
Прилог 1: Интегрални преглед локалне развојне стратегије Невесиње 2019-2023 
 
 

Веза са 
стратешким и 

секторским 
циљем и 

програмом 

Пројекат /мјера 
Укупни очекивани исходи пројекта/мјере 

(output) 

Извори финансирања 

Буџет Екстерни извори Укупно 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:ПОВЕЋАНА ЗАПОСЛЕНОСТ И РАЗВИЈЕНА ПРИВРЕДА НЕВЕСИЊА 

1.1. Секторски 
циљ 

1.1До 2023. године ојачати 
капацитете и конкурентност 
пољопривредне производње 

Очекивани 
секторски 
исходи 

 До 2023. г. Припремљен пројектни приједлог за 
изградњу система за наводњавање 

 До 2023. повећан обим пољопривредне производње за 
20% у односу на 2017. годину 

 Повећан приход од воћарске производње за 10% у 
односу на 2017. годину 

 До 2023.г. повећан приход од продаје кромпира за 10% у 
односу на 2017. годину 

 До 2023.г. повећан обим производње  млијека 10% у 
односу на 2017.г. 

Индикатори 
секторског 

циља 

 Пројектни приједлог 

 Обим пољопривредне 
производње 

 Приход од воћарске 
производње 

 Приход од продаје 
кромпира 

 Количина произведеног 
млијека 

1.1.1. Програм 

1.1.1. Подршка развоју инфраструктуре за унапређење пољопривредне производње 

П 1.1.1.1Израда студије 
наводњавања 
пољопривредних површина 
(2020-2022) 

Донесена одлука за израду техничке 
документације система за наводњавање до 2023. 

30.000 120.000 150.000 

П 1.1.1.2. Изградња градске 
тржнице (2019-2021) 

До 2022. г. најмање 20% пољопривредних 
произвођаћа користе ресурсе (веб страница, 
складишни простор или продајни простор) за 
продају локалних производа на градској тржници   

50.000 250.000 300.000 

М 1.1.1.3.Подршка малим 
пољопривредним 
газдинствима за бушење 
бунара, градњу каптажа и 
набавку система за 
наводњавање (2019-2023) 

До 2023 г. Изграђени локални системи за 
наводњавање на мин. 5 ха/год 

50.000 100.000 150.000 

П 1.1.1.4. Подршка и 
успостављање противградне 

До 2023. г. смањење штете у пољопривредној 
производњи узроковане градом за 80% 

0 100.000 100.000 



заштите (2019-2023) 

М 1.1.1.5 Подршка изградњи и 
одржавању пољских 
путева(2019-2023) 

До 2023. године повећан обим обрађених 
површина за 10% у односу на 2017. годину 

20.000 20.000 40.000 

1.1.2. Програм 

1.1.2. Модернизација и подизање конкурентности пољопривредне производње 

М 1.1.2.1  Дефинисање пакета 
мјера подршке 
пољопривредној производњи 
(2019-2023) 

До 2023. г. повећан број регистрованих 
пољопривредних газдинстава за 15% у односу на 
2017. г. 

660.000 0 660.000 

П 1.1.2.2   Повезивање 
пољопривредних произвођача 
и прерађивачких капацитета 
(2019-2023) 

До 2023. г. најмање 20 пољопривредних 
произвођача има склопљен уговор за откуп 
пољопривредних производа 
До 2023 Повећана продаја пољопривредних 
производа на велико на 10% производње 

0 150.000 150.000 

П 1.1.2.3   Организовање сајма 
пољопривредних производа и 
ручне радиности (2019-2023) 

Успостављено 5 договорених пословних веза по 
једном сајму (анкета излагача) 
 

25.000 15.000 40.000 

1.1.3. Програм 

1.1.3. Подршка развоју воћарства и ратарства 

М 1.1.3.1. Подршка подизању 
нових засада воћа (2019-2023) 

До 2023. године повећан број стабала воћа за 
20.000 у односу на 2017. г. 

43.000 7.000 50.000 

П 1.1.3.2. Брендирање 
Невесињског кромпира до 
краја 2019. 

До 2023. годин повећана површина засада 
кромпира за 10 % у односу на 2017. годину 

0 9.300 9.300 

1.1.4. Програм 

1.1.4. Подршка развоју сточарства 

М 1.1.4.1. Одржавање и 
изградња заједничке 
инфраструктуре на пашњачким 
површинама (водопоје и 
слично) (2019-2023) 

До 2023. године повећана површина пашњака за 
150 хектара 
До 2023. године повећан број грла стоке за 10% 
 

50.000 0 50.000 

М 1.1.4.2. Подршка 
произвођачима млијека (2019-
2023) 

До 2023. године повећан број музних грла за 10% у 
односу на 2017. годину 
До 2023. године повећан број лактофриза у односу 
на 2017. године за 5 комада 

600.000 0 600.000 



1.2. Секторски 
циљ 

1.2. До 2023. повећати 
пословну активност на подручју 
општине и конкурентност у 
сектору малих и средњих 
предузећа 

Очекивани 
секторски 
исходи 

 До 2023. годинереализовано најмање 4 инвестиције за 
покретање производње (МСП и предузетништва) 

 До 2023. године повећан број запослених у МСП и 
предузетништву за 15%у односу на 2017. годину  

 До 2023. године 15% ПГ се бави прерадом 
пољопривредних производа 

  

Индикатори 
секторског 

циља 

- Број новоостварених 
производних инвестиција 

- Број запослених у МСП и 
предузетништву 

Број ПГ који се баве прерадом 

1.2.1. Програм 

1.2.1. Подршка развоју МСП 

М 1.2.1.1. Подршка 
регистрацији МСП и 
предузетништва (2019-2023) 

До 2023. године повећан број регистрованих МСП 
и предузетника за 25% у односу на 2017. годину 

200.000 50.000 250.000 

П1.2.1.2. Израда програма 
постицаја производним 
предузећима и његова 
реализација (2019-2023) 

До 2023. године повећан број регистрованих МСП 
за 10% у односу на 2017 годину  
До 2023. године повећан промет регистрованих 
МСП за 10% у односу на 2017 годину 

150.000 150.000 300.000 

П1.2.1.3. Успостављање малих 
бизниса и кућне радиности у 
сеоским подручјима (2019-
2023) 

До 2023. године 15% ПГ се бави прерадом 
пољопривредних производа 

14.000 6.000 20.000 

М1.2.1.4. Подршка 
запошљавању (2019-2023) 

Мин. 50 лица завршило програм 
преквалификације  
90% преквалификованих лица добило посао у 
бранши за коју су се преквалификовали  

20.000 25.000 45.000 

П1.2.1.5. Стипендирање 
ученика и студената за потребе 
(локалног) тржишта рада(2019-
2023) 

До 2023. године најмање 20 стипендиста се 
запослило у својој струци на територији општине 

180.000 0 180.000 

П1.2.1.6. Истраживање потреба 
и подршка увођењу стандарда 
у предузећа (ИСО и други) 
(2019-2023) 

До 2023. године повећан промет регистрованих 
МСП за 5% у односу на 2017 годину 

30.000 35.000 65.000 

1.2.2. Програм 

1.2.2. Програм подршке унапређења пословне инфраструктуре и амбијента 

П 1.2.2.1. Изградња везног пута 
кроз индустријску зону 
Килавци (2019-2020) 

До 2020. године продане минимално  четири 
локације  у индустријској зони. 

0 300.000 300.000 



П 1.2.2.2. Изградња улице кроз 
стамбено-пословну зону бивше 
војне Касарне -Ул. 9-ти јануар 
(2019) 

До 2020. године продано минимално  шест 
локација  у пословној зони. 

0 103.000 103.000 

П1.2.2.3. Пројекат побољшања 
пословног окружење БФЦ 
(2021-2023) 

До 2023. године општина Невесиње добила 
сетификат БФЦ 

15.000 5.000 20.000 

1.2.3. Програм 

1.2.3. Промоција инвестиционих могућности 

П1.2.3.1.Промоција Невесиња 
као атрактивне инвестиционе 
локације (2019-2023) 

До 2023. године општина остварила контакте са 
мин. 10 заинтересованих инвеститора  

4.000 0 4.000 

П1.2.3.2.Јачање привредних 
веза са дијаспором (2019-2023) 

У периоду од 2019 до 2023 године број учесника 
на форуму расте по стопи од 10% годишње 

10.000 0 10.000 

1.3. 
Секторски циљ 

1.3. До 2023. развити туризам у 
функцији активне промоције 
културно-историјског и 
природног насљеђа  

Очекивани 
секторски 
исходи 

 Стално повећање броја регистрованих туриста (по стопи 
од најмање 10% годишње) у периоду од 2019. до 2023. 
године 

 Стално повећање прихода од туризма (по стопи од 
најмање 10% годишње)  у периоду од 2019. до 2023. 
године 

 До 2023.г. најмање 5% укупних инвестиција у локалну 
заједницу односи се на туризам 

Индикатори 
секторског 

циља 

 Број туриста који 
организовано посјећују  
Невесиње 

 Број привредних и 
физичких субјеката који се 
баве туристичком 
дјелатношћу 

 Приходи од туризма и 
угоститељства 

 Износ инвестиција у 
области туризма 

 

1.3.1. Програм 

1.3.1. Програм развоја туристичке инфраструктуре 

П 1.3.1.1 Обнова моста Овчији 
брод (2019-2020) 

До 2021. године у туристичку понуди укључен 1 
нови туристички садржај 

3.000 20.000 23.000 

П 1.3.1.2. Уређење приступног 
пута и паркинг простора за 
пећину Новакуша (2019-2020) 

До 2021. године у туистичку понуду укњучен 1 
нови туристички садржај 
До 2021.г. годишње се  одржава 10 спелеолошких 
обука и 10  школа у природи 

1.000 9.000 10.000 

П 1.3.1.3 Уређење приступног 
пута и паркинг простора за 
пећину Провалија (2020-2021) 

До 2022. године у туристичку понуду уључен 1 
нови туристички садржај 

1.000 11.000 12.000 



П1.3.1.4. Изградња ски стазе 
Стражевица (2021-2022) 

До 2023. године у туистичку понуду укњучен 1 
нови туристички садржај 
До 2023.године основан ски клуб и школа скијања 

20.000 100.000 120.000 

П 1.3.1.5. Израда и постављање 
туристичких ознака и путоказа 
(2020-2021) 

До 2022. године повећана посјећеност 
туристичких значајних локалитета у ужем 
градском језгру Невесиња за 10 % у односу на 
2017. годину 

3.200 12.600 15.800 

П1.3.1.6. Јачање Туристичке 
организације (2019-2023) 

До 2022. године у туристичкој понуди (мин. двије) 
туристичке агенције из земље уврштена посјета 
туристичким локацијама Невесиња 

  0 

1.3.2. Програм 

1.3.2. Развој и унапређење Невесињске олимпијаде 

П1.3.2.1. Номинација 
Невесињске олимпијаде на 
листу УНЕСЦО (2019-2020) 

До 2021. године Олимпијада уврштена на 
привремену листу свјетске културне баштине 

10.000 0 10.000 

П1.3.2.2. Уређење 
инфраструктуре нове локације 
за одржавање Невесињске 
олимпијаде -хиподром(2019-
2023) 

До 2023 г. повећан броја посјетиоца Невесињске 
олимпијаде за 20%. 

0 500.000 500.000 

П1.3.2.3. Промоција 
Невесињске олимпијаде (2019-
2023) 

До 2023. године повећан број посјетитеља 
Невесињске олимпијаде за 20% у односу на 2018. 
годину 

10.000 0 10.000 

П1.3.2.4. Брендирање 
Невесињске олимпијаде (2019-
2021) 

До 2022 године Невесињска олимпијада је 
заштићен туристички бренд 

15.000 0 15.000 

П1.3.2.5. Набавка бине (за 
Невесињску олимпијаду и 
остале манифестације) (2019) 

Од 2020. године повећан број манифестација које 
се одржавају на отвореном за 2 манифестације 
годишње   

0 10.000 10.000 

1.3.3. Програм 

1.3.3. Постицање предузетништва у области развоја туризма 

П1.3.3.1. Подршка развоју 
локалне гастро понуде у 
сарадњи са 
угоститељством(2019-2023) 

До 2023. године умрежено најмање 3 УО и 
Туристичка организација Невесиња ипонуда УО 
уврештена у понуду ТОН-а 

0 12.000 12.000 

М1.3.3.2. Подршка 
регистрованим смјештајним 
капацитетима(2019-2023) 

До 2023 године повећан приход од преноћишта у 
Невесињу за 20% у односу на 2017. годину 

16.000 20.000 36.000 



1.3.4. Програм 

1.3.4.Промоција Невесиња као туристичке дестинације 

П1.3.4.1. Израда промотивног 
материјала (2019-2023) 

До 2023. године повећан упит туриста код ТО и 
туристичких агенција за 20% у односу на 2017. 

12.000 0 12.000 

П1.3.4.2. Учествовање на 
сајмовима туризма (2020-2023) 

До 2022. године туристички садржаји општине 
Невесиње уврштени у мин. 3 туристичке понуде 

4.000 4.000 8.000 

П1.3.4.3. Подршка развоју и 
изради аутентичних 
невесињских сувенира (2019-
2023) 

Од 2023. године број проданих сувенира повећани 
за 20% у односу на 2019. г. 

6.000 6.000 12.000 

УКУПНО (KM): 2.252.200 2.149.900 4.402.100 

 
  



Веза са 
стратешким и 

секторским 
циљем и 

програмом 

Пројекат /мјера 
Укупни очекивани исходи пројекта/мјере 

(output) 

Извори финансирања 

Буџет Екстерни извори УКУПНО 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:  ПОБОЉШАНА ДОСТУПНОСТ ЈАВНИХ УСЛУГА И КВАЛИТЕТЖИВОТА ГРАЂАНА 

2.1. Секторски 
Циљ 

2.1 До 2023. повећати обим  
и квалитетздравствених и 
административних услуга. 

Очекивани 
секторски 
исходи 

 До 2023. године повећан степен задовољства 
корисника здравственим услугама за 2% у односу на 
2017. годину. 

 До 2023 године повећан број болничких кревета за 
10% и услуга за 1 у односу на 2017. годину 

 До 2023. године задовољство грађана јавним 
услугама које пружа Општинска управа повећано за 
5% у односу на 2017. годину 

Индикато
ри 

секторско
г циља 

 Број корисника здравстевних 

установа који су задовољни 

пруженим услугама (улазна и 

излазна анкета) 

 Број нових кревета и 
новоуведених болничких 
услуга 

 Број грађана који су 
задовољни јавним услугама 
(улазна и излазна анкета) 

2.1.1.Програм 

2.1.1.Повећање инфраструктурних капацитета за болничко лијечење и палијативну његу 

П 2.1.1.1.Изградња везног 
мостаизмеђу старе и нове 
зграде болнице у Невесињу 
(2020-2021) 

До 2021.г. смањено вријеме интервенција у 
старој згради болнице за 10 мин у односу на 
2017. годину 

0 200.000 200.000 

П2.1.1.2. Адаптација дијела 
простора зграде, старе 
болнице за потребе 
оделења палијативне његе у 
оквиру болнице у Невесињу. 
(2022-2023) 

До 2023.г. успостављен систем палијативне његе 70.000 280.000 350.000 

2.1.2.Програм 

2.1.2. Програм унапређење рада општинске управе 

П2.1.2.1Набавка и 
унапређење информатичке 
опреме за општинску управу 
(2019) 

Од 2020. г. повећана брзина обраде предмета за 
5% у односу на 2017 годину 

50.000 0 50.000 

М2.1.2.2. Обука и развој 
људских ресурса у органу 
управе (2019-2023) 

До 2023. године повећана брзина обраде 
предмета за 5% у односу на 2017. годину 

12.500 0 12.500 

П2.1.2.3.Уређење земљишта 
и изградња пратеће 

До 2023. г.  обезбијеђене нормалне комуналне 
услуге градског гробља 

100.000 150.000 250.000 



инфраструктуре новог 
градског гробља (2022-2023) 

П2.1.2.4 Јачање улоге 
мјесних заједница (2019-
2023) 

До 2023. године реализовано минимално 5 
пројеката у МЗ у сарадњи са Општинском 
управом 

5.500 17.000 22.500 

2.2. Секторски 
Циљ 

2.2 До 2023. године 
унапријеђена саобраћајна и 
комунална инфраструктура 

Очекивани 
секторски 
исходи 

 До 2023. године  покривеност  уређеном локалном 
путном инфраструктуром повећана  за 10% у односу 
на 2017. годину 

 До 2023 године смањен број насеља без асфалтних 
саобраћајница за 25% у односу на 2017.г. 

 До краја 2023. г.  85% становништва користи  
бактериолошки исправну воду за пиће 

 До 2023.г. смањени губици на водоводу за 15% у 
односу на 2017. г. 

 До 2023 године повећан број корисника водовода за 
3% у односу на 2017 годину 

 До 2023.г. смањени трошкови пумпања воде ЈП 
Водовод  Невесиње за 20% у односу на 2018 

Индикато
ри 

секторско
г циља 

 Покривеност територије 
Општине  новоизграђеним 
модернизираним путевима у 
%  

 Број насеља без асфалтних 
саобраћајница 

 Број корисника воде из 
градског водовода који 
користе бактериолошки 
исправну воду 

 Губици воде у водоводу 

 Број корисника воодовода 

 Трошкови пумпања воде 

2.2.1. Програм 

2.2.1  

П 2.2.1.1Модернизација 
путне инфрастуктуре у 
градској и руралној средини 
(2019-2023) 

До 2023.г. за 12 насеља општине Невесиње 
обезбијеђена несметана путна комуникација 

До 2023. г повећани приходи од нових паркинг 
мјеста за 30% у односу на 2017.г. 

0 2.546.000 2.546.000 

П 2.2.1.2 Изградња кружног 
тока Додерова чесма (2019) 

У 2020.г. бржи проток саобраћаја за 5% у односу 
на2019.(мјери се прије и послије изградње) 

0 50.000 50.000 

П.2.2.1.3. Изградња 
обилазнице око војног 
логора (2020-2021) 

До 2022. године у стамбено-пословној зони, за 
шест стамбено-пословних  објеката ријешена 
саобраћајна комуникација. 

10.000 500.000 510.000 

2.2.2. Програм 

2.2.2.Програм унапређења водоводне инфраструктуре 

П 2.2.2.1. Изградња пумпне 
станице и резервоара за 
воду у селу Крекови и 
Мијатовци (2019) 

До 2020.г.извршено прикључење на водоводну 
мрежу најмање 250 корисника  

0 95.000 95.000 

П2.2.2.2. Изградња 
пречистача питке воде на 

До 2020 г. вода за пиће испуњава све стандарде 
квалитета 

0 1.200.000 1.200.000 



језеру Алаговац (2019-2020) 

П: 2.2.2.3.Реконструкција 
водоводне мреже  у улици 
Милоша Обилића (2019) 

До 2020 г. 52 домаћинстава улице Милоша 
Обилића прикључено на водовод 

0 12.000 12.000 

П2. 2.2.4.Реконструкција 
водовода улице Десете 
Херцеговачке  

До 2020 г. 18 домаћинстава Десете 
Херцеговачке улице прикључено на нови 
водовод 

0 12.000 12.000 

П:2.2.2.5. Изградња 
водовода Горња Шеховина 
(2020-2021) 

До 2022.г. 50 домаћинства насеља Горње 
Шеховине прикључено на водовод 

0 260.000 260.000 

П: 2.2.2.6. Изградња 
новогводозахвата Јездош 
(2021) 

До 2022.г. повећан капацитет воде водозахвата 
за 30% у односу на 2018 год 

30.000 0 30.000 

П. 2.2.2.7. Реконструкција 
водозахвата изворишта 
Пашина вода и Поткук 
(2019) 

До 2020. г. осигурано водоснадбијевање за мин. 
150 домаћинстава без прекида    

5.000 0 5.000 

П: 2.2.2.8.Изградња 
водовода за село Раст (2019-
2020) 

До 2021. г. 34 домаћинства села Раста 
прикључена на водовод 

0 90.000 90.000 

П: 2.2.2.9.Изградња крака 
водовода Невесиње – 
Придворци (2021-2023) 

До 2023.г. 288 домаћинства у четири села, од 
града до Придвораца, прикључена на водовод 
До 2023.г, 5 пословних субјеката, од града до 
Придвораца, прикључена на водовод 

323.000 100.000 423.000 

2.3. Секторски 
Циљ 

2.3До 2023. године 
осигурати 
квалитетнијеобразовне, 
културне испортске 
садржаје 

Очекивани 
секторски 
исходи 

 До 2023. године најмање 60% анкетираних дјеце и 
омладине задовољно је са расположивом 
спортском инфраструктуром   

 До 2023. год. повећан степен задовољства ученика 
и наставника квалитетом наставе у основним 
школама за 5% у односу на 2017. год. 

 До краја 2023.г. мин. 50 особа које су прошле 
програме обуке за нова занимања запослено у 
струци 

 До 2023.г. 20 % стипендираних студента се вратило и 
запослило у Невесињу 

Индикато
ри 

секторско
г циља 

 Број анкетираних грађана 
задовољних спортском 
инфраструктуром 

 Број анкетираних ученика и 
наставника задовољних 
квалитетом наставе 

 Број запослених који су 
прошли преквалификацију  

 Број запослених стипендиста 

2.3.1. Програм 2.3.1.Реконструкција и изградња спортских објеката и објеката културе 



П:2.3.1.1. Изградња 
спортског терена  у Насељу 
Лапчевине (2019) 

Од 2020.г. одржано мин. 8 турнира на спортском 
терену у Лапчевинама са просјечно по 30 
учесника 

0 20.000 20.000 

П:2.3.1.2. Изградња 
спортског терена у кругу 
основне школе (2019) 

Од 2020.г. одржано мин. 10 турнира на 
спортском терену са просјечно по 50 учесника.  

0 55.000 55.000 

П. 2.3.1.3. Адаптација 
спомен собе (2019) 

 Од 2020. године у просторијама спомен собе 
годишње се организују најмање 3 догађаја 
/презентације 

15.000 0 15.000 

2.3.2. Програм 

2.3.2. Унапријеђење квалитета образовање и унапријеђење образовних профила са тржиштем рада 

П 2.3.2.1.Побољшање 
услова за извођење наставе 
и јачање квалитета 
извођења наставе. (2021) 

Од 2022 године 450 ученика прошло основну 
информатичку обуку. 

1.200 10.800 12,000 

М 2.3.2.2. Усклађивање 
образовних профила са 
тржиштем рада (2019-2023) 

До краја 2023 године 60 ученика стекло 
дипломе дефицитарних занимања. 
До краја 2023 године 20 студената стекло 
дипломе дефицитарних занимања. 

0 50.000 50.000 

М 2.3.2.3.Стипендирање 
редовних студената (2019-
2023) 

До 2023. године 70% стипендираних студента 
завршили високошколско образовање 

620.000 0 620.000 

УКУПНО (KM): 1.242.200 5.647.800 6.890.000 

 
  



Веза са 
стратешким и 

секторским 
циљем и 

програмом 

Пројекат /мјера 
Укупни очекивани исходи пројекта/мјере 

(output) 

Извори финансирања 

Буџет Екстерни извори Укупно 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3:  ОЧУВАНА ЖИВОТНА СРЕДИНА УЗ ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

3.1. Секторски 
Циљ 

3.1 До краја 2023. 
г.унапријеђен  систем 
прикупљања чврстог 
комуналног отпада и 
одржавања јавних 
површина 

Очекива
ни 
секторск
и исходи 

 До 2023.г. повећан обухват становништва са 
редовним одвожењем отпадаза 15% у односу на 
2018. г 

 До 2023. г.адекватно (у складу са стандардима 
струке) збринуто најмање 50 тона чврстог отпада са 
локација дивљих депонија 

 До 2023. године смањен број дивљих депонија за 50% у 
односу на 2018. годину 

 До 2023.г. повећанобухватчишћења и 
уређењаградскихјавнихповршиназа 50% 

 До 2023. г. 6% прикупљеног комунланог отпада се 
рециклира 

Индикатори 
секторског циља 

 Постотак 
становништва 
покривен 
одвожењем 
отпада 

 Количина (у 
тонама) 
прикупљеног 
чврстог отпадаса 
дивљих депонија 

 Број дивљих 
депонија 

 Постотак обухвата 
уређених јавних 
површина 

 Количина 
рециклираног 
отпада 

3.1.1.Програм 

3.1.1. Унапређење услуга прикупљања чврстог комуналног отпада и уређења јавних површина 

П 3.1.1.1 Изградња 
привремене градске 
депоније за чврсти 
комунални отпад (2019-
2021) 

Од 2022. г. oдлагање чврстог комунланог отпада 
се врши на градској депонији 

40.000 100.000 140.000 

П 3.1.1.2. Санација дивљих 
депонија (2019-2023) 

До 2023. г.санирано 50 дивљих депонија 50.000 0 50.000 



3.1.1.3. Набавка контејнера 
за мјесне заједнице (2019-
2020) 

До 2021. г. проширен обухват прикупљања 
комуналног отпада на 4 мјесне заједнице 

4.000 16.000 20.000 

3.1.1.4 Изградња 
рециклажног дворишта 
(2019-2022) 

До 2023. године обрађено 20 т рециклираног 
отпада 

25.000 75.000 100.000 

3.1.2. Програм 

3.1.2. Уређење и одржавање градских јавних зелених површина 

М 3.1.2.1Озелењавање 
градских јавних површина 
(2019-2023) 

До 2023 године склопљен уговор са предузећем 
за уређење парковских површина за редовно 
одржавање озелењених површина 

12.500 0 12.500 

П 3.1.2.2 Изградња парка 
Алекса Шантић (2019) 

До 2020 године склопљен уговор са ЈП Комус за  
редовно одржавање парка Алекса Шантић  

   

3.2. Секторски 
Циљ 

3.2. До 2023. унапријеђени 
системи за рјешавање 
проблема третмана 
отпадних вода и загађивача 
питких вода 

Очекива
ни 
секторск
и исходи 

 До 2023. г. смањен број септичких јама на 
територији општине за 20 % у односу на 2018.г. 

 До 2023.г. започети радови на изградњи пречистача 

 До 2023. г смањене цријевне болести становништва за 
20% у односу на 2017. г. 

Индикатори 
секторског циља 

 Број сеpтичких 
јама 

 Извјештај о 
започетим 
радовима 

 Исправност воде за 
пиће 
(лабараторијске 
претраге) 

 Број регистрованих 
цријевних болести 
у току године 

  

3.2.1. Програм 

3.2.1. Изградња инфраструктуре за прикупљање и третман отпадних вода 

П 3.2.1.1. Изградња 
канализационе мреже у 
насељима Шеховина и 
Миљевац (2019-2020) 

Од 2021. г. на канализацону мрежуприкључено 
50 домаћинстава 

0 145.000 145.000 

П3.2.1.2. Израда студије 
идејног и главног пројекта 
за пречистач отпадних вода 
(2020-2021) 

Од 2022. г.  аплицирано  на мин. један позивза 
суфинансирање пројекта 

20.000 20.000 40.000 



П3.2.1.3.Изградња 
каскадног пречистача на 
акумулацијиАлаговац 
(локација: Помаковци – 
баре) (2019-2022) 

До 2023.г. смањене концентрације штетних 
материја у акумулацији Алаговац за 25% у 
односу на 2017 

12.000 38.000 50.000 

П3.2.1.4. Јаружање дна 
акумулације Алаговац (2020-
2023) 

Од 2023.г. редовно се елиминише муљ из 
сирове и пречишћене воде 

40.000 160.000 200.000 

П3.2.1.5. Пројекат израде 
пречистача фекалних и 
отпадних вода на 
реципијенту Ждријело 
(2021-2023) 

До 2023 г.  заустављено  загађење јужног тока  
ријеке Неретве из реципијента Ждријело 

150.000 2.850.000 3.000.000 

П3.2.1.6. Изградња одводне 
канализације кроз Дуго 
поље (2019) 

Од 2020. г. нема забиљежених инцидената 
плављења пољопривредних површина (50 Ха) 

10.000 0 10.000 

3.3. Секторски 
Циљ 

3.3. До 2023. успостављен 
систем за плански развој 
општине Невесиње и 
заштиту и спашавање од 
елементарних непогода и 
других несрећа 

Очекива
ни 
секторск
и исходи 

 У периоду 2019-2023. г. смањени трошкови изазвани 
поплавом и пожаром за 30% у односу на период 
2014-2018. г. 

 Од 2023. г. смањен укупан број прекршаја на подручју 
општине за 10%  

 До 2023. г. заштићена културно-историјска баштина од 
даљњег уништења 

 Од 2023. године вријеме потребно за излазак на 
интервенцију смањено за10% у односу на 2017. 
годину 

 До 2023. г. 20% општине покривено 
просторнопласнком документацијом нижег ранга 

Индикатори 
секторског циља 

 Износ трошкова 
узрокованих 
поплавама и 
пожарима 

 Број прекршаја 
(све врсте 
прекршаја 
регистроване код 
полицијске 
станице) 

 Заштићен 
споменик 

 Вријеме потребно 
за излазак на 
интервенцију 

 Просторно планска 
документација 

3.3.1. Програм 
3.3.1. Заштита и спашавање од елементарних непогода и других несрећа 

П 3.3.1.1Издизање дијела 
пута који плави на релацији 

Од 2023. г. нема забиљежених застоја на путној 
комуникацији Д.Лукавац – Г.Лукавац изазваних 

12.000 
 

0 12.000 



Д.Лукавац – Г.Лукавац (2023) поплавама   

П 3.3.1.2 Пројекат санације 
насипа на ријеци Заломци – 
локације Вртич и Вишњево 
(2019) 

Од 2020. године нема забиљежених застоја на  
путној комуникацији између општина Невесиње 
и Гацко узрокованих поплавама. 

0 8.000 8.000 

П3.3.1.3. Набавка и 
инсталирање видео надзора 
(2020-2022) 

Од 2022. г. повећан проценат расвијетљених 
крим случајева за 40% у односу на период прије 
постављања видео надзора 

6.000 34.000 40.000 

П 3.3.1.4 Премјештање 
моста на Зоводолци на нови 
локалитет (2022-2023) 

До 2023. године сачуван културно-историјски 
споменик од уништења 

12.000 38.000 50.000 

П3.3.1.5. Опремање 
јединица за З&С угроженог 
становништва (2023) 

Од 2023. е године вријеме потребно за излазак 
на интервенцију смањено за20% у односу на 
2017. годину  

18.000 102.000 120.000 

П3.3.1.6. Набавка опреме за 
заштиту од пожара, 
намијењена специјалној 
јединици ЦЗ за заштиту и 
спашавање од пожара 
(2020-2023) 

Од 2023. године смањено вријеме изласка на 
противпожарну интервенцију за 50% у однос на 
период прије набавке опреме  

120.000 240.000 360.000 

П3.3.1.7. Набавка опреме за 
З&С на води и под водом 
(2020-2023) 

Од 2023. године вријеме потребно за излазак на 
интервенцију смањено за20% у односу на 2017. 
годину 

60.000 120.000 180.000 

П3.3.1.8.  Набавка опреме за 
спец. јединицу ЦЗ за З&С са 
неприступачних мјеста... (са 
висина, из јама, пећина,  
потрага и спасавање и сл.) 
(2020-2023) 

Од 2023. године вријеме потребно за излазак на 
интервенцију смањено за 30% у односу на 2017. 
годину 

45.000 105.000 150.000 

П3.3.1.9. Уређење корита 
ријеке Заломке на подручју 
Луга (2019-2020) 

Од 2021.г. нема забиљеженог плављења 
пољопривредних површина од 3000 ха на 
подручју Луга 

0 30.000 30.000 

3.3.2. Програм 

3.3.2. Израда просторно планске документације 

П3.3.2.1.Израда 
регулационих планова 
(2019-2023) 

До 2023. Скупштина Општине усвојила шест 
регулационих планова 

0 20.000 20.000 



П3.3.2.2.Израда 
урбанистичког плана (2021-
2022) 

До 2023. Скупштина општине усвојила 
урбанистички план 

80.000 20.000 100.000 

3.4. Секторски 
Циљ 

3.4. До 2023. г. повећана 
енергетска ефикасност 
јавних објеката 

Очекива
ни 
секторск
и исходи 

 Смањење трошкова енергије у јавним објектима  на 
годишњем нивоу за30%до 2023. године у односу 
на2017. годину 

 До 2023. године смањени трошкови одржавања јавне 
расвјете за 10% у доносу на 2017. годину 

Индикатори 
секторског циља 

 Износ рачуна за 
потрошену ел. 
енергију у јавним 
објектима; 

 Износ рачуна за 
енергенте за 
загријавање јавних 
објеката. 

3.2.1. Програм 

3.2.1. Унапријеђење енергетске ефикасности у јавним објектима 

П3.4.1.1 Реконструкција и 
модернизација јавне 
расвјете са уградњом ЛЕД 
свјетиљки (2019-2020) 

Од 2021. г. смањена потрошња енергије за 
најмање 75% по једном расвјетном тијелу у 
односу на 2017.г.  

20.000 30.000 50.000 

П3.4.1.2. Реконструкција 
зграде Дома културе у циљу 
побољшања енергетске 
ефикасности објеката (2020-
2021) 

До 2022. г. енергетски сертификат за Дом 
културе из Д разреда прешао у Б разред 

30.000 120.000 150.000 

П3.4.1.3.Реконструкција 
зграде ОШ „Ристо 
Пророковић“ у циљу 
побољшања енергетске 
ефикасности објеката(2020-
2022) 

До 2023. г. енергетски сертификат за ОШ „Ристо 
Пророковић“из Д разреда прешао у Б разред 

50.000 200.000 250.000 

П3.4.1.4.Реконструкција 
зграде „Старе општине“ у 
циљу побољшања 
енергетске ефикасности 
објеката. (2020-2021) 

До 2022. г.енергетски сертификат за зграду 
„Старе општине“ из Д разреда прешао у Б 
разред 

20.000 35.000 55.000 

УКУПНО (KM): 836.500 4.506.000 5.342.500 

 

УКУПНО ЗА СВА ТРИ СЕКТОРА 4.330.900 12.303.700 16.634.600 

 


