипду имплементације стратегије перманентнп ппвећава  
финансијску реализацију Стратегије, кап и прпценат кприщтеоа екстерних средстава за 
реализацију Стратегије пднпснп преузела је активну улпгу у пбезбјеђеоу ваоских извпра 
финансираоа.  У претхпднпј гпдини су пбезбјеђена ваоска средства у изнпсу пд 1.889.125 КМ (72% 
пд укупнп реализпваних средстава). 
 

У нареднпм планскпм циклусу ппсебну пажоу је пптребнп ппсветити: 
 

 Даљем унапређеоу сарадое свих актера (ппслпвнпг и цивилнпг сектпра, јавних устанпва и 
институција) у прпцесу стратещкпг планираоа, имплементације и евалуације резултата. У 
претхпднпј гпдини у пквиру прпцеса ревизије стратегије крпз активан рад Развпјнпг тима и 
Партнерских група кап и рад Привреднпг савјета пстварена је знашајна сарадоа и усппстављен 
кпнсензус п питаоу даљег развпја ппщтине. И у нареднпм перипду је пптребнп наставити са јашаоем 
сарадое јавнпг, ппслпвнпг и цивилнпг сектпра на ппдрушју ппщтине. 

 Имплементацији прпјеката кпји дппринпсе уравнптеженпм развпју ппщтине. Опщтина Власеница 
је у претхпднпј гпдини заврщила прпцес ревизије Стратегије и тиме ажурирала спцип-екпнпмску 
платфпрму, стратещке, сектпрске и пперативне циљеве кап и редефинисала ппстпјеће и утврдила 
нпве прпјекте шији је циљ уравнптежен развпј ппщтине. Крпз прпцес ревизије је анализиранп 
тренутнп стаое у свим сегментима и ппстигнут је кпнсензус да ппщтина у нареднпм перипду 
имплементира прпјекте кпји имају мултисектпрски утицај пднпснп снажан утицај  на екпнпмију, 
екплпгију и друщтвп щтп у кпнашнпм дппринпси уравнптеженпм расту и развпју. 

 У циљу ппвећаоа привредне активнпсти на ппдрушју ппщтине и ппвећаоу нивпа привредних 
инвестиција, у нареднпм перипду је пптребнп наставити са активнпстима кпје стимулищу привредни 
развпј – прпмпција инвестиципних пптенцијала ппщтине у земљи и инпстранству, даље ппремаое 
утврђених ппслпвних зпна у циљу ствараоа пптималних лпкацијских пакета за инвеститпре кап и 
утврђиваое пптималнпг мпдалитета за оихпвп функципнисаое, усппстављаое фпндпва за 
финансијску ппдрщку привреде и ппдстицај за даљи развпј ппљппривреде и ппвећаое капацитета 
ппљппривредних прпизвпђаша. 

 Квалитетнпј и благпвременпј припреми прпјектних приједлпга кпји би се финансирали из 
екстерних извпра. Плански приступ за ппвећаое прпцента кприщтеоа екстерних фпндпва је 
неппхпдан у услпвима недпстатка бучетских средстава за финансираое кпмплекснијих прпјеката на 
ппдрушју ппщтине. Анализа распплпживих фпндпва кап и правпвремена припрема неппхпдне 
дпкументације кпја представља пснпв за ппднпщеое прпјектних приједлпга (студије извпдљивпсти, 
елабпрати, технишка дпкументација...) представља активнпсти кпје дппринпсе ппвећаоу капацитета 
ппщтине за кприщтеое екстерних фпндпва. Усппстављаоем Одсјека, кап прганизаципне јединице  за 
управљаое развпјем пставрен је знашајан прпгрес у праћеоу и  приступу екстерним извприма пп 
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јавним ппзивима, такп да је у претхпднпј гпдини аплициранп на 23 јавна ппзива, пд шега је 16 
прпјеката пдпбренп за финансираое, 4 нису ппдржана а за 3 ппзива се јпщ шека пдгпвпр. 

 Увпђеоу прпјектнпг приступа за дпдјелу бучетских средстава и усппстављаое фпндпва за 
унапређеое енергетске ефикаснпсти, финансираое прганизација цивилнпг друщтва и других 
нпвшаних ппдстицаја кпји се дпдјељују из бучета. 
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