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1. УВПД 

Стратегија развпја ппщтине Невесиое 2014-2023. гпдине представља кљушни стратещкп-плански 
дпкумент кпјим се усмјерава развпј пве лпкалне заједнице у три најважнија аспекта: екпнпмскпм, 
друщтвенпм и защтити живптне средине. Пна је системски инструмент за прпактивнп и пдгпвпрнп 
управљаое лпкалним развпјем и представља пбједиоени, финални резултат фазе планираоа, с 
једне стране, и главнп пплазищте за фазу спрпвпђеоа, с друге стране. 

Метпдплпгијпм планираоа интегрисанпг лпкалнпг развпја (МиПРП) предвиђенп је да се накпн 
првих пет гпдина спрпвпђеоа Стратегије и истека 5-гпдищоих сектпрских планпва уради пцјена 
пствареоа пнпга щтп је Стратегијпм и сектпрским планпвима планиранп (средопрпшна 
евалвација) и да се, на пснпву тпга и нпвих сазнаоа п измијеоенoм стаоу и пкплнпстима, 
припреми ревидирана Стратегија развпја ппщтине Невесиое кпја укљушује сектпрске планпве за  
перипд  2019. - 2023. гпдина. 

Системскп праћеое и вреднпваое (мпнитпринг и евалуација) реализације Стратегије пмпгућава 
мјереое пствареоа ппстављених циљева те ппдузимаое правпвремених мјера у циљу 
евентуалних кпрекција. У дпкументу Стратегије интегрисанпг лпкалнпг развпја Ппщтине Невесиое 
2014.-2023. планиранп је вреднпваое (средопрпшна евалуација) Стратегије, за стратещке 
интервенције кпје су реализпване у перипду 2014.-2017. гпдина. Евалуација је изврщена крпз 
пцјену пснпвних аспеката вреднпваоа Стратегије кпји се пднпсе на релевантнпст, ефективнпст, 
ефикаснпст, утјецај и пдрживпст.  У наставку су сумирани кљушни налази евалуације кпја је 
спрпведена тпкпм априла и маја 2018. гпдине 

Релевантнпст: Утврђенп је да су стратещке интервенције дефинисане у Стратегији усклађене са 
пптребама лпкалне заједнице. Првпбитнп евидентирани прпблеми и пптребе су и даље актуелни 
у лпкалнпј заједници, ппсебнп имајући у виду да сва три дефинисана стратещка фпкуса биљеже 
ппзитивне резултате кпји су, међутим, недпвпљни да би се фпкуси пцијенили кап пстварени или 
нерелевантни за наредни перипд. Најзнашајнији резултати су забиљежени унутар развпја 
друщтвенпг сектпра,  дпк је највећи брпј птказаних стратещких интервенција забиљежен у сектпру 
екпнпмскпг развпја.  

Ефективнпст: Анализирајући ефективнпст са аспекта прпцјене утјецаја стратещких интервенција 
(спрпведених прпграма и прпјеката) на ппстигнућа дефинисаних сектпрских циљева, мпже се 
закљушити да је иста била на нискпм нивпу, пбзирпм да ниједан сектпрски циљ није у пптпунпсти 
пстварен. Ипак, пптребнп је нагласити да је у великпм брпју сектпрских циљева ппстигнут знашајан 
напредак, кап и да је пстала јпщ једна гпдина (2018) за спрпвпђеое сектпрских планпва с пбзирпм 
да је евалуација рађена у гпдини истека сектпрских планпва.  

Ефикаснпст: Пд укупнп 87 прпјеката планираних за реализацију у средопрпшнпм перипду 
спрпвпђеоа Стратегије, оих 46 је заврщенп и/или је у тпку спрпвпђеоа (52,87%), с тим да треба 
иматиу у виду да је пстала јпщ једна гпдина спрпвпђеоа сектпрских планпва. У ппгледу 
планираних и реализпваних средстава, евалуација је ппказала да је реализпванп 43,32% пд укупнп 
планираних средстава щтп указује на нереалнп планираое у прпцесу израде Стратегије развпја. 

Утјецај: У перипду спрпвпђеоа Стратегије 2014.-2017. гпдине, пстварен је симбплишан напредак у 
пствареоу утјецаја на развпј лпкалне заједнице. У тпм ппгледу мпже се ппсебнп истаћи 
унапређеое сарадое са дијасппрпм и реализпваое заједнишке инвестиције у пбласти 
здравствене защтите, напредак у изградои инфраструктуре индустријске зпне Килавци, 
унапређеое кпмуналне и впдне инфраструктуре те напредак у креираоу квалитетнијег система 
управљаоа птпадпм.  

Пдрживпст: Ппщта пцјена пдрживпсти Стратегије у свим аспектима је задпвпљавајућа. Међутим, 
за пдрживпст Стратегије у нареднпм перипду неппхпднп је предузети мјере за птклаоаое ризика 
кап щтп су недпвпљан нивп сарадое са спцип-екпнпмским (СЕА) актерима у спрпвпђеоу 
Стратегије те недпвпљан нивп дпступних бучетских али и ваоских извпра средстава за 
финансираое развпјних пптреба Ппщтине.  
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Институципнални капацитети: Системски приступ стратещкпм планираоу и спрпвпђеоу 
Стратегије интегрисанпг лпкалнпг развпја ппщтине Невесиое 2014.-2023. је заживип у 
свакпдневнпј пракси ппщтинских структура. Ппщтина је дпнпщеоем Правилника п унутращопј 
прганизацији и систематизацији радних мјеста Ппщтинске управе Ппщтине Невесиое 2015. 
гпдине фпрмалнп усппставила прганизаципну јединицу за управљаое развпјем кап сампстални 
Пдсјек, а 2018. гпдине Пдсјек приппјила Струшнпј служби нашелника Ппщтине и ппвећала брпј 
радних мјеста и изврщилаца у Пдсјеку.  
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2. МЕТПДПЛПГИЈА КРЕИРАОА РЕВИДИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВПЈА 

 

Ревидирана стратегија развпја ппщтине Невесиое креирана је кприщћеоем метпдплпгије за 
планираое интегрисанпг лпкалнпг развпја (МиПРП), кпја је преппрушена ппщтинама и градпвима 
пд стране Владе Републике Српске и Савеза ппщтина и градпва РС. 

Пва метпдплпгија се заснива на два пснпвна принципа: пдрживпсти и спцијалнoj укљушенпсти, 
прпмпвищући мпдел развпја кпји кпмбинује екпнпмски прпсперитет са спцијалнпм укљушенпщћу 
без прекпмјернпг искприщтаваоа прирпдних ресурса. Пдрживпст кап принцип интегрище 
екпнпмски и аспект живптне средине, дпк принцип спцијалне укљушенпсти ппдразумијева једнаке 
щансе за све и правишнпст у смислу идентификпваоа пптреба и интереса маргинализпваних и 
спцијалнп псјетљивих група станпвнищтва. 

Главне карактеристике метпдплпгије су интегрисани приступ и пбезбјеђиваое ушещћа заједнице у 
креираоу и ревизији Стратегије. Интегрисани приступ се пстварује хпризпнталнп, усклађиваоем 
циљева и интервенција у сектприма екпнпмскпг развпја, друщтвенпг развпја и защтите живптне 
средине, али и вертикалнп, усклађиваоем са стратещким дпкументима вищих нивпа власти. Псим 
крпз рад Ппщтинскпг развпјнпг тима, ушещће заједнице се пбезбјеђује крпз рад сектпрских група, 
кпје су имале кљушну улпгу у изради сектпрских развпјних планпва за наредних 5 гпдина, и крпз 
рад щирег лпкалнпг развпјнпг партнерства, кпје је разматралп ревидирану стратещку пријентацију 
ппщтине и нацрт ревидиране Стратегије. Такп су у прпцесу креираоа ревидиране Стратегије 
развпја, уз представнике ппщтинске управе, ушествпвали практишнп и представници других јавних 
институција и предузећа, ушесници из лпкалних невладиних прганизација и преставници 
приватнпг сектпра. 

Прпцес ревизије Стратегије развпја пдвијап се у перипду јун 2018 - јун 2019. гпдине и пбухватап је 
низ састанака, углавнпм радипнишкпг типа, Oпщтинскпг развпјнпг тима и сектпрских група, уз 
щире кпнсултације у пквиру лпкалнпг развпјнпг партнерства. Пдржан је састанак са партнерскпм 
группм накпн финализације цјелпкупнпг дпкумента. 

Ревизију стратещке платфпрме, пднпснп стратещке прјентације кап пплазнпг и нпсећег дијела 
цијелпг дпкумента, урадип је Oпщтински развпјни тим (ПРТ). Ревидирана стратещка платфпрма 
пбухвата преглед прпмјена стаоа у дпсадащоем перипду реализације Стратегије, стратещке 
фпкусе кпји су прилагпђени нпвим пкплнпстима, ппједнпстављену, знатнп изпщтренију и 
атрактивнију визију развпја те стратещке циљеве кпји пдгпварају нпвим фпкусима и визији. 
Ревизију сектпрских планпва развпја екпнпмије, друщтва и защтите живптне средине израдиле су 
за ту сврху фпрмиране сектпрске радне групе, у кпјима су важну улпгу ппнпвп имали шланпви 
Ппщтинскпг развпјнпг тима. У заврщнпм дијелу прпцеса, ПРТ је пбјединип и ускладип ревидиране 
сектпрске дпкументе те припремип пквирни трпгпдищои план имплементације, укљушујући и 
план развпја прганизацијских капацитета и људских пптенцијала неппхпдних за ефикасну 
имплементацију Стратегије. Какп би се пмпгућила успјещна имплементација Стратегије у 
препсталпм перипду, финансијски пквир је у пптпунпсти усклађен са бучетским мпгућнпстима и 
приликама за ппвлашеое средстава из екстерних извпра. 
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3. РЕВИДИРАНА СТРАТЕШКА ПЛАТФПРМА 

3.1. ПРЕГЛЕД ПРПМЈЕНА СТАОА У ДПСАДАШОЕМ ПЕРИПДУ СПРПВПЂЕОА СТРАТЕГИЈЕ 

Пд дпкумената битних за развпј ппщтине Невесиое у дпсадащоем перипду спрпвпђеоа 
Стратегије развпја 2014-2023 усвпјен је Прпстпрни план ппщтине Невесиое 2011-2031. гпдине. 

Прпмјене дп кпјих је дпщлп у ппказатељима кпји се тишу станпвнищтва, екпнпмскпг и друщтвенпг 
развпја, защтите живптне средине и ппщтинских прихпда, дате су на сажет нашин у тексту кпји 
слиједи. На крају прегледа дата је и кратка прпцјена утицаја дпсадащоег прпвпђеоа Стратегије на 
евидентиране прпмјене стаоа. 

3.1.1. Демпграфске карактеристике и кретаоа 

Према ппдацима из службенпг ппписа станпвнищтва 1991. гпдине, на ппдрушју ппщтине Невесиое 
живјелп је 14.448 станпвника. Према ппдацима из ппследоег службенпг ппписа за Републику 
Српску из 2013. гпдине на ппдрушју ппщтине Невесиое живи 12.542 станпвника. Пд тпга: Срба 
11.964, 508 Бпщоака, 27 Хрвата. Шиоеница је да се брпј станпвника у Ппщтини Невесиое смаоује. 
Тпме иде у прилпг смаоени брпј нпвпрпђених у 2017-пј гпдини (рпђенп 80 дјеце) у пднпсу на 
2013-у гпдину (рпђенп 114 дјеце) и ппвећан брпј умрлих 2017-е гпдине (188) у пднпсу на 2013-у 
гпдину (103). Ушещће станпвника ппщтине Невесиое у укупнпм станпвнищтву Републике Српске 
смаоенп је са 1,26% на 1,08 % 2013. гпдине, а тај тренд се, наставља. 

 

Слика 1. Кретаое брпја станпвника1 

Тренд неппвпљне старпсне структуре се наставља, ппсебнп забриоава брпј дјеце пд 0-14 гпдина. 
Према пппису из 2013 гпдине укупан брпј дјеце пд 0-14 гпдина изнпсип је 1868, щтп је у пднпсу на 
укупан брпј станпвника (12.542) 14,9%.  Према прпцијеоеним ппдацима из 2017. гпдине  брпј 
дјеце дп 14 гпдина је 1655, щтп у пднпсу на укупан брпј станпвника (12.073) изнпси 13,7%. 
Неппвпљан прирпдни приращтај и сталан пдлазак младих директнп се пдражава на старпсну 
структуру при шему прпсјешна старпст  изнпси  близу 43,85 гпдине. 

Пд укупнпг брпја станпвника у градскпм и приградскпм дијелу живи 8.000 станпвника а у 
руралнпм дијелу приближнп 4.500 станпвника. Пднпс брпја градскпг и сепскпг станпвнищтва 
сталнп се мијеоа на щтету сепскпг. 

Миграције станпвнищтва 

Према ппдацима републишкпг завпда за статистику у перипду 2013-2017. гпдине ппщтина 
Невесиое је имала негативан салдп унутращоих миграција. У пвпм перипду упшавају се 
тенденције смаоиваоа миграција, смаоују се брпјеви и дпсељених и пдсељених. Ппдатке п 

                                                           
1
 Извпр ппдатака Републишки завпд за статистику Републике Српске, Публикације, Градпви и ппщтине РС 

2018 (http://www.rzs.rs.ba/front/article/3315/?left_mi=331&add=331) 
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ваоским миграцијама немамп али се мпже предппставити да је и ваоски миграципни салдп 
негативан. 

 

Слика 2. Миграције станпвнищтва2 

 

Дијасппра - Ппщтина Невесиое нема службену базу ппдатака п дијасппри, али се пдржавају 
редпвни кпнтакти са удружеоима и представницима дијасппре. Пви кпнтакти су најизраженији за 
вријеме пдржаваоа Невесиоске плимпијаде у пквиру кпје се пдржава и ппслпвни фпрум за 
ппстпјеће, али и будуће пптенцијалне инвеститпре. Крпз пвакву врсту кпнтаката пставрене су и 
пдређене инвестиције у ппщтину прије свега у сектпру екпнпмије (птвараое мини ппгпна за 
израду радне пдјеће), али и у друщтвенпм сектпру гдје је дпщлп дп унапређеое услпва у раду 
бплнице Невесиое. У нареднпм перипду пптребнп је наставити са пваквим активнпстима, али их и 
интензивирати какп би ппнудили щтп бпље услпве за рад улагашима из дијасппре и пстварили 
знашајне ппмаке у развпју ппщтине. 

 

Узимајући у пбзир трендпве демпграфских кретаоа на ппдрушју ппщтине Невесиое кпји истишу 
кпнстантнп смаоеое брпја станпвнищтва, негативан прирпдни приращтај и негативан миграципни 
салдп пд 2013. гпдине дп данас, у ппщтини Невесиое се мпра ппсветити пажоа ппвећаоу 
наталитета, те заустављаоу тренда пдласка младих људи, па се кап стратещкп питаое ппставља: 
какп унаприједити ппщти квалитет живпта и мпгућнпсти стицаоа прихпда грађана на ппдрушју  
ппщтине. 

 

3.1.2. Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији 

3.1.2.1. Екпнпмија 

Ппсматрајући и ппредећи ппдатке п брпју регистрпваних правних субјеката пп дјелатнпстима у 
перипду 2013-2017 гпдина, укупан брпј субјеката у 2017. гпдини у пднпсу на 2013. гпдину ппвећан 
је за 26% (за 20 субјеката). Ппвећаоа брпја правних субјеката забиљежена су у пбласти 
прерађивашке индустрије и тп за 19% (4 субјекта), грађевинарства за 11 % (1 субјект), тргпвине на 
великп и малп и пдржаваое за 2% (1 субјект), пстале друщтвене, спцијалне и лишне услужне 
дјелатнпсти за 9% (4 субјекта), дјелатнпст дпмаћинстава за 30% (10 субјеката), дпк су пстале 
дјелатнпсти пстале на истим нивпима или незнатнп смаоеое. 

Врста дјелатнпсти Брпј правних лица 

                                                           
2
 Извпр ппдатака Републишки завпд за статистику Републике Српске 
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2013 2014 2015 2016 2017 

Ппљппривреда, лпв и щумарствп 11 11 11 11 11 

Вађеое руда и камена 1 1 1 1 1 

Перађивашка индустрија 21 24 25 25 25 

Прпизвпдоа и ппскрба електришнпм енергијпм, 
плинпм и впдпм 

5 6 6 6 6 

Грађевинарствп 9 9 10 10 10 

Тргпвина на великп и малп и пдржаваое 42 42 43 43 43 

Угпститељствп 2 2 2 2 2 

Трансппрт, складищтеое и кпмуникације 8 8 7 7 7 

Финанцијскп ппсредпваое 0 0 0 0 0 

Некретнине, изнајмљиваое и ппслпвне услуге 0 0 0 0 0 

Јавна управа и пдбрана 3 3 3 3 3 

Пбразпваое 4 4 4 4 4 

Здравствп и спцијални рад 5 5 5 5 5 

Пстале друщтвене, спцијалне и пспбне услужне 
активнпсти 

30 31 34 34 34 

Дјелатнпсти дпмаћинстава 33 39 43 43 43 

Екстеритпријалне прганизације и тијела 
     

Укупнп 174 185 194 194 194 

Табела 1. Брпј и структура правних субјеката према дјелатнпстима3 

Укупан брпј регистрпваних субјеката из пбласти предузетнищтва у 2017. гпдини ппвећан је са 165 
субјеката у 2013. гпдини на 220 субјеката у 2017. Гпдини, пднпснп за 33% (55 субјеката). 
Ппсматранп у структури предузетнишких дјелатнпсти ппвећаоа имамп у следећим пбластима: 
тргпвина на великп и малп 3% (2 субјекта), пбласт угпститељства 23% (9 субјеката), пбласт 
занатства 64% (11 субјеката), пбласт ппљппривредне дјелатнпсти 350% (30 субјеката), пстале 
предузетнишке дјелатнпсти 69% (9 субјеката), такси-превпз 67% (2 субјекта), дпк су предузетнишке 
дјелатнпсти  из пбласти превпзнишких дјелатнпсти смаоене за 60% (6 субјекатa маое), аутп-щкпле 
за 25% (1 субјект маое) и тезге на пијаци 100% (1 субјект маое). 

 

Слика 3. Брпј регистрпваних предузетника4 

Пд укупнп 414 правних субјеката и субјеката из пбласти предузетнишких дјелатнпсти у 2017. 
гпдини (у 2011. гпдини тај брпј је бип 370) на правне субјекте птпада 46,86% (194 субјекта), а 
53,14% (220 субјеката) на субјекте из пбласти предузетнищтва. Највећи утицај на ппвећаое брпја 

                                                           
3
 Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику Републике Српске, 

(http://www.rzs.rs.ba/front/article/3195/?left_mi=None&up_mi=&add=None) 
4
 Извпр ппдатака: Ппщтина Невесиое, Регистар предузетника 
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ппслпвних субјеката у датпм перипду пстварип је ппшетак радпва на прпјекту Гпрои Хпризпнти и 
птвараое ппгпна Свислипн ад Требиое. У међувремену Свислипн ад Требиое је затвпрен, али у 
нареднпм перипду на ппдрушју ппщтине пшекује се птвараое нпвих ппгпна из групе раднп-
интензивних предузећа збпг знашајнпг губитка радне снаге у неппсреднпм пкружеоу (западна 
Херцегпвина и Хрватска). Такпђе се пшекује ппвећанп регипналнп кретаое радне снаге. 

Инфраструктурни прпјекти реализпвани крпз Стратегију у прптеклпм перипду: изградоа пута у 
индустријскпј зпни „Килавци“, израда и усвајаое Регулаципнпг плана „Бптин“ и прганизација  
зпне, кап и дпдјела дијела ппљппривреднпг земљищта у кпнцесију услпвилп је ппбпљщаое 
ппслпвнпг амбијента, а самим тим ппвећан је и брпј регистрпваних привредних субјеката, уз маои 
брпј заппслених радника у реалнпм сектпру. Ппвећаое брпја заппслених јпщ увијек је веће у 
пбластима јавнпг сектпра. 

У пвпм дијелу важнп је сппменути да су у задоих пар гпдина заврщена сва испитиваоа за 
изградоу вјетрпелектрана у Невесиоу и да су издате двије кпнцесије за изградоу ВЕ Гребак и ВЕ 
Трусина. Планирана гпдищоа прпизвпдоа је 160 GWh за ВЕ Трусина и 130 GWh за ВЕ Гребак. 
Накнада за прпизведену енергију пд пве врсте прпизвпдое је 0.0055 КМ/KWh пд шега 
неразвијенпј лпкалнпј заједници припада 95% пд пвих средстава, щтп би на гпдищоем нивпу 
пбезбједилп прихпд пд 1.515.250 КМ у бучету Ппщтине Невесиое. Изградоа ВЕ Трусина је 
требала заппшети, али је збпг неиспуоаваоа пбавеза инвеститпра тај прпцес заустављен. 
Међутим, пшекује се да би се прпјектат требап наставити у неппсреднпј будућнпсти. Угпвпр за ВЕ 
Гребак је пптписан и ппшетак радпва се ускпрп пшекује. Пвп ће бити прве ВЕ у пвпм дијелу 
Херцегпвине. 

 

3.1.2.2. Стаое ппслпвне инфраструктуре 

Индустријска зпна "Килавци" има ппврщину 46,5 хектара, а засад је пппуоенo пкп 82% оенпг 
капацитета, дпк су слпбпдни капацитети зпне на ппврщини пд пкп 3 ха. Зпна је ппремљена 
кпмплентнпм инфраструктурпм. Импвинскп-правни пднпси су ријещени, а земљищте је у 
власнищтву ппщтине. У прптеклпм перипду урађена је путна инфраструктура крпз индустријску 
зпну, щтп је услпвилп прпщиреое и дпградоу ппјединих ппслпвних капацитета уз незнатнп 
ппвећаое брпја заппслених. У прирпеми је и изградоа везнпг пута крпз индустријску зпну, кпји ће 
спајати магистрални пут М 6.1 и регипнални пут Р 435, а такпђе и изграђени пут крпз индустријску 
зпну са пвим везним путем. 

Неуспјелпм приватизацијпм државнпг капитала Дрвне индустрије „Вележ-Бптин“ АД Невесиое,  и 
неппкретаоем прпизвпдое у истпј те прпвпђеоем стешајнпг ппступка и на крају ликвидацијпм уз 
пптерећенпст хипптекарним пбавезама, пвај кпмплекс је прпдан пд стране купца хипптекарних 
пбавеза другим инвеститприма. Прпдани су пбјекти и грађевинскп земљищте кпји су били дип 
кпмплекса. Какп се бивща фабрика налазила на једнпј парцели укупне ппврщине пд 8,5 ха, усвпјен 
је нпви регулаципни план кпјим је кпмплекс ппдијељен на већи брпј маоих парцела кпје треба да 
функципнищу кап јединствена привредна зпна. Планпм прганизације зпне предвиђенп је да се на 
свакпј парцели фпрмира ппсебна ппслпвна дјелатнпст, али истп такп пстављена је мпгућнпст 
укрупоаваоа парцела, пднпснп спајаоа вище парцела у једну. Ппщтп се ради п земљищту у 
приватнпм власнищтву, ппщтина није у мпгућнпсти ппнудити ппгпднпсти за будуће инвеститпре 
приликпм куппвине земљищта. Кпмплекс бивще фабрике бип је ппремљен кпмплетнпм 
инфраструктурпм, али с пбзирпм на тп да је планпм предвиђенп фпрмираое већег брпја 
независних прпизвпдних и ппслпвних ппгпна, ппстпји пптреба за ппвећаоем капацитета ппстпјеће 
кпмплетне инфраструктуре. Регулаципним планпм „Бптин“ предвиђена је изградоа стамбених и 
стамбенп-ппслпвних пбјеката у једнпм дијелу кпмплекса, а динамика изградое пвист ће п 
приватним инвестицијама. 

Рјещаваоем импвинскп-правних пднпса и усвајаоем измјена Регулаципнпг плана Впјни лпгпр у 
кпмплексу некадащоег впјнпг лпгпра „Невесиоска пущка“ у Невесиоу, ппред стамбенп-
ппслпвних пбјеката, у кпмплексу је предвиђена градоа тргпвинскпг центра, кпји је птвпрен крајем 
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2018. гпдине, и градоа сппртских терена. Кпмплекс је пптребнп ппремити путнпм и кпмуналнпм 
инфраструктурпм и уклппити у уже градскп језгрп, јер се налази уз сами центар града, такп да је 
пптребнп кпмплетну инфраструктуру изградити и прилагпдити пптребама кпмплекса, кпји такпђе 
мпже да представља ппслпвну зпну. 

 

3.1.2.3. Туризам 

Ппщтина Невесиое има прирпдних пптенцијала за развпј туризма и мпгућнпсти за развпј 
специфишне туристишке ппнуде, али псим прганизације Невесиоске плимпијаде није билп других 
дпгађаја кпјим би се Невесиое прпмпвирсалп кап мјестп за  дуже ппсјете. Какп би ппбпљщала 
ситуацију у пбласту туризма ппщтина је у претхпднпм петпгпдищоем перипду планирала да 
пснује туристишку прганизацију. У циљу испитиваоа туристишких пптенцијала у ппщтини 
Невесиое, кап и прпмпције туризма, пснпвана је Туристишка прганизација ппщтине Невесиое 
пдлукпм Скупщтине ппщтине Невесиое те регистрпвана кпд Пснпвнпг суда у Требиоу 2015. 
гпдине. Брпј заппслених је 3 и тп: директпр, струшни сарадник за прпмпцију туризма и 
кппрдинатпр активнпсти у туризму те струшни сарадник за туризам и реализатпр туристишкпг 
прпграма. Туристишка прганизација је припремила класификацију туристишке ппнуде на ппдрушју 
ппщтине Невесиое кпја се пгледа у следећим видпвима туризма: манифестаципни, сепски, 
сппртскп-рекреативни, излетнишки, авантуристишки, лпвни и рибплпвни, културни, вјерски, 
транзитни, етнп, гастрпнпмски, здравствени.  

Пп питаоу смјещтајних капацитета стаое је таквп да у ппщтини Невесиое и даље има врлп малп 
смјещтајних капацитета кпји би били у функцији туристишке ппнуде. Брпј пријављених смјещтајних 
капацитета је два: Пансипн „Стадипн“ (9лежајева) и Свадбени салпн „Стефан“ (18 лежајева). 
Највећи пптенцијал за ппвећеое смјещтајних капацитета је хптел Невесиое, за кпји је заврщена 
приватизација и регулаципним планпм предвиђенп прпщиреое за нпви базен и паркинг. Пвај 
пбјекат има 30 спба у кпјима је билп пкп 60 кревета. Евиденцију п брпју нпћеоа Туристишка 
прганизација впди пд 2016. гпдине када је регистрпванп 359 нпћеоа, дпк је 2017. гпдине 
Туристишка прганизација пријавила да су на ппдрушју ппщтине Невесиое регистрпвана 283 
нпћеоа.  

 

3.1.2.4. Ппљппривредни пптенцијали и прпизвпди 

Ппљппривреднп земљищте је примарни ресурс за ппљппривредну прпизвпдоу у ппщтини 
Невесиое. Катастарски ппдаци кпјима распплажемп нису се мјеоали у пднпсу на ппдатке из 2013. 
гпдине. Пнп щтп карактерище ппљппривреду у ппщтини Невесиое је тп да се највећи прихпди у 
ппљппривреди пстварују пд стпшарске прпизвпдое. Кпнтинуиран прихпд пд стпшарске 
прпизвпдое највище је изражен крпз пласман сирпвпг крављег млијека. У ппсматранпм перипду 
2013-2017.гпдина, иакп имамп благи пад брпја музних грла (2013. – 3.900 музних грла, 2017. – 
3.500 музних грла), имамп ппвећан пласман сирпвпг крављег млијека у индивидуалнпј 
ппљппривреднпј прпизвпдои. Пласман сирпвпг крављег млијека, према ппдацима кпјима 
распплажемп, изнпсип је кпд индивидуалних ппљппривредних газдинстава 2.215.000 литара 2013. 
гпдине да би уз ппраст пласмана у 2018. гпдини дпстигап нивп пд 4.617.000 литара. Ппвећан 
пласман сирпвпг млијека је настап усљед ппвећане пптражое сирпвпг млијека пд стране 
пткупљиваша, а са тим је ппвећан брпј пткупних лактпфризних мјеста, такп да је и брпј 
кпппераната већи. Иакп имамп благи пад музних грла, ппвећаое пласмана сирпвпг млијека се 
пправдава шиоеницпм да је дпщлп дп ппвећаоа брпја кпппераната, псавременављаоем 
стпшарске прпизвпдое крпз псјетну прпмјену пасминскпг састава музних грла. Прпцјене су да се у 
ппщтини Невесиое на гпдищоем нивпу прпизведе пкп 7.000.000 литара сирпвпг крављег млијека. 
Пстатак млијека мимп пласмана сирпвпг млијека, задпвпљава властите пптребе станпвнищтва, а 
тржни вищкпви, крпз разлишите млијешне прпизвпде, пласирају се на тржищта у пкружеоу шиме 
се пстварује знашајан прихпд. Ппщтина Невесиое је преппзнала знашај ппљппривреде кап 
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стратещке гране, а ппсебнп стпшарску прпизвпдоу кпју је субвенципнисала крпз пткуп свјежег 
сирпвпг млијека кап и прпјекат изградое и пдржаваоа заједнишке инфраструктуре на пащоашким 
ппврщинама. У перипду пд 2013-2017. гпдине изграђенп је 10 нпвих впдпппја, а пп захтјевима 
представника руралних мјесних заједница пдржаване су и ппстпјеће. Ппсматрајући кретаоа 
стпшарске прпизвпдое у претхпднпм перипду мпже се пцијенити да су прпјекти стратегије развпја 
били правилнп ппстављени али да збпг малпг финансијскпг улагаоа пд стране Ппщтине нијесу 
пресуднп утицали на пвај раст. Сматрамп да је пва дјелатнпст најважнија за рурални развпј и 
ппстанак станпвнищтва на селу те се пвпј прпизвпдои треба ппсветити ппсебна пажоа у следећем 
петпгпдищоем перипду. 

Ратарска прпизвпдоа је заступљена крпз прпизвпдоу разлишитих врста житарица. Збпг 
уситоенпсти ппсједа и велике надмпрске висине прпизвпдоа житарица у Невесиоу не мпже бити 
кпнкурентна великим житпрпдним ппдрушјима, па се у највећем дијелу кпристе за властите 
пптребе. У ппвртларскпј прпизвпдои најзаступљенија је прпизвпдоа крпмпира, лука, купуса и 
мркве. С пбзирпм да је невесиоски крпмпир квалитетпм преппзнат у пкружеоу и щире, ппщтина 
Невесиое је ппкренула прпјекат защтите гепграфскпг ппријекла невесиоскпг крпмпира. У 2017. 
гпдини урађена је Прпизвпђашка спецификација невесиоскпг крпмпира и у нареднпм перипду 
планирана је регистрација пзнаке гепграфскпг ппријекла невесиоскпг крпмпира. Ппщтп се ради п 
кпнтрплисанпј прпизвпдои уз примјену дпзвпљених агрптехнишких мјера, пшекује се ппвећаое 
ппврщина ппд засадима крпмпира, а тиме и већи пбим прпизвпдое. Ппщтина Невесиое је 
ппдржала регистрацију Удружеоа прпизвпђаша крпмпира кпји сада пбрађују пкп 400 ха за 
прпизвпдоу крпмпира. Пптребнп је у нареднпм перипду дати ппдстицаје за сјеменски материјал 
и набавку механизације и пшекивати ппвећаое пбима пбрађених ппврщина ппд крпмпирпм пд 
25% у пднпсу на 2017. гпдину (ппуздани ппдаци п прпизвпдои крпмпира у претхпдним гпдинама 
нису дпступни). У 2013. гпдини је усппстављен нпви регистар ппљппривредних газдинстава, а 
ппщтп ппдстицаје мпгу пстваривати самп регистрпвана ппљппривредна газдинства, биљежимп 
стални раст регистрпваних газдинстава (2013.гпдине - 350 ПГ, а 2017. гпдине - 670 ПГ). 

 

3.1.2.5. Пбласт щумарства 

Ппщтина Невесиое има знашајне ппврщине ппд щумама шетинара и лищћара. Ппврщина ппщтине 
ппд щумама, према извјещтају Јавнпг предузећа Щумскп газдинствп „Бптин“ Невесиое за 2017. 
гпдину изнпси 28.322 хектара. Прпизвпдоа у метрима кубним варира у перипду 2013-2017 пд 
14.536 м3 дп 26.342 м3, щтп у прпцентима изнпси ппвећаое пд 81,81%. Такпђе, прпдаја је пратила 
исти тренд у перипду 2013-2017 пд 11.530 м3 дп 27.446 м3, щтп у прпцентима знаши ппвећаое за 
138%. У нареднпм перипду пшекујемп већу прераду дрвета јер су се у 2018. гпдини птвприла два 
маоа ппгпна за прераду пблпвине и припрему пгревнпг дрвета. Оихпва прпизвпдоа креће се 
укупнп пкп 10.000 м3 дрвета за пгрев и 5.000 м3 резане грађе гпдищое. 

 

У привреди ппщтине Невесиое најзаступљенија дјелатнпст је у пбласти тргпвине и угпститељства. 
У ппсматранпм перипду (2013-2017) знашајнп мјестп заузима прерађивашка дјелатнпст и 
дјелатнпсти дпмаћинства са знашајним растпм. Важан дип привреде заузима грађевинарствп, дпк 
је ппљппривреда најутицајнија у сектпру примарне прпизвпдое. 

Кљушни изазпви у развпју ппљппривреде у ппщтини Невесиоа су: ппвећаое пбима прпизвпдое, 
кпнкурентнпсти и квалитета ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда крпз субвенције за 
ппвећаое пбима и квалитета ппљппривредних прпизвпда; измјена ппстпјеће прпизвпдне 
структуре ппљппривредне прпизвпдое; ппдрщка фпрмираоу удружеоа и аспцијација 
прпизвпђаша; ппвећаое степена финализације ппљппривредних прпизвпда крпз птвараое мини 
ппгпна за прераду млијека, впћа, ппврћа, меса и меда; впђеое адекватне пплитике уређеоа, 
защтите и кприщћеоа земљищта; изградоа и јашаое  институција кпје ће пмпгућити пласман 
ппљппривредних прпизвпда и др. 
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Највећи утицај на привреду има реализација прпјекта Гпрои Хпризпнти, кпји утише на ппвећаое 
заппсленпсти радника и ушещће инвеститпра у градои система впдпснабдијеваоа. У 
предстпјећем перипду ппзитиван утицај на развпј привреде имаће реализација два прпјекта ВЕ 
Трусина и ВЕ Гребак, за кпје се пшекије ппшетак прпизвпдое 2021. гпдине. 

 

3.1.3. Тржищте рада 

Из табеле Слика 4. мпже се видјети тренд заппсленпсти у перипду 2013-2017 гпдине на ппдрушју 
ппщтине Невесиое. Ранији ппраст заппсленпсти уз маоа пдступаоа кпнтинуиранп је забиљежен 
дп 2013. гпдине када је забиљеженп 1.607 заппслених да би у 2014 и 2015. гпдини дпщлп дп 
благпг пада заппслених радника. У 2017 (1669 заппслених) и 2018. гпдини дпщлп је дп раста брпја 
заппслених за 17%. У 2017. гпдини пд укупнпг брпја заппслених 49% (821 лица) су жене, щтп је 
ппвећаое за 74 у пднпсу на 2013. гпдину. Највећи утицај на прпмјену тренда укупнп заппслених 
(раст тренда заппслених) утицап је ппшетак грађевинских радпва на градои тунела за ХЕ Дабар и 
интензивираоу радпва впдпвпдне и путне инфраструктуре. 

 

Слика 4. Тренд брпја заппслених5 

Државне институције и јавна предузећа заппщљавају једну трећину радника пд укупнпг брпја 
заппслених (1669 у 2017.г) у ппщтини Невесиое, щтп је углавнпм на истпм нивпу кап и 2013. 
гпдине. Прптекли перипд карактерищу прпцеси лпще приватизације и прпвпђеоа стешајних 
ппступака кпји су у већини слушајева резултирали ликвидацијпм предузећа, а са тим и губљеоем 
радних мјеста. Пваквп стаое привременп је ублаженп привлашеоем страних инвестиција кап щтп 
је ппкретаое прпизвпдое Свислипн а.д. Требиое, кпји је у међувремену затвпрен. Прпвпђеоем 
прпјеката стратегије развпја ппбпљщан је ппслпвни амбијент, па је тиме ппвећан је брпј 
регистрпваних привредних субјеката па је дпщлп дп прпщиреоа ппслпвних капацитета ппстпјећих 
привредних субјеката щтп има за резултат ппвећаое брпја заппслених радника. Највећи утицај 
раста брпја заппслених у перипду 2017 и 2018 пстварен је ппкретаое градилищта ХЕ Дабар. 

Забриоавајућа је шиоеница да и даље дпминира предузетнищтвп из пбласти тргпвине и 
угпститељства. Брпј заппслених у предузетнишким радоама у ппсматранпм перипду је биљежип 
знашајније прпмјене у смислу ппвећаоа заппсленпсти ппсебнп у гпдинама 2016 и 2017 када је брпј 
заппслених ппвећан у 2016 за 383 и у 2017 за 602 радника у пднпсу на 2015. гпдину (ппдаци за 
претхпдне гпдине нису дпступни). У ппгледу заппщљаваоа такпђе дпминирају тргпвина и 
угпститељствп.  

У ппсматранпм перипду евидентнп је сталнп смаоеое брпја незаппслених (Слика 5) у евиденцији 
Завпда за заппщљаваое такп да се на крају 2017. гпдине (2378 незаппслених) брпј незаппслених 
смаоип за 311. радника у пднпсу на 2013. гпдину (2689 незаппслених). Један пд разлпга пваквпг 
стаоа  је изградоа инфраструктурних прпјеката дефинисаних крпз стратегију у прптеклпм перипду 

                                                           
5
 Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику Републике Српске 
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(изградоа пута у индустријскпј зпни Килавци, израда и усвајаое Регулаципнпг плана „Бптин“ и 
прганизација зпне, кап и дпдјела дијела ппљппривреднпг земљищта у кпнцесију), щтп је услпвилп 
ппбпљщаое ппслпвнпг амбијента и ппвећаое брпја регистрпваних привредних субјеката. Други 
разлпг је изградоа ХЕ Дабар, у кпјпј извпђаши радпва ангажују велики брпј лпкалне радне снаге. 
Ппред тпга дпщлп је и дп ппвећаое брпја заппслених у пбласти јавнпг сектпра. Такпђе, 
прпвпђеоем Прпграма ппдрщке заппщљаваоу и сампзаппщљаваоу Владе Републике Српске, 
кпји прпвпди Завпд за заппщљаваое Републике Српске, крпз вище кпмппненти ппдрщке 
разлишитим спцијалним циљним групама, услпвип је смаоеое брпја незаппслених на евиденцији 
Завпда за заппщљаваое. Ппвећаое предузетнишких дјелатнпсти у Ппщтини Невесиое, крпз пвај 
Прпграм не пдражава се на ппвећаое ппслпвних активнпсти, ппщтп предузетници регистрпвани 
на пвај нашин, а ппсебнп крпз ппљппривредну дјелатнпст, пп истеку угпвпрених пбавеза са 
Завпдпм, а пбишнп је тп перипд пд једне гпдине, пдјављују регистрпване дјелатнпсти. Збпг тпга, у 
ппщтини Невесиое, пвај Прпграм, нажалпст, вище је спцијалнпг негп развпјнпг карактера. 

Укупан брпј незаппслених смаоивап се сталнп пд 2013. дп 2018 гпдине и тп сукцесивнп за 1%, 6%, 
3%, 2% и 4% гпдищое, щтп кап кумулативнп смаоеое незаппсленпсти 2018. гпдине изнпси 16% у 
пднпсу на 2013. гпдину. У структури незаппслених младих пд 15 дп 35 гпдина 2013. гпдине билп је 
36%, али се тај удип смаоип на 30% у 2018. гпдини.  

 

Слика 5. Тренд незаппсленпсти6 

Псим у квалификаципнпј и старпстнпј димензији, структура незаппсленпсти ппгпрщава се и у 
ппгледу дужине шекаоа на ппсап. Релативнп статишкп лпкалнп тржищте рада је разлпг щтп 
креираое нпвих радних мјеста не мпже ни близу да задпвпљи пптребе за радним мјестима па се 
ппвећава ушещће тзв. теже заппщљивих категприја. Ради се п евидентираним незаппсленим за 
шијим вјещтинама престају стварне пптребе, кпји су већ у гпдинама када се теже стишу нпве 
вјещтине. Впља за активним прилагпђаваоем нпвим захтјевима изпстаје усљед све дуже 
искљушенпсти из збиваоа на тржищту рада. 

У ппщтини Невесиое, кап ни у другим ппщтинама у Републици Српскпј, нема прганизпваних пбука 
и преквалификација за пдрасле, псим пбука за рад на рашунарима. Прганизпваое пбразпваоа 
пдраслих је у надлежнпсти лпкалне заједнице, а пбуке и преквалификације у активне мјере 
заппщљаваоа треба да представљају припритет Завпда за заппщљаваое. Прганизација практишне 
пбуке мпра ппдразумијевати интензивну сарадоу између щкпла и ппслпдаваца. Не треба 
пшекивати да ће се билп щта пд пвпга десити самп пд себе, пп инерцији. Укпликп се ствари 
препусте инерцији, тржищте рада пстаје статишнп. Пптребнп је тежити ствараоу динамишкпг 
тржищта рада, на кпме се ппнуда и пптражоа сталнп сусрећу, ппсебнп у ппгледу тражених знаоа 
и вјещтина, гдје се тражи прпактиван пднпс свих заинтереспваних страна.  

Такпђе, пптребна је већа сарадоа ппщинске управе и Завпда за заппщљаваое у смислу 
заједнишкпг псмищљаваоа прпграма преквалификације, дпквалификације и прпграма за 
заппшиоаое сппственпг бизниса. Креираое тих прпграма, укљушујући и прпграме ппдрщке 

                                                           
6
 Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику Републике Српске 
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заппшиоаоу сппственпг бизниса, мпгуће је спрпвести уз сарадоу са ппслпвнпм дијасппрпм, кпја 
се мпже укљушити крпз ментпрствп, савјетпдавне активнпсти и директну ппдрщку заппшиоаоу 
бизниса пд стране незаппслених, прије свега младих, али и дпминантне групе незаппслених 
старпсти пд 45 дп 60 гпдина. 

У 2017. гпдини укупан брпј пензипнера кпји укљушује старпстну, инвалидску и ппрпдишну пензију, 
на ппдрушју ппщтине Невесиое изнпсип је 2747. У пднпсу на 2013. гпдину тај брпј је маои за 69 
пензипнера (2816 пензипнера у 2013. гпдини). У ппсматранпм перипду прпсјешна пензија је 
ппрасла за 26 КМ, са 325 КМ у 2013. гпдини на 351 КМ у 2017. гпдини. 

У претхпднпм перипду упшен је тренд ппраста заппсленпсти пд 17% и пад незаппслених пд 16%. 
Пстварен је ппзитиван тренд заппщљаваоа младих дп 35 гпдина, такп је удип пве категприје у 
незаппсленим смаоен за 5%. Прпцјеоује се да су стварни резултати и ппвпљнији јер ппстпји 
знашајан брпј заппсленпг станпвнищтва Невесиоа у ппщтини Гацкп и у Мпстару. Ппред тпга 
ппстпји ппвећаое заппщљаваоа, најшещће на ппдрушју Мпстара, Шапљине и Требиоа и тп 
сезпнске радне снаге на ппслпвима впћарства и винпградарства, кап и на ппслпвима 
угпститељства и грађевинарства щтп се манифестује јаким трендпм пдлива радне снаге. 

Кљушна активнпст ппщтинске администрације је активирати прпизвпдоу у раднп интензивнпј 
пбласти путем прпналаска инвеститпра и птппшиоаоа прпизвпдое у прерађивашкпј индустрији. 
Ппред тпга знашајан капацитет у смислу заппщљаваоа и сампзаппщљаваоа има сектпр малих и 
средоих предузећа за кпје треба пбезбиједити институципнални пквир на лпкалнпм нивпу и 
финансијску ппдрщку путем специјализпванпг фпнда за ппдрщку. На ппстпјећпј индустријскпј зпни 
пптребнп је прпвести низ прганизаципних и инфраструктурних ппдухвата кпји ће пмпгућити 
птвараое нпвих предузећа. Велики капацитет за заппщљаваое има и сектпр ппљппривреде и 
тржищне пријентације ппљппривредних прпизвпђаша. 

Вепма важна активнпст је усклађиваое пбразпвних прпфила са лпкалним тржищтем рада. 

 

3.1.4. Преглед стаоа у пбласти друщтвенпг развпја 

 

3.1.4.1. Пбразпваое 

Предщкплскп пбразпваое 

Јавна Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое Дјешији вртић „Света Евгенија Царица 
Милица“ свпју дјелатнпст пбавља за ппдрушје цијеле ппщтине. Брпј дјеце из гпдине у гпдину 
варира неправилнп. У 2011. гпдини  вртић је ппхађалп 115 дјеце. У наредним гпдинама брпј 
пплазника је ппадап, да би 2016 на 2017-у пап на 51 пплазника. Пд тада брпј пплазника расте, у 
2017/2018 гпдини је билп 57 пплазника, а 2018/2019 87 пплазника. Такпђе, великп је 
интереспваое за јаслишки прпграм за 2018 гпдину, кпје је за 50% вище у пднпсу на раније гпдине 
те пп први пут, пд псниваоа вртића, ппстпји листа шекаоа за упис. Укпликп се пвај тренд настави, 
неппхпднп ће бити прпщиририваое капацитета за фпрмираое дпдатних група. У вртићу је 
заппслен неппхпдан брпј струшне радне снаге, 4 наставика у сталнпм раднпм пднпсу, а у перипду 
припремнпг прпграма за щкплу заппщљавају се пп 1 или 2 наставника <на перипд пд 3 мјесеца, пп 
пптреби. Финансираое устанпве врщи се већим дијелпм ппщтинским бучетским средствима и 
маоим дијелпм уплате пд стране рпдитеља. Прпблеме у функципнисаоу устанпве представљају 
пбпринске впде, па је у нареднпм перипду пптребна урадити дренажу пкп пбјекта вртића, кап и 
изврщити замјену термп стакала. Санација крпва је изврщена 2017. гпдине дпнацијпм 
Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта щтп није директан резултат Стратегије  

Пснпвнп пбразпваое 
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ЈУ пснпвна щкпла „Ристп Прпрпкпвић“ је прганпзпвана такп да свпјпм дјелатнпщћу ппкрива цијелу 
теритприју ппщтине Невесиое. Наставни прпцес се пдвија у централнпј щкпли (два пбјекта) и 10 
ппдрушних пдјељеоа пд кпјих су 4 деветпразредна и 6 петпразредних, щтп знаши да се наставни 
прпцес пдвија у 12 пбјеката са укупнп 43 ушипнице у функцији. Щкплске 2017/2018. гпдине 
прпведена је раципнализација мреже щкпла и у ПП Придвпрци, Зпви Дп и Пчак је уведенп 
прегруписаое у предметну наставу шиме је брпј пдјељеоа смаоен за 8. Щкплске 2018/2019. 
гпдине, у складу са Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу, затвпренп је специјалнп 
пдјељеое за дјецу са ппсебним пптребама, кпја су укљушена у редпван васпитнп-пбразпвни 
систем уз ппдрщку асистента за наставу. Укупнп је уписанп једнп пдјељеое првпг разреда маое, 
щтп знаши да се у ппсљедое двије гпдине брпј пдјељеоа смаоип за 10.  

Щкплска 2017/2018.гпдина је ппшела у складу са Правилникпм п щкплскпм календару, уписанп је 
1.075 ушеника у 58 пдјељеоа. Укупан брпј наставнпг пспбља је 135. Настава је у пптпунпсти 
струшнп заступљена. Забриоава тенденција смаоеоа брпја ушеника. У пднпсу на 2013.гпдину је 
уписанп 98 ушеника маое.  

 

Слика 6. Преглед брпја ушеника пп гпдинама и пплу7 

Какп би псигурали щтп бпље услпве за бправак у щкпли у прптеклпм перипду изврщена су 
знашајна улагаоа у щкплске пбјекте и тп: рекпнструисан је крпв на великпм пбјекту централне 
щкпле, уведен је систем централнпг гријаоа у великпм пбјекту централне щкпле, уређени ппдпви 
и врата на ушипницама те намјещтај у једнпм дијелу ушипница, ренпвирана је фискултурна сала, 
щкплскп двприщте је дјелимишнп уређенп, ренпвирана је фасада на малпм пбјекту централне 
щкпле, у ПП Придвпрци замјеоена су улазна врата, у ПП Крекпви ренпвиран је зграда, замјеоен је 
свјетларник у великпм пбјекту централне щкпле и уграђен је видеп-надзпр у пба пбјекта 
централне щкпле. Радпви су изведени средствима Министарства пбразпваоа Републике Српске и 
дпнацијпм Јапанске амбасаде. 

Пвим инвестицијама знашајнп су ппбпљщани услпви рада у щкплама, али има јпщ мнпгп прпблема 
кпје је пптребнп ријещити. Ппсебнп издвајамп слиједеће: Пптребнп је изврщити набавку 
дидактишких средстава и ппремаое свих кабинета, пбнпвити тзв. Мали пбјекат централне щкпле, 
замијенити птвпре на пба пбјекта централне щкпле и ПП Браташ, ПП Удрежое, ПП Бипград, ПП 
Чинпва Махала, санирати пећи на шврстп гпривп у свих 6 петпразредних пдјељеоа и ПП Зпви Дп, 
санирати сппљащое игралищте за наставне и ваннаставне активнпсти, изврщити набавку коига за 
щкплску библиптеку.  

Пснпвна музишка щкпла у Невесиоу пснпвана је 15. септембра 2005. гпдине. У щкплскпј 2017/ 
2018 гпдини щкплу су ппхађала 234 ушеника, расппређена у 47 пдјељеоа на пдсјецима за клавир, 

                                                           
7
 Извпр ппдатака: Извјещтај пснпвне щкпле Ристп Прпрпкпвић Невесиое 
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хармпнику, виплину, гитару, кларинет, флауту и сплп пјеваое дпк је 2011. гпдине тај брпј изнпсип 
186 ушеника. У щкпли је уппсленп укупнп 28 људи, пд тпга је 8 ваннаставнп, 14 редпвних и 6 
дпдатних прпфеспра. Већина заппслених у настави и даље дплази из Србије и других градпва 
Републике Српске и из Црне Гпре.  

Прпблеме ствара недпстатак музишке ппреме, кпнкретнп хармпника, кларинета, флаута, виплина. 
Јпщ један пд прпблема су путни трпщкпви наставницима збпг недпвпљних смјещтајних капацитета 
у Невесиоу.  

Средоещкплскп пбразпваое 

Средоещкплскп пбразпваое у СЩЦ-у „Алекса Щантић“ у Невесиоу и даље укљушује пет струка: 
гимназија, екпнпмија, правп и тргпвина, мащинствп и пбрада метала те здравствп и спцијална 
защтита. У щкплскпј гпдини (2017/2018) наставу ппхађа 505 ушеника, расппређених у пет 
наведених струка са укупнп 25 пдјељеоа. У пднпсу на щкплску гпдину 2013/2014. када је щкплу 
ппхађап 598 ушеника брпј ушеника у средопј щкпли је смаоен за 93 ушеника. Тренутнп у Центру 
ради 58 радника пд шега 43 прпфеспра. Услпви за рад Центра су дпбри, а у пднпсу на 2013. гпдину 
санирани су ппједини дијелпви грађевинских пбјеката, ппремљени кабинети, ппправљенп 
гријаое дпк је рекпнструкција сппртске двпране заврщена крајем 2018. гпдине. Један дип 
прпјеката је бип реализпван кап дип планираних стартещких интервенција щтп је умнпгпме 
плакщалп рад щкпле.  

 

Слика 7. Преглед брпја ушеника у СЩЦ пп гпдинама и пбразпвним устанпвама8 

На ппдрушју ппщтине Невесиое нема виспкпщкплских устанпва. Мнпги сврщени средопщкплци 
настављају щкплпваое у другим градпвима Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Црне 
Гпре. У складу са свпјим мпгућнпстима, ппщтина Невесиое ппмаже студенте дпдјелпм 
студентских стипендија. Брпј стипендија са 50 у 2005. гпдини се ппвећап на 200 у 2011.гпдини, а у 
2017.гпдини тај брпј изнпси 186 стипендија, с тим да се изнпс редпвних стипендија ппвећап на 100 
КМ. Пвакав вид стипендираоа студената је пптпунп спцијални прпграм, па ће се у нареднпм 
перипду пвај прпграм ппстепенп финансијски смаоивати а ппвећавати прпјекат стипендираоа 
ушеника и студената за пптребе лпкалнпг тржищта рада првенственп пптребе привреде. 

 

 

                                                           
8
 Извпр ппдатака: Извјещтај СЩЦ Алекса Щантић Невесиое 
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3.1.4.2. Култура и сппрт 

Култура 

Из пбласти културе у ппщтини Невесиое из ранијег перипда функципнищу удружеоа „Српскп 
прпсвјетнп и културнп друщтвп „Прпсвјета“, Културнп-умјетнишкп друщтвп „Невесиое“, Гусларскп 
друщтвп „Невесиоска пущка“- бивщи назив ГД „Алекса Щантић“, Извпрна група „Свети 
Великпмушеник Димитрије“, те јавне устанпве “Нарпдна библиптека Невесиое“ и Центар за 
инфпрмисаое и културу „Радип Невесиое“. У 2017 гпдини фпрмирана је етнп група „Симпнида“ 
са псам шланпва, па су 2018. гпдини пва друщтва брпјала 135 шланпва. У календару редпвних 
културнп-сппртских збиваоа у пквиру Невесиоске плимпијаде 2018-те гпдине уведена је Мала 
плимпијада за дјецу дп псам гпдина, а 2015. гпдине уведени су турнир у баскету и Лига мјесних 
заједница у малпм фудбалу. У галерији Дпма културе и даље се ппвременп прганизују коижевне 
прпмпције и сликарске излпжбе. Радип Невесиое инфпрмище грађане п свим битним лпкалним 
темама и темама из пкружеоа, у редпвнпм термину, знатнп ппщирније негп у ранијем перипду. 
Највећи културнп сппртски дпгађај је Невесиоска плимпијада кпју ппсјети прекп 10.000 
ппсјетилаца. Пвај брпј се у претхпднпм перипду сталнп ппвећавап. 

 

Слика 8. Преглед финансираоа устанпва културе из ппщтинскпг бучета 9 

У ппщтини Невесиое се налази и Стари град Вјеншац кпји је у међувремену рекпнструисан 2014. 
гпдине. Крпз заппшете стратещке интервенције ренпвира се Дпм културе у 2018. гпдини кап и 
Сппртска двпрана шији се заврщетак изградое пшекује дп краја 2018. гпдине щтп ће у мнпгпме 
дппринијети даљем развпју културних садржаја.  

Сппрт 

Регистрпвани сппртски клубпви у ппщтини Невесиое раде на аматерскпј пснпви. У претхпднпм 
перипду дп 2018. гпдине дпщлп је дп развпја сппртских активнпсти и фпрмираоа нпвих клубпва. 
Плесни клуб „Lets Dance“ пснпван је 2017. гпдине са укљушених 86 шланпва на крају 2018. гпдине. 
Клуб бприлашких сппртпва „Невесиое“ пснпван је 2016. гпдине и има 40 шланпва. Кпоишки клуб 
„Галпп“ пснпван је 2014. гпдине са три шлана. Пд сппртских клубпва знашајан резултат пстварип је 
Клуб малпг фудбала, кпји је у сезпни 2018/2019 гпдине ппстап првак Републике Српске и псвајаш 
купа Републике Српске. Укупан брпј шланпва у свим клубпвима на крају 2018. гпдине изнпсип је 
779 шланпва. У претхпднпм перипду врщене су санације сппртских пбјеката, сппртске двпране и 
градскпг стадипна. Градски стадипн је бип у вепма лпщем стаоу и пријетип гащеоу клуба. 
Ренпвиран је 2016. гпдине и пдржап ранију функцију највећег пкупљаоа пмладине у сппрту. 
Сппртска двпрана је ренпвирана 2018. гпдине и вратила је улпгу и садржај у развпју двпранскпг 
сппрта у Невесиоу. 
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3.1.4.3. Здравствена защтита 

Здравствена защтита у ппщтини Невесиое пбавља се у Дпму здравља, Ппщтпј бплници Невесиое 
и у двије стпматплпщке прдинације у приватнпм сектпру. 

Дпм здравља у Невесиоу прганизује примарну здравствену защтиту и пбезбјеђује: ппрпдишну 
медицину, дјешију, превентивну и ппщту стпматплпгију, хигијенскп-епидемиплпщку дјелатнпст, 
хитну медицинску ппмпћ, лабпратпријску и радиплпщку дијагнпстику. Рад устанпве је 
прганизпван и путем амбуланти пп дјелатнпстима. У претхпднпм перипду прпщирене су услуге 
здравствене защтите за превенцију пбпљеоа и третман менталнпг здравља. Пснпван је Центар за 
менталнп здравље 2018. гпдине ппд ппкрпвитељствпм амбасаде Щвајцарске Владе. 

У 2017. гпдини изврщена је рекпнструкција Дпма здравља у пквиру Прпјекта јашаоа здравственпг 
сектпра (ХСЕП), а такпђе је дпбијена и медицинска ппрема пд Министарства здравља и спцијалне 
защтите за амбуланте ппрпдишне медицине, кпје су прганизпване са псам тимпва (није билп 
прпмјена у брпју тимпва у пднпсу на 2013.г.). Тиме је упптпунпсти усппстављена услуга псам 
тимпва ппрпдишне медицине. 

Укупан брпј заппслених у Дпму здравља на дан 31.12.2017. гпдине изнпсип је 59 радника щтп је за 
6 радника вище у пднпсу на 2013. гпдину. Брпј пружених здравствених услуга на нивпу Дпма 
здравља за 2017. гпдину бип је 148 890 услуга, дпк је за 2011. гпдину брпј пружених услуга бип 105 
685. Брпј кприсника услуга у пднпсу на 2013.гпдину се смаоип за 136 кприсника. Брпј псигураника 
у пвпм перипду се кретап пд 11.670 дп 11.534 без упшене тенденције прпмјене. 

 

Слика 9. Брпј заппслених у здравственим устанпвама10 

Прпблеми са кпјим се Дпм здравља сусреће у свпм раду јесте дптрајала радиплпщка и 
ултразвушна ппрема, недпстатак санитетских впзила те велика пптрпщоа лијекпва издатих на 
рецепт кап и ппвећаое брпја анализа лабпратпријске дијагнпстике.  

Ппщта бплница Невесиое пснпвана је 1996. гпдине и пва устанпва је устанпва секундарнпг нивпа 
здравствене защтите кпја пружа услуге из интерне медицине, ппщте хирургије, гинекплпгије и 
акущерства и педијатрије. 

Ппщта бплница Невесиое је крајем 2014. гпдине прещла у нпви пбјекат бплнице кпји је саграђен 
средствима дпнатпра гпсппдина Михајла Лабала из САД-а, кпји је ппријеклпм из Невесиоа, уз 
ушещће Владе Републике Српске са дијелпм средстава за заврщетак и ппремаое бплнице. 
Преласкпм у нпви пбјекат бплница је успјела да ангажује еминентне здравствене струшоаке из 
Србије те је заппшела и наставила са пружаоем здравствених услуга из дигестивне хирургије кпје 
се не пружају у здравственим устанпвама у Републици Српскпј. Пву активнпст су УНДП и ппщтина 
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Невесиое ппмпгли путем прпјекта Дијасппра за развпј. Специфишне услуге су се дп сада пружале 
пацијентима из Републике Српске и Федерације БиХ, Македпније и Црне Гпре пп шему је пва 
устанпва, ппред услуга кпје се пружају пд љекара пве бплнице, ппстала преппзнатљива не самп у 
Републици Српскпј већ и пкружеоу. 

Брпј заппслених радника у пвпј устанпви се ппвећап са 58 у 2013. гпдини на 80 дп 31.12.2017. 
гпдине, пд шега је 60 медицинских и 20 немедицинских радника.  

Према анкетама кпје редпвнп сваке гпдине прпвпди Фпнд Здравственпг Псигураоа Републике 
Српске пацијенти су најзадпвпљнији Ппщтпм бплницпм Невесиое. Сви анкетирани за услпве 
лијешеоа у пвпј бплници дали су највищу пцјену11.  

Циљ је да се ппдигне квалитет услуга на јпщ већи нивп, пмпгући бржа едукација радника пве 
устанпве кпд пружаоа пдређених услуга. Какп би се пацијентима пружила щтп бпља услуга бит ће 
пптребнп урадити и маое интервенције на ппвезиваоу старе и нпве зграде Ппщте бплнице те 
изврщити набавку пдређене специјалистишке ппреме. 

 

3.1.4.4. Спцијална защтита 

Јавна устанпва Центар за спцијални рад Невесиое је устанпва спцијалне защтите. Тренутнп 
заппщљава десет радника. Оен рад се пгледа у видпвима ппмпћи за кприснике ппмпћи и висини 
исплаћене ппмпћи за кприснике спцијалне ппмпћи. Видпви ппмпћи у ппсматранпм перипду 2013-
2017 нису се мијеоали. У истпм перипду кпнтинуиранп се смаоивап укупан брпј кприсника 
ппмпћи са 1833 (у 2013. гпдини) на 1563 лица (у 2017. гпдини), щтп у прпценту изнпси 14,73%. Пвп 
смаоеое је билп гптпвп линеарнп. Пснпвни узрпци пвпг смаоеоа су смаоеое брпја нпвпрпђене 
дјеце, ппвећаое стппе заппсленпсти и смртнпст старијих кприсника. Пп питаоу раоивих скупина 
највище је пних из катергприје старијих лица без ппрпдишне оеге. Брпј пвих лица у пднпсу на 
2013. гпдину је ппрастап. У 2013. гпдини пвих лица је билп 108, дпк их је у 2017. гпдини билп 234. 
За пву категприју станпвнищтва највище се брине Центар за спцијални рад и тимпви ппрпдишне 
медицине из ппрпдишниих амбуланти Дпма здравља. Изнпс исплаћене ппмпћи за ппсматрани 
перипд пстап је на приближнп истпм нивпу. Прихпди Центра за спцијални рад су из гпдине у 
гпдину расли су са 800.401 КМ у 2013-пј гпдини на 902.181 КМ у 2017-пј гпдини.  

 

3.1.4.5. Цивилна защтита 

Улпга Цивилне защтите, кап дијела управе Ппщтине Невесиое, састпји се у спасаваоу 
станпвнищтва и оегпве импвине пд елементарних неппгпда и других несрећа. Пп систематизацији 
радних мјеста радници припадају служби Нашелника Ппщтине. У ппсматранпм перипду 2013-2017 
дпщлп је дп ппвећаоа брпја изврщилаца са једнпг на шетири и фпрмиран је щтаб за ванредне 
ситуације.  

Ппщтина Невесиое је крајем 2018. гпдине израдила дпкумент Прпцјена угрпженпсти пд 
елементарне неппгпде и друге несреће ппщтине Невесиое, кпји је усвпјен пд стране Скупщтине 
Ппщтине.12 Најдеструктивније неппгпде, кпје пптенцијалнп мпгу ппгпдити пвп ппдрушје и нанијети 
вепма пзбиљне ппсљедице су разпрни земљптрес интензитета 8°MCS и вище, ппплаве у 
Невесиоскпм ппљу, ппжари на птвпренпм прпстпру великих ппврщина щумских и 
ппљппривредних култура и снијег те велике соежне падавине. Прпглащеоа ванредних ситуација 
пд стране надлежнпг пргана није билп, а највећа ппаснпст у задоих пет гпдина је ппвећаое брпја 
щумских ппжара са 40 ппжара у 2013. гпдини на шак 169 у 2017. гпдини при шему су ппврщине 
угрпжене ппжарима ппвећане са 108,7 ха на 1402 ха. 
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 http://www.opstinanevesinje.rs.ba/cir/article.php?pid=1671 
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 Дпкумент: Прпцјена угрпженпсти пд елементарне неппгпде и друге несреће на ппдрушју ппщтине Невесиое 
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Какп би ефикаснп мпгли пдгпвприти на пптербе заједнице у слушају елементарних неппгпда, 
пптребнп је у нареднпм перипду радити на ппремаоу Цивилне защтите, те на уређеоу кприта и 
санацији насипа ријеке Залпмке. 

 

3.1.4.6. Спцијална импвинска и лишна сигурнпст грађана 

Ппщтина Невесиое спада међу градпве са највећпм сигурнпсти грађана и са најмаопм стпппм 
криминалитета. Прпсјешан брпј кривишних дјела пп глави станпвника у Републици Српскпј изнпси 
0,91%  у 2017 гпдини13 дпк тај ппдатак за Невесиое изнпси 0,17% щтп је 5,35 пута маое негп 
прпсјек у Републици Српскпј. Ппред тпга укупан брпј кривишних дјела (Слика 10) је у сталнпм 
ппадаоу, такп је у 2017. гпдини пвај брпј изнпсип 39% маое негп у 2013. гпдини. 

 

Слика 10. Структура криминалитета14 

У структури криминалитета најзаступљенији су импвински деликти кпји су најшещше били 
заступљени пд 83-90%, у далекп маопј мјери привредни криминал (3-17%), а псталих кривишних 
дјела гптпвп да нема. 

 

3.1.4.7. Псјетљиве/ раоиве групе 

У псјетљиве групе спадају малпљетници: дјеца без рпдитељскпг стараоа, пдгпјнп занемарена и 
запущтена дјеца, дјеца шији је развпј пметен ппрпдишним прпблемима и дјеца са менталним и 
физишким сметоама. У ппсматранпм перипду тај брпј прилишнп уједнашен псим дјеце пдгпјем 
занемарене, шији брпј ппада из гпдине у гпдину. 

 

Слика 11. Раоиве групе, малпљетници15 
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 Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику Републике Српске, Статистишки гпдищоак 2018 
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 Извпр ппдатака: Извјещтај ЦЈБ Требиое, РЈ Невесиое 
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Лпкална заједница впди бригу п псјетљивим групама у границама свпјих мпгућнпсти. Седмпрп 
дјеце са ппсебним пптребама ппхађа пснпвну щкплу, заједнп са псталпм дјецпм. Удружеое „Мпја 
нада“ ради са дјецпм  са ппсебним пптребама у виду дневнпг бправка. Свакпдневнп је на 
третману дп двадестерп дјеце. Инаше, у цијелпј ппщтини категприсанп је педесет шетвпрп дјеце из 
пве категприје. 

Пдрасли кпји спадају у псјетљиве групе су: лица пметена у физишкпм и психишкпм развпју и лица 
са инвалидитетпм, материјалнп непбезбијеђена и за рад несппспбна лица, стара лица без 
ппрпдишнпг стараоа, лица друщтвенп негативнпг ппнащаоа и лица и ппрпдице у стаоу спцијалне 
пптребе кпјима је усљед ппсебних пкплнпсти пптребна ппмпћ. Брпј пдраслих лица у нащпј 
ппщтини, кпји спадају у категприју раоивих група сталнп је у ппрасту. 

Центар за спцијални рад впди бригу п слушајевима за кпје нема кп да брине, на нашин, да 
суфинансира дип средстава за оихпв смјещтај у ппсебним устанпвама у Републици Српскпј. Тај 
брпј је из гпдине у гпдину приближнп исти и креће се дп пет лица. 

Ратни впјни инвалиди су псјетљива категприја шији се брпј збпг ппсљедица рата накнаднпм 
пцјенпм инвалиднпсти у 2014. гпдини ппвећап за 18%, пднпснп са 347 инвалида на 413 
инвалидних лица. Изнпс инвалиднина, релативнп је растап, али вепма неуједнашенп у апсплутним 
изнпсима. Такп је инвалиднина прве категприје са пптребнпм пптпунпм ппмпћи ппрасла за 
520КМ, или за 35% у пднпсу на 2013 гпдину. Брпј пензипнера у ппщтини је смаоен за 69 
кприсника или за 2,4% у пднпсу на 2013-у гпдину. 

 

3.1.4.8. Цивилнп друщтвп (невладине прганизације) 

Невладине прганизације заузимају знашајнп мјестп у функципнисаоу лпкалне заједнице. У 
ппсматранпм перипду брпј НВП у ппщтини нарастап је на 43 прганизације. У свпм саставу имају 
4916 шланпва, щтп је велики брпј у пднпсу на брпј станпвника наще ппщтине и знатнп је ппвећан у 
ппсматранпм перипду. У 2013-пј гпдини брпј НВП, без сппртских прганизација, бип је релативнп 
мали. Десет прганизација је билп активнп, а данас је тп пунп вище. Пнп щтп не дпстаје и даље у 
сектпру удружеоа грађана, кап и у мнпгим друщтвеним дјелатнпстима, јесте дпбрпвпљна улпга 
ппјединца, без лишнпг интереса, са жељпм да се све активнпсти пмаспве и дпбије квалитетнији 
садржај живпта у лпкалнпј заједници. 

Финансираое невладинпг сектпра пд стране бучета лпкалне заједнице се благп ппвећавалп, са 
378.017КМ у 2013-пј гпдини на 390.030КМ у 2017-пј гпдини. Ппсматранп прпцентуалнп тп изнпси 
приближнп 3,2% ппвећаоа. Скпрп сва удружеоа, изузевщи Удружеое пензипнера и јпщ пар оих, 
извпр финансираоа, траже у бучету лпкалне заједнице. У највећем пбиму НВП се финансирају пп 
бучетскпм систему. Финансираое путем прпјеката, кпји су пд заједнишкпг интереса Ппщтине и 
НВП, рађенп је у перипду 2015-2017 и није ппстигнут знашајнији резултат. Ипак сматрамп да у 
пваквпм виду финансираоа ппстпји велики пптенцијал и да пвпме треба ппсветити већу пажоу. 

 

3.1.4.9. Ппщтинска управа – анализа стаоа 

У Ппщтинскпј управи Невесиое заппсленп је 100 службеника и намјещтеника прганизпваних у 
Службу нашелника и 4 пдјељеоа кап пснпвне прганизаципне јединице те Кабинет нашелника и 
Теритпријалну ватрпгасну јединицу кап ппсебне прганизаципне јединице. Кабинет нашелника 
представља нпвину у прганизацији Ппщтинске управе. У пднпсу на 2013-ту гпдину ппвећан је брпј 
заппслених за 28 службеника. 

У перипду 2013-2017. гпдина, ташније у 2015. гпдини, усппстављени је јединица за управљаое 
развпјем. Ппслпве јединице за управљаоем развпјем пбавља Пдсјек за управљаое развпјем 
прганизпван у саставу Службе нашелника и брпји 5 заппслених.  
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Заппслени у ппщтинскпј управи распплажу пптребним знаоима и искуствпм за пружаое 
квалитетних услуга грађанима и привредницима.   

У наредпм перипду пптребна је дпсљедна примјена Правилника п планираоу, праћеоу и 
вреднпваоу и извјещтаваоу (ППВИ прпцедуре) кпјим су дефинисани ппслпви, улпге, 
пдгпвпрнпсти и рпкпви свих релевантних актера, а првенственп заппслених у ппщтинскпј управи, 
на реализацији сваке фазе у прпцесу имплементације Стратегије развпја. 

У ппгледу пружаоа услуга, нивп задпвпљства грађана је 2007. гпдине изнпсип 97%  затим је имап 
благи пад дп 2016. гпдине када је изнпсип 92% и ппслије тпга анкета се није спрпвпдила. Ппслије 
су пстварена унапређеоа кпја се пгледају у ппједнпстављеоу административних ппступака, 
скраћеоу прпцедура, усппстављаоу централнпг регистра предузетника. 

У заврщнпј фази је ппремаое и електрпнскп увезиваое матишнпг уреда у МЗ Пчаку кпји ће 
грађанима бити на распплагаоу, а у нареднпм перипду је пптребнп приступити адаптацији, 
ппремаоу и електрпнскпм увезиваоу матишнпг уреда у МЗ Зпвпм дплу, кап јединпм препсталпм 
матишнпм уреду кпји није електрпнски ппвезан са главнпм администарцијпм. 

На ппдрушју ппщтине Невесиое, усппстављенп је 17 мјесних зајеница са активним шланпвима 
Савјета. Ппједине мјесне заједнице нису ппремљене адекватнпм технишкпм ппремпм щтп 
птежава оихпв рад. Већина МЗ кпристи прпстпре у щкплским пбјектима или парпхијске дпмпве, 
дпк двије немају ни алтернативни канцеларијски прпстпр у функцији (МЗ Грабпвица, МЗ Риља). 

У нареднпм перипду неппхпднп је даље унапређеое ппремљенпсти пргана управе, кап и даље 
унапређеое кпмуникације са привредним и невладиним сектпрпм. 

У нареднпм перипду је вепма важнп фпкусирати се на пдржаваое ппстпјећих пбјеката у сектпру 
пбразпваоа и у ускпј сарадои са лпкалним привредницима и прганизацијама цивилнпг друщтва, 
радити на усклађиваоу пбразпвних пптреба лпкалне привреде са ппнудпм средопщкплскпг 
центра. 

Иакп је Ппщтина издвајала велика финансијска средства за рекпнструкцију и ппремаое културних 
устанпва и пбјеката, пна јпщ нису ппстигле задпвпљавајући нивпа јавних услуга и искприщћенпсти 
капацитета из пбласти културе. Пптребнп је мнпгп вище анимирати грађане да се укљуше у јавни и 
културни живпт Невесиоа, нарпшитп мјещтана руралних ппдрушја кпји су ускраћени за билп какав 
вид културних дещаваоа.  

Ппщтина је изврщила рекпнструкцију сппртске двпране и других сппртских терена па се у 
нареднпм перипду мпра фпкусирати на већу афирмацију сппртскп рекреативних активнпсти, крпз 
пбезбјеђеое адекватних услпва за рад сппртских клубпва и рекреацију грађана, нарпшитп у 
руралним дијелпвима гдје не ппстпје адекватни сппртскп-рекреаципни терени. 

У пбласти здравствене защтите ппстигнут је знашајан напредак заврщеткпм и ппремаоем нпвпг 
пбјекта Ппщте бплнице Невесиое, па су пстварени мнпгп бпљи услпви пружаоа здравствених 
услуга. Ппред тпга у сарадои са дијасппрпм, кприщтеоем знаоа и искуства впдећих здравствених 
струшоака из дијасппре усппстављене су нпве специјалистишке услуге из пбласти хирургије и 
гинекплпгије пп шему је Ппщта бплница ппстала регипналнп ппзната. У дпму здравља урађена је 
рекпнструкција пбјекта и усппстављенп псам тимпва ппрпдишне медицине. 

У пбласти спцијалне защтите брпј кприсника се смаоип. Пснпвни узрпк пвпг смаоеоа је смаоеое 
брпја кприсника нпвпрпђене дјеце, умираоем старих кприсника ппмпћи и ппвећеоем брпја 
заппслених. Бучет спцијалне защтите је ппвећан. Ппред тпга пптребнп је анимирати и активнп 
укљушити невладине прганизације и друге пргане лпкалне заједнице, да свпјим примједбама, 
сугестијама и директним активнпстима утишу на ппбпљщаое квалитета спцијалне защтите на 
ппдрушју ппщтине Невесиое. 

Већина прганизација цивилнпг друщтва директнп ради на ппбпљщаоу спцијалнпг статуса 
раоивих група те је финансијска ппдрщка Ппщтине оихпвим активнпстима пд пресуднпг знашаја. 
Иакп Ппщтина издваја 3,2% средства пд укупнпг изнпса бучета за оихпв рад, пптребнп је дпдатнп 
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изградити оихпве капацитете у циљу изналаска финансијских средстава из дпдатних извпра 
финансираоа. 

Ппщтинска администрација распплаже са великим брпјем виспкппбразпванпг кадра. Задпвпљствп 
грађана услугама щалтер сале је на виспкпм нивпу, међутим друге се услуге административне 
службе мпгу знашајнп ппбпљщати. Тп се првенственп пднпси на јавне кпмуналне услуге 
привредницима и пптенцијалним инвеститприма.  

Сигурнпсна ситуација у перипду 2013.-2017. је дпбра и биљежи кпнстантнп ппбпљщаое. Пваква 
импвинска и лишна сигурнпст грађана улива ппвјереое у лпкалну сампуправе и у свакпм слушају 
ппгпдује ппвпљнпј клими за привлашеое инвестиција и утише на смаоеое пдлива станпвнищтва, 
нарпшитп младих.  

У Цивилнпј защтити дпщлп је дп ппвећаоа брпја изврщилаца и фпрмираоа Щтаба цивилне 
защтите. Пптребнп је јпщ набавити неппхпдну ппрему за спасаваое и интервенције какп би у 
слушају елемнтарних неппгпда мпгли на вријеме изврщити акције спасаваоа. 

 

3.1.4.10. Стаое јавне инфраструктуре и јавних услуга 

Стаое сапбраћајне инфраструктуре 

На ппдрушју ппщтине Невесиое вепма је разграната путна мрежа у укупнпј дужини пд 307 
килпметара лпкалних путева, кпји се пдржавају из бучета ппщтине Невесиое (Пдлука п 
категпризацији лпкланих путева на теритприји Ппщтине Невесиое, Службени гласник Ппщтине 
Невесиое 3/15). У перипду пд 2013-2017 гпдине на теритприји ппщтине улпжена су знашајна 
финансијска средства на пдржаваое путне инфраструктуре какп у љетнпм такп и у зимскпм 
перипду и тп према наведеним гпдинама: 

2013 2014 2015 2016 2017 

240.273,00 205.380,00 223.309,00 172.682,00 121.922,00 

Табела 2. Финансијска средства (КМ) улпжена у санацију и пдржаваое лпкланих путева на 
теритприји Ппщтине Невесиое16 

Разруђенпст путне мреже и велике соежне падавине представљају велики прпблем приликпм 
пдржаваоа путне инфраструктуре. У наведенпм перипду финансијска средства су углавнпм 
улпжена на пдржаваое макадамских путева на теритприји ппщтине, щтп знаши да није билп 
асфалтираоа лпкалних путних праваца. Ппщтина Невесиое пд 2016. гпдине има знашајну ппмпћ у 
пдржаваоу путне инфраструктуре пд стране предузећа ХЕТ (Хидрп-електране на Требищоици), 
кпје свпјим финснијским средствима и свпјпм механизацијпм дппринпси пдржвaоу лпкaлне путне 
мреже щтп је дпвелп и дп смаоеоа финансијских средстава кпје ппщтина улаже за пву намјену. У 
нареднпм перипду ппщтина Невесиое треба изврщити мпдернизацију лпкалних сапбраћајница 
дпк су регипналне и магистралне сапбраћајнице на пвпм ппдрушју у надлежнпсти ЈП „ПУТЕВИ РС“. 
Путна мрежа у надлежнпсти ппщтине има 15 км некатегприсаних путева и 292,5 км лпкалних 
путева. Пд тпга је асфалтиранп 72,5 км или 23,6%. У претхпднпм перипду није билп прпмјена пвих 
вриједнпсти. Путна мрежа у надлежнпсти Ј.П. Путеви Републике Српске када гпвпримп п ппщтини 
Невесиое састпји се пд 65 км магистралних и 95 км регипналних путева.  

Ппред разуђенпсти сапбраћајне инфраструктуре важнп је наппменути да је стаое путева 
прилишнп лпще.  Магистрални пут Мпстар-Невесиое-Гацкп je у прилишнп лoщем стаоу асфалтне 
ппдлпге, а регипнални путеви у јакп лпщем и запсталпм стаоу, шак 55,8% пве категприје путева 
није асфалтиранп. Регипнални пут Невесиое-Беркпвићи је у фази рекпнструкције са малим 
нивппм инвестиција, пут Невесиое-Лука према Кпоицу је у јакп лпщем стаоу асфалтне ппдлпге, 
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 Извпр ппдатака Ппщтина Невесиое 



31.12.2019                „Службени гласник ппщтине Невесиое“   Брпј 16/2019 –                   други дип  

26 
 

дпк је пут Невесиое-Калинпвик јпщ са макадамскпм ппдлпгпм. Пут Невесиое-Зијемља-Мпстар 
вище лиши на щумски негп на регипнални пут. Један пд кљушних припритета за развпј Ппщтине 
Невесиое је рекпнструкција магистралнпг пута М-6.1 (Мпстар-Невесиое-Гацкп) јер је 
станпвнищтвп наще ппщтине у великпј мјери екпнпмски зависнп пд ппщтине Гацкп и Града 
Мпстара. Тренутнп има 21 насељенп мјестп шији центри нису асфалтнпм цестпм ппвезани са 
центрпм ппщтине. За вријеме ппплава дплази дп плављеоа мпста на Ппкпсцу и прекида пве путне 
кпмуникације па села мјесне заједнице Грабпвица пстану пдсјешена вище дана. Такпђе ппплаве 
узрпкују плављеое и прекид сапбраћаја магистралнпг пута М 6.1 Невесиое – Гацкп на дипници 
кпд Вищоева. 

 

Стаое технишке инфраструктуре 

Електрпенергетска инфраструктура на ппдрушју ппщтине Невесиое је вепма разруђена щтп 
изискује велике наппре за оенп пдржаваое. Ппкривенпст електрпенергетскпм мрежпм ппщтине 
је гптпвп стпппстптна, пднпснп самп једнп насељенп мјестп, са шетири дпмаћинства, није 
ппкривенп ЕЕ мрежпм. Дужина ЕЕ мреже у виспкпм и нискпм наппну је пкп 300 км. У перипду пд 
2013.-2017. гпдине је ппшетп каблираое надземне ЕЕ мреже а једним дијелпм укппаваоа ЕЕ 
мреже у градскпм ппдрушју. Заппшета је изградоа 110kV далекпвпда Гацкп-Невесиое шијпм ће се 
изградопм пбезбиједити алтернативнп и сигурније напајаое ппщтине у слушају квара или 
хаварије на главнпм наппјнпм 110kV далекпвпду Мпстар-Невесиое. Истпвременп је ппшета 
мпдернизација главне трафпстанице Килавци 110/10 kV и тај прпцес је у тпку.  

Щтп се тише телекпмуникаципне каблпвске мреже пна је у прпцесу мпдернизације пднпснп 
ппщтина Невесиое је ппстала саставни дип пптишке мреже Републике Српске а истпвременп се 
пдвија и ппвезиваое кприсника на пптишку мрежу шиме се ппвећава квалитет пвих услуга. 
Пптишкпм мрежпм Невесиое је ппвезанп са ппщтинама Беркпвићи и Калинпвик, такп да је 
направљен прстен пве мреже щтп је шини вепма ппузданпм у непрекиднпј кпнекцији. У Невесиоу 
и свим насељима дуж главне трасе урађене су лпкалне пптишке мреже и дате на кприщтеое. 

 

Стаое кпмуналне инфраструктуре 

У перипду пд 2013. дп 2017. гпдине дпщлп је дп знашајнпг ппвећаоа дужине впдпвпдне мреже а 
самим тим и дп ппвећаоа брпја кприсника услуга впдпснабдијеваоа. У пвпм перипду изграђенп 
је 13 км нпве впдпвпдне мреже и тиме се прпценат станпвнищтва кпји се квалитетнп 
впдпснабдијева ппвећап са 73% у 2013 на 80% на крају 2017. гпдине, Брпј пптрпщаша се ппвећап са 
8370 на 8550 пптрпщаша. Квалитет впдпвпдних мрежа се знашајнп ппбпљщап такп да су и пвпм 
перипду губици впде са 78% смаоени на 61%. 

Крајем 2018 гпдине заврщен је прпјекат изградое главнпг цјевпвпда Удбина-Невесиое 
капацитета 70 л/сек. У тпку је припрема прпјеката изградое прешисташа питке впде на извприщту 
„Алагпвац“ капацитета 70 л/сек щтп ће дппринијети да се у нареднпм перипду мпже пшекивати 
ппвећаое пбима и квалитета впдпснабдијеваоа Невесиоа и насељених мјеста ван градскпг 
ппдрушја ппщтине Невесиое. Уз главни цјевпвпд Удбина-Невесиое и впдпвпде градилищних 
насеља ХЕ Дабар изграђени су лпкални впдпвпди и изврщенп впдпснабдијеваое насеља Зпви Дп 
са пкп 98 дпмаћинстава и насеља Кпспваша. У тпку је реализација прпјеката впдпснабдијеваоа 
села Браташ са 71 дпмаћинствпм и Крекпви-Мијатпвци-Ппстпљани са 122 дпмаћинства. Такпђе се 
гради впдпвпд Впјине – Дрежао кпји ће впдпснабдијевати 51 дпмаћинствп. 

У претхпднпм планскпм перипду канализаципна мрежа је прпщирена за 1 км и сада изнпси 25,5 
км. На пву мрежу је прикљушенп 1300 дпмаћинстава и 230 прикљушака правних лица, щтп шини 
ппвећаое у пднпсу на 2013 за 70 прикљушака дпмаћинстава и 30 правних лица. Велики брпј 
приградских насеља и станпвнищтва кпје у оима живи немају изграђену канализаципну мрежу и 
принуђени су да граде септишке јаме. У нареднпм перипду је пптребнп реализпвати низ прпјеката, 
какп би се пвпм стaнпвнищтву пбезбиједилп квалитетнп пружаое услуга прикупљаоа и пдлагаоа 
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фекалнпг птпада. Припритетни прпјекти су градоа канализаципне мреже за насеља Миљевац и 
Дпоа Щехпвина гдје има пкп 465 дпмаћинстава. 

Стаое јавне расвјете на ппдрушју ппщтине Невесиое је задпвпљавајуће пп питаоу ппкривенпсти 
ппдрушја и насељених мјеста пвпм кпмуналнпм услугпм (у 2017. гпдини 60% станпвнищтва у 
пднпсу на 2013. гпдину када је тај ппстптак изнпсип 40%). Међутим, када је у питаоу оен квалитет 
треба истаћи да је јавна расвјета у ужем градскпм ппдрушју углавнпм застарјела и захтијева 
знашајна улагаоа у оену мпдернизацију уградопм свјетиљки са савременијим технплпгијама, 
шиме ће се пстварити и ефекат ущтеде када су у питаоу трпщкпви  јавне расвјете. Изнпс 
финансијских средстава из ппщтинскпг бучета кпји је улпжен за функципнисаое јавне расвјете 
ппвећан је са 7.000 на 15.000 КМ у пвпм перипду (2013-2017). 

Пдржаваое лпкалне путне мреже, пд стране Ппщтине, је евидентнп али недпвпљнп збпг 
пгранишених финансијских средстава намјеоених за ту сврху. У нареднпм перипду неппхпднп је 
пбезбједити финансијска средства за рекпнструкцију секундарне путне мреже какп у градским 
такп и приградским насељима. 

Електрпенергетска мрежа је дпбрп развијена али је у лпщем стаоу, па је пптребнп изнаћи нашин 
за ппбпљщаое редпвнпг пдржаваоа електрп енергетске мреже на прпстпру ппщтине. 

Пптишка мрежа на прпстпру ппщтине је дпбрп развијена и дпступна великпм брпју кприсника. 
Ппщтина Невесиое ће и у будуће сарађивати са мрежним пператерпм да се пптишка мрежа щири 
заједнп са щиреоем впдпвпдне мреже.  

Щтп се тише впдпснабдијеваоа изграђен је главни цјевпвпд Удбина-Невесиое, а у нареднпм 
перипду пптребнп је реализпвати прпјекат изградое прешисташа питке впде на впдпзахвату 
Алагпвац. Сада је пкп 80% станпвнищтва сппјенп на градски впдпвпд и има задпвпљавајући 
квалитет и квантитет питке впде. Пптребнп је наставити развпј впдпвпдне мреже у сепским 
ппдрушјима. 

У претхпднпм перипду развпј канализаципне мреже је бип незнатан. У нареднпм перипду 
пптребнп је наставити прпщиреое мреже фекалне канализације и урадити анализе, прпјекат и 
ппшети реализацију прешищћаваоа птпадних впда. Да би се пратилп и врщилп ппбпљщаое стаоа 
квалитета впда на ппдрушју ппщтине, пптребнп је системски спрпвпдити редпван мпнитпринг 
стаоа квалитета впда, спрпвести санацију свих неадекватних септишки јама кпје врще загађеоа 
ппврщинских и ппдземних. 

 

3.1.5. Стаое живптне средине 

 

3.1.5.1. Стаое ваздуха, впдних ресурса, земљищта и щумских екпсистема 

Стаое ваздуха и земљищта на ппдрушју ппщтине Невесиое је дпбрп и нема знашајнпг загађеоа, 
щтп пптврђују мјереоа пд пвлащтених института кпја су спрпвпдили на лпкацијама ппгпна и 
ппстрпјеоа у прпцесу прибављаоа екплпщких дпзвпла за исте.  

Стаое впдних ресурса је дпбрп и није прпмијеоенп у претхпднпм перипду. Међутим треба имати 
пажоу према прпмјенама кпје мпгу деградирати пвп стаое, кап щтп су сјеша щума, санација 
септишких јама и третман птпадних впда, кап и прекпмјерна упптреба пестицида и минералних 
ђубрива. Затп би требали редпвнп врщити мпнитпринг стаоа квалитета впда. 

Щумски екпсистем је у дпбрпм стаоу, међутим, да би се пдржап кап такав треба спријешити 
прекпмјерну, неселективну и илегалну сјешу и спрпвпдити активнпсти на ппщумљаваоу 
лпкалитета гдје има пптребе за тим. Највећа ппаснпст за пвај екпсистем је ппвећаое брпја 
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щумских ппжара са 40 у 2013. гпдини на шак 169 у 2017. гпдини при шему су ппврщине угрпжене 
ппжарима ппвећане са 108,7 ха на 1402 ха.17 

 

3.1.5.2. Управљаое птпадпм 

Ппщтина Невесиое се у прптеклпм перипду ппредијелила да ппбпљща прпцес управљаоа 
кпмуналним птпадпм. Ппшеткпм 2018 гпдине ппшета је у израда Плана управљаоа птпадпм гдје ће 
се дефинисати прпјекти и мјере кап и циљеви кпји ће дппринијети квалитетнијем прпцесу пд 
прикупљаоа, селектпваоа, трансппрта па све дп пдлагаоа кпмуналнпг птпада. Тренутна 
ппкривенпст дпмаћинстава са прпцеспм прикупљаоа птпада је 54,5%, щтп је за 15% вище негп 
2013. гпдине. Ппкривенпст пдвпза смећа правних лица дпстигап је 91,7%, щтп је ппвећаое за 
13,3% у пвпм перипду. Кплишина прикупљенпг птпада у 2013. гпд изнпсила је 19.550 м3 и 
ппвећана је на 21.600 м3 у 2017. гпдини. У истпм перипду је птпад пдлпжен на дивље деппније 
смаоен са 2.340 м3 у 2013. гпдини на 1.940 м3 у 2017. гпдини.  

Када је у питаоу управљаое кпмуналним птпадпм, ппщтина Невесиое је у претхпднпм перипду 
реализпвала некпликп прпјеката, а неки су јпщ у фази реализације. Изврщена је набавка 60 малих 
и 20 великих кпнтејнера и 120 канти за прикупљаое и селектпваое амбалажнпг птпада. У фази 
реализације је изградоа рециклажнпг двприщта гдје ће се врщити селектпваое кпмуналнпг 
птпада шији ће се дип прпдавати кап рециклажни материјал, а пстатак пдлагати на деппнију. Пвдје 
треба истаћи да ппщтина Невесиое има великих прпблема са привременпм кпмуналнпм 
деппнијпм и да у нареднпм перипду треба приступити прпналажеоу адекватнпг рјещеоа за пвај 
прпблем какп би привременп мпгли пдлагати кпмунални птпад дпк се не изгради и не ппшне 
кпристити планирана регипнална деппнија на ппдрушју ппщтине Гацкп, кпја је јпщ у ппшетнпј фази 
реализације. Изражен је и прпблем дивљих деппнија шији се брпј није знашајнп прпмијенип у 
пднпсу на 2013. гпдину (регистрпванп 15-20 дивљих деппнија). Иакп је кпмуналнп предузеће 
врщилп уклаоаое 5 дп 6 ппјединих деппнија гпдищое, а пве деппније су се ппнпвп активирале на 
истим мјестима, такп  да их тренутнп ппнпвп има пд 15 дп 20. Ппвећан је брпј мјесних заједница 
укљушених у систем прганизпванпг прикупљаоа и пдвпза смећа и птпада са 5 у 2013. гпдини на 7 у 
2017. гпдини. Птпад у руралним ппдрушјима кпја нису пбухваћена прикупљаоем кпмуналнпг 
птпада, највећим дијелпм се пдлаже на дивљим деппнијама. Затп је у нареднпм перипду 
пптребнп активнпсти усмјерити у санацију дивљих деппнија и щиреое система прганизпванпг 
прикупљаоа кпмуналнпг птпада. 

 

3.1.5.3. Управљаое прпстпрпм и живптнпм срединпм, стаое градскпг зеленила 

У склппу Прпграма заједнишке кпмуналне пптрпщое, кпјег сваке гпдине усваја СП Невесиое, 
предвиђенп је пдржаваое паркпва и псталих зелених ппврщина. Ппврщина уређених паркпва 
изнпси 8.200 м2 и није се мијеоала у ппследоем перипду. У ужем градскпм ппдрушју недпстаје 
паркпва, зелених ппврщина и дрвећа. У прптеклпм перипду се радилп на ревитализацији 
зеленила и фпрмираоу дрвпреда на ппврщинама ппред сапбраћајница и испред јавних пбјеката, 
гдје је тп билп мпгуће. Пд 2013.г. дп 2016.г. гпдищое је засађиванп пп 100 садница, а 2017.г. 200 
садница. Ипак тп је недпвпљнп да би стаое градскпг зеленила билп задпвпљавајуће. 
Претвараоем бивщег впјнпг лпгпра у стамбенп-ппслпвни кпмплекс птварају се мпгућнпсти за 
фпрмираое дпдатних зелених ппврщина и паркпва, укпликп би пбратили пажоу на тај сегмент 
прпстпра. Приликпм израде регулаципних и урбанистишких планпва пптребнп је впдити рашуна да 
се управља живптним прпстпрпм такп да у оему буду предвиђене и заступљене све пптребе кпје 
пбезбјеђују пријатан бправак станпвнищтва на тпм прпстпру. 

 

                                                           
17

 Дпкумент: Прпцјена угрпженпсти пд елементарне неппгпде и друге несреће ппщтине Невесиое 
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3.1.5.4. Защтита прирпднпг и културнп-истпријскпг насљеђа 

Када је у питаоу прирпднп и културнп-истпријскп насљеђе на ппдрушју ппщтине Невесиое, у 
прптеклпм перипду је ппкренута иницијатива увпђеоа на листу UNESCO-a лпкалитета стећака 
Калуфи у селу Крекпви, затим старпг града Вјеншац кпји се налази неппсреднп уз уже градскп 
ппдрушје, кап и мпста Пвшији Брпд у селу Браташ. У пвпм перипду је мпст Пвшији Брпд уврщтен на 
листу защтићених сппменика Републишкпг Завпда за защтиту културнп-истпријскпг и прирпднпг 
насљеђа. 

 

3.1.5.5. Утицај лпкалне екпнпмије на живптну средину 

На ппдрушју ппщтине Невесиое за сада не ппстпји прпизвпднп нити билп каквп другп ппстрпјеое 
кпје би ималп знашајнији утицај на стаое живптне средине. Ппстпјећа прпизвпдна ппстрпјеоа су 
се крпз мјере, кпје су налпжене у прпцесу прибављаоа екплпщких дпзвпла, свела на прихватљив 
утицај на живптни прпстпр. Оихпви технплпщки прпцеси су такви да је емисија щтетних материја 
и буке у границама предвиђених прагпва дпзвпљених велишина кпје су прпписане пдгпварајућим 
правилницима. Углавнпм сви ппгпни и ппстрпјеоа, кпји пп Закпну п защтити живптне средине 
мпрају имати екплпщку дизвплу, су исту и прибавили. 

Стаое ваздуха и земљищта је дпбрп, али и убудуће треба ппсебну пажоу ппсветити пшуваоу пвпг 
бпгатства, ппсебнп спрешавајући инвестиције кпје би тп нарущиле „прљавим технплпгијама“.  

Пптребнп је спријешити даљу бесправну сјешу щума,  усппставити хитне узгпјне мјере кпје 
ппдразумијевају ппбпљщаоа квалитета щуме и на мјестима гдје се врщи легална сјеша стабала 
врщити рекултивацију пднпснп садоу нпвих младих стабала. 

Евидентнп је да питаое управљаое птпадпм не прпстпру ппщтине Невесиое један пд највећих 
прпблема кпји се тишу защтите живптне средине. У нареднпм перипду пптребнп радити на 
активнпстима санације дивљих деппнија и ппстпјеће градске деппније и прилагпдити кпмуналну 
структуру да се птпад у будућнпсти мпже птпремати на регипналну деппнију Гацкп кпја је 
планирана у складу са ЕУ стандардима збриоаваоа птпада.   

 

3.1.5.6. Прпстпрнп планска дпкументација 

Преглед прпстпрнп-планске дпкументације за Ппщтину Невесиое је следећи:  

Прпстпрни планпви: - 2015. гпдине усвпјен прпстпрни план ппщтине Невесиое 2011-2031. 

Урбанистишки планпви: - Ппстпји пптреба за дпнпщеоем Урбанистишкпг плана ппщтине Невесиое, 
у предхпднпм перипду није урађенп нищта. 

Регулаципни планпви: - Усвпјени су следећи регулаципни планпви: РП Привредна зпна Килавци 
(измјена и дппуна плана), РП Гвпзд (измјена и дппуна плана), РП Спларна електрана Будисавље, 
РП Гараже стара бплница, РП Херцегпвашки крщ, РП Стара управа путева, РП Бптин, РП ВЕ Гребак (у 
фази усвајаоа), РП Килавци Щајбе (измјена и дппуна плана-у фази усвајаоа), РП Впјни лпгпр, РП 
Впјни лпгпр (измјена и дппуна плана), РП Црква Св.Илије на Мпринама, РП Сеп (измјене и дппуна 
плана), РП ПЦ Малта (измјене и дппуна плана-у фази усвајаоа), РП Стара бплница (измјена и 
дппуна плана). 

Највећи дип планпва је израђен или измијеоен на захтјев Ппщтине Невесиое дпк је један дип 
рађен на захтјев инвеститпра или власника некретнина. Планпви су се углавнпм пднпсили на 
стамбене зпне дпк су се три пднпсила на ппслпвне или стамбенп-ппслпвне зпне. Тренутнп 
најактуелнија лпкација је прпстпр Впјнпг лпгпра кпме је прпмијеоена намјена у стамбенп-
ппслпвну зпну. Усвајаоем регулаципнпг плана пве лпкације пмпгућенп је ппкретаое вище 
инвестиција, а најважније су изградоа тржнпг центра и ппшетак градое стамбене зграде са двије 
ламеле пп 30 станпва. 
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Припритет за наредни перипд јесте израда и усвајаое Урбанистишкпг плана ппщтине и усвајаое 
Пдлуке п уређеоу прпстпра и грађевинскпм земљищту. 

 

3.1.6. Анализа бучета 

 

Псврт на финансираое тпкпм претхпднпг перипда имплементације стратегије: У стратегији 
развпја за перипд 2014-2018 гпдина није прецизнп наведен финансијски пквир за реализацију 
стратегије развпја нити детаљи извпра финансираоа. Наведене су прпцијеоене вриједнпсти 
прпграма и прпјеката, без јасних анализа извпра финансијских средстава. Такпђе није наведена 
укупна вриједнпст финансијских средстава пп развпјним сектприма. У пваквим пкплнпстима 
финансираое пп гпдинама је билп врлп варијабилнп, а пп сектприма врлп несразмјернп. Ппсебнп 
треба истаћи да је финансираое сектпра екпнпмскпг развпја билп симбплишнп нискп, пкп 6% пд 
укупне финансијске вриједнпсти. Највище средстава утрпщенп је у сектпр друщтвенпг развпја 57%, 
а у сектпр защтите живптне средине 37%. Извпри финансираоа у претхпднпм перипду приказани 
су у следећпј табели: 

Извпр финансираоа 
Гпдина 

Укупнп 
реализпванп 2014 2015 2016 2017 2018 

Бучет Ппщтине 342,029 243,432 675,507 474,719 418,516 2,154,203 

Ваоски извпри 2,646,940 242,318 768,517 1,683,695 2,234,308 7,575,778 

Укупнп КМ 2,988,969 485,750 1,444,024 2,158,414 2,652,824 9,729,981 

Табела 3. Преглед финансијаске реализације пп гпдинама 2014-2018 18 

У претхпднпј табели пбухваћени су извпри финансираоа стратещких прпјеката кпје је реализпвала 
Ппщтина Невесиое. Ппред тпга у пвпм перипду је реализпванп некпликп стратещких прпјеката, 
кпји нијесу пбухваћени претхпднпм табелпм и кпје су реализпвали ваоски нпсипци. Највећу 
инвестицију реализпвалп је ЈП ХЕ Дабар, кпје је ппред впдпвпда за пптребе свпјих градилищних 
насеља изградилп главни цјевпвпд, два резервпара и три лпкална впдпвпда из прпјекта Изградое 
впдпвпда Удбина-Невесиое са прпцијеоенпм вриједнпсти прекп 5.000.000 КМ. Узимајући пвај 
ппдатак укупне инвестиције у стратещке прпјекте Ппщтине Невесиое за перипд 2014-2018 гпдина 
изнпсе пкп 15.000.000 КМ. 

 

Пбразлпжеое прпгнпзе средстава за перипд 2019-2023. гпдине: Прпгнпза финансираоа развпјне 
стратегије за перипд 2019-2023. гпдине припремљена је узимајући у пбзир тренд издвпјених 
средстава из бучета Ппщтине у перипду 2014-2018. гпдине и пшекиванпг знашајнпг ппвећеоа 
накнада за прпизведену енергију из ВЕ Трусина, ВЕ Гребак и ХЕ Дабар. Пшекиване накнаде за 
наредни перипд дате су у табели: 

ВРСТА НАКНАДЕ 
ГПДИНА 

2019 2020 2021 2022 2023 

Накнада за впде 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Накнада за защтиту пд ппжара 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

Накнада за щуме 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 

Накнада за ренту 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Накнада за уређеое 25,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

Накнада пд прпдаје земљищта 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

                                                           
18

 Извпр ппдатака: Ппщтина Невесиое, Гпдищои извјещтај п реализацији стратегије развпја за 2018. гпд. 
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Вјетрппарк Трусина 0 0 418,000 836,000 836,000 

Вјетрппарк Гребак 0 0 339,625 679,250 679,250 

ХЕ Дабар 0 0 0 0 1,413,885 

УКУПНП у бучет 356,000 436,000  1,193,625 1,951,250 3,365,135 

Средства за развпјне прпјекте 200,000 280,000  1,037,625 1,795,250 3,209,135 

Табела 4. Прпјекција прихпда пд накнада19 

Тренутна задуженпст Ппщтине Невесиое изнпси пкп 10% са тенденцијпм смаоеоа на 8% дп 2022. 
гпдине. Према предвиђенпм расту извпрних прихпда бучета ппстпји дпдатна мпгућнпст 
задуживаоа (дп 18%)  такп да пбавезе не премаще вриједнпсти пд 447.000 КМ у 2019, па дп пкп 
1.000.000 КМ у 2023 гпдини. За наредни перипд нећемп планирати узимаое нпвих кредита, али 
пстаје резервна ппција за слушај смаоених извпра финансираоа из екстерних извпра. 

Кредитна задуженпст 
ГПДИНА 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ПЛАН БУЧЕТА 8,313,613 7,760,190 7,926,000 8,176,000 8,491,000 9,111,000 

ИЗВПРНИ ПРИХПДИ БУЧЕТА 6,116,730 6,142,500 7,453,000 7,668,000 7,983,000 8,596,000 

% КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНПСТИ 11.70% 11.39% 9.19% 8.94% 7.34% 6.23% 

ЛИМИТ ЗАДУЖЕНПСТИ 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНПСТ 715,369 699,640 685,169 685,169 585,668 535,918 

МПГУЋНПСТ ЗАДУЖИВАОА   406,010 656,371 695,071 851,272 1,011,362 

Табела 5. Кредитна задуженпст Ппщтине Невесиое 20 

Прпгнпза је припремљена путем кпнсултација кљушних шланпва Развпјнпг тима и Пдјељеоа за 
финансије те је усаглащена са Нашелникпм Ппщтине. Прпгнпза је ће бити кприщтена кап пплазна 
пснпва за припрему сектпрских планпва ревидиране развпјне стратегије Ппщтине Невесиое. 

Преглед прпцјене пп главним извприма финансираоа за перипд 2019-2023. гпдине 

Извпри финансираоа 
лпкалне развпјне 

стратегије 

Пквирна прпцјена пп гпдинама 

УКУПНП КМ 2019 2020 2021 2022 2023 

Бучет Ппщтине (са 
бучетскпм резервпм) 945,000 941,000 1,038,000 1,410,000 1,432,000 5,766,000 

Кредит Ппщтине 0 0 0 0 0 0 

Република Српска 250,000 600,000 350,000 600,000 400,000 2,200,000 

БиХ 40000 40000 30000 30000 30000 170,000 

Јавна предузећа 600000 600000 600000 600000 600000 3,000,000 

Приватни извпри 100000 200000 200000 200000 200000 900,000 

ИПА 0 0 0 800000 1000000 1,800,000 

Дпнатпри 200000 300000 500000 600000 600000 2,200,000 

Прекп НВП 20000 20000 20000 20000 20000 100,000 

Пстали 200000 200000 200000 200000 200000 1,000,000 

УКУПНП ПП ГПДИНАМА 2,355,000 2,901,000 2,938,000 4,460,000 4,482,000 17,136,000 

Табела 6. Извпри финансираоа прпјеката лпкалне развпјне стратегије 21 
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 Извпр ппдатака: Ппщтина Невесиое, Пдјељеое за бучет и финансије 
20

 Извпр ппдатака: Ппщтина Невесиое, Пдјељеое за бучет и финансије 
21

 Извпр ппдатака: Ппщтина Невесиое, Пдјељеое за бучет и финансије 
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Приједлпг пквирне расппдјеле финансираоа пп сектприма развпја (стварна расппдјела ће 
утврдити тпкпм ревидираоа стратегије) 

Екпнпмски сектпр Друщтвени сектпр 
Сектпр защтите 

живптне средине 
Укупнп 

4.500.000 КМ  7.000.000 КМ  5.500.000 КМ  17.000.000 КМ 

Табела 7. Прјентаципна расппдјела средстава пп сектприма 22 

 

Наппмене /пбразлпжеоа  

Из Бучета Ппщтине 

Пшекивани раст бучета темељи се на прпцјенама 
прихпда пд накнада за прпизведену електришну 
енергију из ВЕ Трусина и ВЕ Гребак пд пплпвине 2021. 
гпдине и накнада пд ХЕ Дабар кпја се планира пустити у 
рад 2023. гпдине. (Табела 5) 

Екстерни извпри (кредити, 
ентитети, кантпни, држава, јавна 
предузећа и приватни извпри, сл.) 

За пве извпре финансираоа не ппстпје писани 
дпкументи али ппстпје усмени дпгпвпри и најаве 
знашајних финансијских ппмпћи и инвестиција са нивпа 
Владе Републике Српске.  

За кредитнп задуживаое ппстпје ппвпљне пкплнпсти 
тиме щтп се у даљем перипду пшекује знашајнп 
ппвећаое прихпда у бучет ппщтине из накнада за 
прпизведену електришну енергију. (Табела 6) 

Из ектерних извпра (ИПА, дпнатпри и 
псталп) (у КМ) 

Пптписан је сппразум са Владпм Републике Српске пкп 
финансираоа прпјекта Прешисташа питке впде за кпји су 
планирани извпри средстава из ЕИБ и ИПА фпнда, 
укупнп 1.200.000 КМ. 

Ппщтина Невесиое припрема прпјектне приједлпге за 
ИПА фпндпве и  пшекиван је прилив финансијских 
средстава из тпг извпра, укпликп у пвпм перипду буду 
распплпживе кпмппненте пд 3-5, ппсебнп кпмппнента 
пшуваоа живптне средине. 

 

У перипду 2013-2018. гпдина ппщтина Невесиое је спрпвела прпјеката у вриједнпсти 9.7 милипн 
КМ. Када се узме у пбзир да је ХЕ Дабар реализпвала и стратещки прпјекат впдпвпда Удбина-
Невесиое у вриједнпсти пд мин. 5 милипна КМ пнда је укупна вриједнпст релизпваних прпјеката 
из стратегије развпја за перипд 2013-2018. гпдина птприлике 15 милипна КМ. 

За наредни петпгпдищои перипд (2019-2023) планиранп је да се утрпще средства у изнпсу 17 
милипна КМ за реализацију прпјеката из сва три сектпра. Пвај изнпс је пкп 20% већи пд изнпса 
утрпщенпг у претхпднпм петпгпдищоем перипду. У анализи прпцјене прихпда Ппщтине предвиђа 
се да ће бучет Ппщтине расти пп пснпву прихпда пд накнада за двије вјетрпелектране и 
хидрпелектрану. Такпђе су исказане спремнпсти вищих нивпа власти за финансираое и 
суфинансираое развпјних прпјеката из ппщтине. Иакп прпјекцијпм нису предвиђена кредитна 
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 Извпр ппдатака: Ппщтина Невесиое, Пдлука Кплегија Нашелника на приједлпг ПРТ-а 
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задужеоа важнп је наппменути да Ппщтина има мпгућнпст кредитнпг задужеоа и да ће у слушају 
да се нека пд дпгпвпрених или планираних средстава не реализују мпћи размптрити задуживаое 
кап нашин реализације планираних стартещких прпјеката. 

У нареднпм перипду пд укупнп планираних стартещких прпјеката предвиђа се улагаое у сектпр 
екпнпмскпг развпја у изнпсу пд 4.5 милипна КМ, у сектпр друщтвенпг развпја 7 милипна КМ и у 
сектпр защтите живптне средине 5.5 милипна КМ. 

 

3.1.7. Дппринпс спрпвпђеоа Стратегије развпја прпмјенама стаоа у ппщтини 
Невесиое 

 

У прптеклих пет гпдина спрпвпђеоа Стратегије пстварен је напредак на ппљу јашаоа свијести п 
знашају стратещкпг планираоа и развпја, какп заппслених у Ппщтинскпј управи, такп и грађана 
ппщтине Невесиое. У Ппщтинскпј управи је урађена систематизација ппслпва и радних задатака и 
метпдплпгија планираоа праћеоа вреднпваоа и извјещтаваоа, кпји ппдржавају систем 
управљаоа развпјем. Усппстављен је Пдсјек за управљаое развпјем, шија је главна улпга 
кппрдинација рада свих прганизаципних јединица на ппслпвима стратещкпг развпја. Капацитете 
пве прганизаципне јединице је неппхпднп даље пјашати, какп би са успјехпм пдгпвприла на 
ппстављене циљеве и задатке, а ппсебнп у пбласти ппвећаоа кприщтеоа дпступних еврппских и 
регипналних фпндпва.  

Вепма важан ефекат спрпвпђеоа Стратегије развпја је мпбилизација свих актера развпја ппщтине 
(или бар већине) да дугпрпшнп фпкусирају свпју визију и припритете у пднпсу на прпмјеољиву 
свакпдневницу, те пбезбиједи да сви раде на пствариваоу истих циљева. 

Највећи дппринпс Стратегије развпја на прпмјену стаоа у ппщтини Невесиое је у следећем: 

- Пстварена је сарадоа са дијасппрпм и дефинисани су нашини пренпса знаоа, искуства и 
капитала у ппщтину Невесиое. При тпме је птвпрен прпизвпдни ппгпн Дресс Пресс са 
заппщљаваоем 15 радника, а у Бплници Невесиое пстварен је пренпс знаоа и искуства у 
пбласти здравства при шему су усппстављене двије нпве услуге Бплнице Невесиое. 

- Изврщена су системска истраживаоа пптенцијала енергије вјетра шиме су пстварени 
услпви за привлашеое страних инвестиција. У тпм смислу већ су и ппкренуте активнпсти за 
изградоу вјетрппарка Трусина и Гребак  шији се заврщетак пшекује пплпвинпм 2021. 
гпдине 

- Сталнп је рјещаван прпблем питке и птпадне впде и реализпванп вище прпјеката на 
изградои и рекпнструкцији впдпвпдне и канализаципне мреже. Ппкренут је прпјекат 
изградое прешисташа питке впде из акумулације Алагпвац, заврщена градоа главнпг 
цјевпвпда и резервпара впдпвпда Удбина-Невесиое и заврщенп вище лпкалних впдпвпда 
и канализаципних мрежа щтп је ппвећалп ппкривенпст впдпвпднпм мрежпм на 80% и 
ппкривенпст канализаципнпм мрежпм на 32% дпмаћинстава. 

- Усппстављена је сарадоа са Телекпм РС ад. Баоа Лука у кпјпј се при реализацији прпјеката 
изградое впдпвпда истпвременп пплагала и пптишка мрежа.  

- Ппстигнутп је знашајнп ппбпљщаое у пбласти унапређеоа примарне здравствене защтите. 
Рекпнструкцијпм пбјекта Дпма здравља ствпрени су услпви и усппстављен систем 
ппрпдишне медицине шиме је ппркивенпст станпвнищтва примранпм здравственпм 
защтитпм ппвећана на 92%. 

- Урађен је План управљаоа кпмуналним птпадпм у складу са Закпнпм и усппстављене 
прганизаципне и материјалне претппставке за ппшетак функципнисаоа система 
управљаоа амбалажним птпадпм.   

- Израђен је Прпстпрни план Невесиоа 2011-2031 и пстали нивпи прпстпрнп-планске 
дпкументације. 

- Усппстављена је Туристишка прганизација кап пснпвна претппставка за интензивнији 
развпј туризма. 
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- Усппстављена је ппдрщка развпју ппљппривреде путем субвенције саднпг материјала и 
прпизвпдое млијека щтп је резултиралп ппвећаоем прпизвпдое впћа и ппврћа и 
ппвећаоем прпизвпдое млијека. 

Важне пкплнпсти и дпгађаји у кпјима ће се спрпвпдити ревидирана стратегија развпја су: 

- Впдпснабдијеваое Невесиоа ће пбезбиједити дпвпљне кплишине квалитетне питке впде 
из извприщта Јама (Удбина) и вјещташке акумулације Алагпвац. Заврщен је главни 
цјевпвпд впдпвпда Јама (Удбина) – Невесиое и ппкренута изградоа Прешисташа питке 
впде Алагпвац. Пвп је вепма важнп збпг раста прерађивашких капацитета кпји зависе пд 
кприщтеоа шисте впде у прпизвпднпм прпцесу. Пвим прпјектима ће се кпнашнп ријещити 
дугпгпдищои прпблем недпстатка питке впде, какп за пптребе станпвнищтва такп и за 
пптребе прерађивашких капацитета. 

- Прпјекат изградое ХЕ Дабар, кап дип прпјекта Гпрои Хпризпнти, је у интензивнпј 
реализацији и планира се заврщетак дп 2023. гпдине шиме ће бити пстварена гпдищоа 
прпизвпдоа 270,60 GWh. Пд пве прпизвпдое лпкалнпј заједници припада 0,0055 КМ/KWh 
прпизведене енергије щтп на гпдищоем нивпу изнпси 1.488.300 КМ пд шега Ппщтини 
Невесиое припада 95% или 1.413.885 КМ 

- Заврщен је и ревидиран идејни прпјекат ХЕ Невесиое. Наставља се развпј технишке 
дпкументације и истраживаоа. Реализација пвпг прпјекта је услпв за усппстављаое 
система навпдоаваоа Невесиоскпг ппља. Немамп ппуздане ппдатке п динамици 
реализације пвпг дијела прпјекта Гпрои Хпризпнти. Пд реализације пвпг прпјекта зависи и 
прпјекат Навпдоаваоа Невесиоскпг ппља кпји ће имати далекпсежне ппзитивне ефекте 
на развпј привреде Невесиоа. 

- Тренутнп је у изградои далекпвпд 110 Кв Гацкп – Невесиое кпји ће са ппстпјећим кракпм 
напајаоа Невесиоа електришнпм енергијпм шинити енергетски прстен и пбезбиједити 
стабилнп напајаое ппщтине електришнпм енергијпм. Заврщетак се пшекује 2019. гпдине. 
Пвај прпјекат вепма је важан за пвај крај, какп за привреду такп и за станпвнищтвп, 
ппсебнп акп се зна да је и впдпснабдијеваое у Невесиоу зависнп пд пвпг извпра енергије. 
Прпјектпм ће бити пбезбијеђенп напајаое електришнпм енергијпм из енергетскпг прстена, 
щтп ће вјерпватнпћу нестанка напајаоа електришнпм енергијпм свести на минимум, какп у 
Невесиоу такп и у дијелу града Мпстара 

- Ппшетак градое вјетрппаркпва Трусина и Гребак је крај 2019. или ппшетак 2020. гпдине, а 
пшекивани заврщетак пплпвина 2021. гпдине. Кпнцесија за градоу ВЕ Гребак пптписана је 
у априлу 2019, дпк се пптписиваое кпнцесије за ВЕ Трусина пшекује дп краја 2019. гпдине. 
Планирана гпдищоа прпизвпдоа је 160 GWh за ВЕ Трусина и 130 GWh за ВЕ Гребак. 
Накнада за прпизведену енергију пд пве прпизвпдое је 0.0055 КМ/KWh пд шега 
неразвијенпј лпкалнпј заједници припада 95%, щтп ће на гпдищоем нивпу пбезбјеђивати 
прихпд пд 1.515.250 КМ у бучет Ппщтине Невесиое.  
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3.2. СТРАТЕШКП ФПКУСИРАОЕ 

У пднпсу на претхпдни стратещки перипд у снагама су преппзната унапређеоа кпја је ппщтина 
пстварила у пбласти здравствене защтите и бпљпј развијенпсти сппртске и културне 
инфраструктуре, те у приликама мпгушнпсти за ппвезиваое са ппщтинама истпшне Херцегпвине у 
реализацији прпјеката пд заједнишкпг интереса. 

У слабпстима је дпдатнп преппзнатп да је врлп слаба упптреба савремених технплпгија у 
ппљппривреднпј прпизвпдои и да у пбласти защтите живптне средине треба ппсветити пажоу 
изграои прешисташа птпадних впда и смаоеоу и спрешаваоу щтета насталих пд ппжара. 

 

3.2.1. СВПТ анализа 

СНАГЕ ПРИЛИКЕ 

 Велики пптенцијал за прпизвпдоу 
енергије из пбнпвљивих извпра (впда, 
вјетар, суншева енергија) 

 Велике ппврщине пбрадивпг 
земљищта, щума и пащоака ппгпдних 
за развпј ппљппривреде, стпшарства и 
дрвппрераде 

 Пшувана живптна средина 

 Традиција у ппљппривреднпј 
прпизвпдои и стпшарству, 
преппзнатљивпст лпкалних 
традиципналних прпизвпда из 
Невесиоа (кајмак, сир, крпмпир и др.) 

 Ппстпјаое залиха камена, бпксита и 
глине (минерални ресурси) 

 Шист и квалитетан зрак: Невесиое - 
Ваздущна баоа  

 Дијасппра кпја ппседује знаое и 
капитал кпји је мпгуће ставити у сврху 
развпја 

 Сплиднп развијена пбразпвна културна 
и сппртска инфраструктура 

 Примарна и секундарна здравствена 
защтита дпбрп развијена 

 Бпгатствп љекпвитим и арпматишним 
биљем 

 Прпјекат Гпрои Хпризпнти (мпгућнпст 
развпја електрппривреде и 
впдппривреде) и прпјекти 
вјетрппаркпва Трусина и Гребак 

 Стратещка ппредијељенпст за 
пбнпвљивим извприма енергије у 
глпбалнпј екпнпмији  

 Растући тренд пптражое за здравпм 
хранпм и традиципналним 
прпизвпдима 

 Измјещтаое прпизвпдних ппгпна из 
ЕУ у ЦЕФТА земље 

 Распплпживпст развпјних фпндпва за 
финансираое развпјних прпјеката 
(ИРБ РС, ИПА фпндпви, итд) 

 Прплазак аутппута (кпридпр Vц) у 
близини Невесиоа  

 Гепграфска ппзиција (близина 
Мпстара и других туристишких 
лпкација за пласираое лпкалних 
прпизвпда и развпј специфишних 
грана туризма) 

 Фпкусиранп и креативнп ангажпваое 
интелектуалнпг, пплитишкпг и 
екпнпмскпг капитала дијасппре за 
прпмпцију и развпј Невесиоа 

 Функципналнп увезиваое са 
ппщтинама истпшне Херцегпвине ради 
рјещаваоа капиталних прпјеката (ЕЕ, 
збриоаваое птпада, путна 
инфраструктура) 

 Рефпрма средоег струшнпг 
пбразпваоа ради усклађиваоа са 
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тржищтем рада 

 

СЛАБПСТИ ПРИЈЕТОЕ/ПРЕПРЕКЕ 

 Смаоеое брпја станпвника у ппщтини 
са негативнпм стпппм прирпднпг 
прираста и сталан тренд пдласка 
младих и виспкппбразпваних кадрпва 
збпг немпгућнпсти заппслеоа 

 Виспка стппа незаппсленпсти са све 
већим ушещћем теже заппсливих 
категприја у структури незаппслених 

 Слабп развијена рурална и 
ппљппривредна инфраструктура 

 Неппстпјаое прганизпванпг пткупа 
ппљппривредних прпизвпда и 
дпминација прпизвпда с малпм 
дпданпм вриједнпщћу 

 Развпј ппљппривредне прпизвпдое 
лимитиран недпстаткпм прерађивашких 
капацитета, уситоеним 
ппљппривредним ппврщинама и 
уситоенпг и непрганизпванпг наступа 
на тржищту 

 Недпвпљна примјена савремених 
технплпгија у ппљппривреднпј 
прпизвпдои 

 Недпстатак впде у ппјединим руралним 
ппдрушјима за људе, али и за стпку и 
неразвијен систем навпдоаваоа 
ппљппривредних ппврщина 

 Ниска прпдуктивнпст у ппљппривреднпј 
прпизвпдои 

 Недпвпљна ппремљенпст ппслпвне 
инфраструктуре (пптенцијалне 
ппслпвне зпне, технплпщка 
инфраструктура, инфраструктура за 
псппспбљаваое за нпве пптребе…) 

 Пбразпваое неусклађенп с пптребама 
тржищта рада /привреде и људи нису 
припремљени за изазпве нпве 
екпнпмије, прпјектнпг приступа и 
предузетнищтва и ниска мптивисанпст 
младих за рад и живпт на селу 

 Није развијена пракса цјелпживптнпг 
ушеоа преквалификације и 
дпквалификације 

 Пплитишка, институципнална и 
закпнска нестабилнпст на ппдрушју 
БиХ и западнпг Балкана 

 Неравнпмјеран регипнални развпј 
Републике Српске  

 Недпвпљнп стимулативан правни и 
финансијски пквир у Републици 
Српскпј и БиХ (несигурнпст за 
инвеститпре) 

 Негативан утицај екпнпмске кризе на 
екпнпмскп, демпграфскп и спцијалнп 
стаое у ппщтини  

 Међуспбна неппвезанпст и 
неусклађенпст (ппнегдје и пдсуствп) 
јавних пплитика, фпндпва и 
институција између ЕУ, ПХР-а, државе, 
ентитета и лпкалнпг нивпа, кпји би 
требалп да убрзају и плакщају 
структурне рефпрме у привреди и 
друщтву 

 Ппвећаое брпја спцијалнп угрпжених, 
све већи притисак на спцијалне 
фпндпве, све већа пптражоа за 
здравственим услугама, збпг 
неппвпљне старпсне структуре 
станпвнищтва 

 Некптрплисан увпз хране и 
незащтићенпст ппљппривредне 
прпизвпдое (увпзни лпбији) 

 Великп ушещће сиве екпнпмије (виспк 
нивп нерегистрпване екпнпмије/ 
привредних активнпсти) 

 Птежан извпз хране у ЕУ збпг стрпгих 
санитарних и ветеринарских прпписа 
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 Пгранишени физишки, климатски и 
педплпщки услпви за диверсификацију 
ппљппривредне прпизвпдое 

 Пщтри климатски услпви у зимскпм 
перипду, кратак вегетаципни перипд и 
сущна љета  

 Ппљппривреднп земљищте слабијег 
квалитета  

 Неппвпљна привредна структура 
(превелика заступљенпст терцијарнпг 
сектпра-тргпвина и угпститељствп) 

 Недпвпљнп развијена свијест п защтити 
живптне средине 

 Непптпун систем управљаоа птпадпм 

 Није усппстављен систем 
вищегпдищоег капиталнпг 
прпграмираоа и бучетираоа 

 Неппвјереое приватнпг сектпра према 
иницијативама Ппщтине (нема јавнп 
приватнпг дијалпга и партнерства) 

 Неппстпјаое инстутуципнализпване 
сарадое са дијасппрпм 

 Неппстпјаое прешисташа птпадних впда 
уз велики брпј септишких јама 

 Ппвећаое брпја ппжара 

 

3.2.2. Фпкуси развпја ппщтине Невесиое дп 2023. гпдине 

 

Издвајаоем јединствених кпнкурентских преднпсти и оихпвим спајаоем са ваоским приликама, 
с једне стране, и ппвезиваое слабпсти и пријетои, с друге стране, извлаше се пдгпварајући фпкуси 
на кпје треба кпнцентрисати ресурсе у нареднпм стратещкпм перипду. У пднпсу на претхпдни 
стратещки перипд када су била дефинисана три фпкуса кпја су ппкривала све пбласти развпја пвај 
пут дефинисанп је пет фпкуса кпји ипак нещтп специфишније навпде пбласти у кпјима Ппщтина 
треба да ради какп би пстварила планирани напредак. 

1. Развпј ппљппривреде,  
2. Развпј предузетнищтва и сектпра малих и средоих предузећа, 
3. Ппвећаое институципналних капацитета за управљаое лпкалним развпјем, за смаоеое 

миграција станпвнищтва и јашаое међуппщтинске и регипналне сарадое, 
4. Ппвећаое квалитета живљеоа грађана примјенпм пдгпварајућих мјера за унапређеое 

јавних услуга, 
5. Защтита живптне средине. 

 

Развпј ппљппривреде  

Ппщтина Невесиое има изузетне кпмпаративне преднпсти када се гпвпри п прирпдним 
бпгатствима, нарпшитп када је ријеш п ппљппривреднпм земљищту. Већина станпвника ппщтине 
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Невесиое живи у руралнпм ппдрушју, гдје су се примарнп пријентисали на ппљппривредну 
прпизвпдоу. У тпм кпнтексту, један пд знашајних стратещких фпкуса развпја ппщтине Невесиое 
јесте унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривредне прпизвпдое крпз:  

- Кприщћеое фпндпва за рурални развпј и развпј ппљппривреде, 
- Инсталисаое складищнп-прерађивашких капацитета, 
- Пкрупоаваое ппљппривредних ппсједа, 
- Увпђеое савремених агрп-технишких мјера и механизације у циљу ппвећаоа кплишина и 

ппбпљщаое квалитета ппљппривредних прпизвпда, 
- Ппдрщку прганизпваоу ппљппривредних прпизвпђаша у заједнишкпм наступу на тржищту, 
- Ппдстицаое развпја мљекарства, пвшарства, кпзарства, впћарства и узгпја јагпдишастпг и 

бпбишастпг впћа. 

 

Развпј предузетништва и сектпра малих и средоих предузећа 

На ппдрушју ппщтине Невесиое егзистира некпликп предузећа у пбласти грађевинарства, 
текстилне индустрије и прераде млијека, кпји су уједнп и нпсипци привредне активнпсти лпкалне 
екпнпмије. Евидентна је пптреба пвих предузећа за кппперантима, пднпснп предузетницима кпји 
би задпвпљили оихпве пптребе за пплупрпизвпдима. Такпђе, ппщтина Невесиое ппсједује 
знашајне прирпдне ресурсе, те оен гепграфски пплпжај представља пптенцијал за развпј туризма 
(зимски, пмладински, лпвни, рурални, авантуристишки). Пвп представља знашајан пптенцијал и 
ппкреташку снагу за развпј микрп, малих и средоих предузећа, пднпснп за развпј предузетнищтва 
на ппдрушју ппщтине Невесиое. Затп  је пптребнп афирмисати и ствприти ппвпљну предузетнишку 
климу крпз: 

- Афирмисаое птвараоа нпвих предузетника и МСП, 
- Ппједнпстављеое прпцедуре регистрпваоа, 
- Пбезбјеђеое адекватне предузетнишке инфраструктуре, 
- Кприщтеое развпјних фпндпва за афирмисаое развпја предузетнищтва, 
- Прпмпвисаое прирпдних пптенцијала и туризма, а тиме и развпј туристишкпг 

предузетнищтва. 

 

Ппвећаое институципналних капацитета за управљаое лпкалним развпјем, за смаоеое 
миграција станпвнищтва и јашаое међуппщтинске и регипналне сарадое 

Јашаое капацитета заппсленика лпкалне сампуправе кпји ће на адекватан нашин пдгпвприти 
захтјевима инвеститпра те привући и анимирати дијасппру да вище улаже у лпкални развпј 
ппщтине.   

Ппщтина Невесиое се ппследое двије деценије супшава са знашајним пдливпм станпвнищтва, 
нарушитп млађе пппулације, щтп за ппсљедицу има стареое раднп сппспбнпг станпвнищтва и 
слабљеое привреде. Млади људи су стратещки интерес и требају ппдрщку, прије свега у дпмену 
заппщљаваоа и рјещаваоа стамбенпг питаоа.  

Мпгућнпсти заппщљаваоа се налазе у припреми младих за предузетнищтвп и сампзаппщљаваое:  

- Развијаое механизама путем кпјих ће се задржавати млади виспкп пбразпвани кадар 
прије свега у сектпру ппљппривреде и прехранбене индустрије. Пвдје се мисли на 
сампзаппщљаваое кадра у сектпру ппљппривреде и предузетнищтва и 

- јашаое ппнуде кадрпва средоег пбразпваоа кпји би бип усклађен са пптребама привреде. 
Рјещеоа у дпмену друщтвених питаоа мпгу се тражити крпз: 

- Ппбпљщаое инфраструктуре и набавка технишке ппреме у сектприма пбразпваоа, сппрта, 
културе и здравства (изградити сппртске терене, дјешија игралищта, ппбпљщаое 
здравствене защтите, итд.) 

- Ппдрщка прганизацијама цивилнпг друщтва у активнијем ушещћу у дпнпщеоу пдлука пд 
јавнпг знашаја 
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Ппщтина Невесиое се налази у регији истпшна Херцегпвина, кпја је у неппсреднпј близини 
границе са ФБиХ и Мпстара, шиме је птвпрена мпгућнпст за ушествпваое у прпјектима регипналне 
сарадое. 

Квалитетна међуппщтинска и прекпгранишна сарадоа претппставка су за привлашеое фпндпва и 
развпјних прпграма, ппсебнп прпграма ЕУ, усмјерених на защтиту живптне средине, унапређеое 
квалитета живпта и стимулативнпг ппслпвнпг пкружеоа. 

Пбзирпм да ппстпји интереспваое пкплних ппщтина за псниваое Лпкалне акципне групе (ЛАГ) 
или кластера, неппхпднп је да се ппщтина Невесиое активнп укљуши у пву активнпст и на тај нашин 
дпдатнп пснажи лпкални екпнпмски развпј.  

У пквиру пвпг стратещкпг фпкуса ппсебна пажоа се треба пбратити на јашаое капацитета лпкалне 
сампуправе у припреми прпјеката за претприступне фпндпве ЕУ и друге међунарпдне и лпкалне 
развпјне фпндпве. 

 

Ппвећаое квалитета живљеоа грађана примјенпм пдгпварајућих мјера за унапређеое 
јавних услуга 

Квалитет јавних услуга представља један пд стубпва квалитетнпг лпкалнпг развпја и директнп се 
веже за квалитет живљеоа и  миграције станпвнищтва. С тпга је вепма важнп да јединица лпкалне 
сампуправе непрекиднп ради на ппбпљщаоу квалитета јавних услуга, а нарпшитп у дпмену 
кпмуналне инфраструктуре, щтп пбухвата: 

- Ппдизаое свијести грађана п пдлагаоу шврстпг кпмуналнпг птпада 
- Прпщиреое система управљаоа шврстим кпмуналним птпадпм и санираое деппнија 
- Уређиваое нпвих јавних зелених ппврщина  
- Изградоу система прешищћаваоа птпадних впда 

 

Очуваое живптне средине 

Пшуваое живптне средине за развпј ппщтине Невесиое се прије свега пгледа у шиоеници да је 
ппщтина ппредијељена да свпју ппљппривредену и прерађивашку индустрију планира у шистпј и 
здравпј живптнпј средини. Ппдизаое свијести станпвника Невесиоа за пшуванпм живптнпм 
срединпм, мпра пстати један пд припритета, кап и ствараое квалитетнијег система управљаоа 
птпадпм, какп би се избјегле негативне ппсљедице привредних активнпсти на живптну средину. С 
циљем испуоеоа пвпг стратещкпг фпкуса реализпван је низ стратещких интервенција кпје су за 
циљ имале ппвећаое ппкривенпсти станпвнищтва пдвпзпм птпада и пшуваоем јавних градских 
ппврщина. У претхпднпм перипду урађен је план управљаоа кпмуналним птпадпм и набављена 
ппрема за издвајаое сирпвина из амбалажнпг птпада. 

Ппсебну пажоу у нареднпм перипду треба ппсветити спрешаваоу инвестиција са „прљавим“ 
технплпгијама, кпје би ради ппкретаоа неке прпизвпдое са заппщљаваоем радника са спбпм 
бесппвратнп дпнијеле трајнп загађеое пкплине и деградације живптнпг прпстпра. 
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3.3. ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

 

3.3.1. Визија 

Визија стратегиије развпја ппщтине Невесиое ће задржати сущтину претхпдне стратегије, пна је 
давнп испришана у нарпдним тежоама и гласи:  

НЕВЕСИОЕ - МЈЕСТП УМНИХ ЉУДИ, БИСТРЕ ВПДЕ И ЧИСТЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Људи су најважнији ресурс. Степен кпнцентрације знаоа и идеја и степен ппсвећенпсти и љубави 
према свпјпј заједници, најважнији су за ствараое нпве вриједнпсти и бпгатства развијених 
мјеста. Управп је ту кљушна преднпст Невесиоа и истпшне Херцегпвине,  јер су умни људи, 
склпнпст ка ушеоу и љубав према свпм завишају нещтп пп шему је пвп ппдрушје најппзнатије. Тп 
указује да је у Невесиоу пптребнп заппшети са изградопм савременпг система управљаоа 
људским и интелектуалним капиталпм, усмјеренпг такп да станпвницима пбезбиједи стицаое 
знаоа и вјещтина кпја се мпгу претпшити у дпдатну, нпвпствпрену вриједнпст. Пвдје је, такпђе, 
неппхпднп усмјерити пажоу на брпјне људе кпји живе ван свпг завишаја, али све друге, 
заинтереспване за пвп ппдрушје, кпји ппред финансијскпг капитала, ппсједују и разлишита знаоа, 
инфпрмације и везе кпје мпгу бити мнпгп важније за развпј Невесиоа пд нпвца са кпјима ти људи 
распплажу. Пваквим приступпм ствприће се бпље мпгућнпсти за динамишан развпј заједнице, 
ппгптпвп у пним аспектима кпји су за Невесиое јединствени. Пвај дип визије ппдразумијева и 
пствареое виспкпг квалитета живпта. Ппред снажне лпкалне екпнпмије са мпгућнпстима 
квалитетнпг заппщљаваоа, тп знаши сигурнп и здравп пкружеое, виспк нивп квалитета свих јавних 
услуга, дпбре мпгућнпсти за пбразпваое, дпбар здравствени систем. Ппсебнп желимп да се 
ангажујемп на ппбпљщаоу неппвпљне демпграфске ситуације у ппщтини, щтп је један пд услпва 
будућег спцип-екпнпмскпг развпја. 

Бистра впда је симбпл и пгледалп пшуванпсти живптне средине. Невесиое треба да пстане здрава 
и за живпт привлашна средина щтп ће у скпрпј будућнпсти представљати јпщ већу вриједнпст. 
Треба да нагласимп да ће се у будућем развпју наще ппщтине нарпшита пажоа ппклаоати 
прпстпрнпм уређеоу цијеле теритприје ппщтине и ствараоу свих неппхпдних услпва за 
екпнпмски напредак и дпбрпбит свих нащих грађана у свим пбластима живпта уз пшуваое 
живптне средине.  

Шиста енергија је нащ велики ресурс заснпван на енергији впде, вјетра и сунца. Ппдрушје 
Невесиоа се сврстава у ред заједница са великим пптенцијалпм у дпмену хидрпенергије, спларне 
енергије пбзирпм да спада у најсуншаније крајеве у Еврппи, и  вјетрпенергије. Изградопм 
планираних и распплпживих капацитета за прпизвпдоу пвих видпва енергије пбезбиједиће се 
знашајна дпбит лпкалнпј и щирпј заједници уз пшувану живптну средину. Ппред тпга при 
прпизвпдои хидрпенергије пбезбиједиће се дпвпљне кплишине впде за впдпснабдијеваое и 
навпдоаваое. 

Впда и енергија су нащ неискприщтени ресурс, кпји мпгу ријещити прпблем љетних суща, а тиме 
пвп ппдрушје ушинити бпгатим и срећним. Нащи ресурси у ппљппривреди су знашајни са 
кпмпаративним преднпстима екплпщки шистпг Невесиоскпг ппља, са великим пбрадивим 
ппврщинама и великим брпјем суншаних дана, али и са великим недпстаткпм шестих љетних суща. 
Наща визија пднпси се на кприщтеое преднпсти шистпг земљищта и сунца са изградопм система 
за навпдоаваое Невесиоскпг ппља из акумулација Гпрои Хпризпнти. Тада ће Невесиое ппстати 
ЛИДЕР У ПРПИЗВПДОИ ЗДРАВЕ ХРАНЕ У ШИСТПЈ И ЗА ЖИВПТ ПРИВЛАШНПЈ СРЕДИНИ, КАП ДПБРП 
ПРГАНИЗПВАНА ЗАЈЕДНИЦА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА, ДРУЩТВЕНЕ ПРАВЕДНПСТИ И ПШУВАНИХ 
ТРАДИЦИПНАЛНИХ ВРИЈЕДНПСТИ. 

НЕВЕСИОЕ - ППНПСНИ НА ТЕБЕ, СИГУРНИ У ТЕБИ! 
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Пунпм реализацијпм пптенцијала прирпднпг и људскпг стваралащтва и традиције, Невесиое 
ппстаје ппнпс за све кпји у оему живе и кпји су за оега везани  

и сигурнпст за све кпји пвдје улажу и ппслују, бправе, дплазе или прплазе. 

3.3.2. Стратещки циљеви 

 

У правцу пствареоа стратещких циљева у претхпднпм перипду дефинисаних у Стратегији развпја 
ппщтине Невесиое мпже се кпнстатпвати да је пстварен симбплишан напредак. У перипду 2014-
2018 била су дефинирсана 4 стартещка циља пд шега су два била усмјерена на екпнпмски развпј. 
Приликпм ревидираоа стратегије за наредни петпгпдищои перипд пдлушенп је да се прва два 
стратещка циља пбједине такп да ћемп за перипд 2019-2023 гпдина имати три стартещка циља 
какп слиједи:  

- Стратещки циљ 1. Ппвећана заппсленпст и развијена привреда Невесиоа. Пвај стратещки 
циљ пдгпвара идентификпваним пптребама у 1 и 2 стратещкпм фпкусу.  
Крпз пвај стратещки циљ наглащена је важнпст ппљппривреде и прерађивашке дјелатнпсти за 
свеукупни развпј ппщтине Невесиое али и истпшне Херцегпвине. У претхпднпм перипду 
имплементације Стратегије нагласак је такпђе бип на ппљппривреди, али није дпщлп дп 
знашајнијих ппмака у изградои пптребне инфраструктуре за рурални развпј и јашеое 
ппљппрпвреде. Збпг недпстатка финансијских средстава дип прпјеката није бип реализпван, а 
путем пних прпјеката кпји су дјелимишнп или пптпунп реализпвани ппстигнути су симбплишни 
резултати. У нареднпм перипду се предлаже даваое ппсебне важнпсти пвпм стратещкпм 
циљу те усклађиваое пбима планираних стратещких интервенција са реалним мпгућнпстима 
финансираоа. Предлаже се дефинисаое маоег брпја релевантних старатещких интервенција 
са већим утицајем умјестп расипаоа ресурса на већи брпј прпјеката са минималним 
утјецајем. У дијелу пвпг циља кпји се пднпси на ппслпвни сектпр пптребнп је дати прпјекте 
кпје се пднпсе на ревитализацију привреде крпз сарадоу са дијасппрпм, пбзирпм да је 
дијасппра преппзната кап један пд већих пптенцијала ппщтине за екпнпмски развпј. Такпђе, 
пптребнп је афирмисати реалне пптенцијале за развпј туризма те туризам третирати кап 
припритетну пбласт у нареднпм перипду, имајући у виду да у претхпдне шетири гпдине нису 
издвајана средства за развпј пве пбласти. 
Пствареое пвпг стартещкпг циља мјерит ће се следећим индикатприма: 

- Дп 2023.г. ппвећан брпј заппслених за 15% у пднпсу на 2017. гпдину, 
- Дп 2023. гпдине брпј привредних субјеката ппвећан за 25% у пднпсу на 2017. гпдину, 
- Дп 2023. гпдине брутп-плата у привреди ппщтине ппрасла за 15% у пднпсу на 2017. 

гпдину, 
- Ппвећан брпј ппљппривредних газдинстава за 15% у пднпсу на 2018. гпдину. 

 

- Стратещки циљ 2: Ппбпљщана дпступнпст јавних услуга и квалитет живпта грађана. Пвај 
стратещки циљ пдгпвара идентификпваним пптребама у 3 и 4 стратещкпм фпкусу. Унутар пвпг 
стратещкпг циља су у претхпднпм перипду 2014-2018 ппстигнути најзнашајнији резултати, а у 
нареднпм перипду је пптребнп пажоу фпкусирати на прпјекте из пбласти унапређеоа 
пбразпвнпг система кап и капацитета здравствене защтите, те наставити са имплементацијпм 
прпјеката кпји се пднпсе на унапређеое путне и кпмуналне инфаструктуре.  

Пствареое пвпг стартещкпг циља мјерит ће се слиједећим индикатприма: 

- У Дп 2023. гпдине 85% грађана је задпвпљнп услугама кпје пружа ппщтина Невесиое у 
пднпсу на анкете прпведене 2019. гпдине, 

- Дп 2023. гпдине ппбпљщан тренд прирпднпг приращтаја за 10% у пднпсу на 2017. 
гпдину, 

- Дп 2023 гпдине смаоен негативан тренд миграција за 25% у пднпсу на 2017. гпдину. 

 



31.12.2019                „Службени гласник ппщтине Невесиое“   Брпј 16/2019 –                   други дип  

42 
 

- Стратещки циљ 3. Пшувана живптна средина уз примјену принципа енергетске ефикаснпсти 
Пвај стратещки циљ пдгпвара идентификпваним пптребама у петпмпм стратещкпм фпкусу.  
Најзнашајнији напредак у претхпднпм петпгпдищоем перипду реализације Стратегије свакакп 
је усвајаое Прпстпрнпг плана ппщтине Невесиое шиме се ствара пснпва за реализацију 
пдређених стратещких интервенција у будућнпсти. С друге стране, знашајни резултати су 
изпстали у пбласти регулисаоа пбпринских впда и защтите пд плављеоа и ппжара те се у 
нареднпм перипду предлаже да се дају припритети пве пбласти унутар ппстпјећег стратещкпг 
циља.  Важне мјере пвпг циља  су примјена принципа енергетске ефикаснпсти и защтита људи 
и импвине.  
Пствареое пвпг стартещкпг циља мјерит ће се слиједећим индикатприма: 

- Дп 2023. гпд није забиљеженп пдлагаое птпада на дивљим деппнијама 
- Дп 2023. гпдине, ппвећан брпј грађана кпји се налазе у систему пружаоа кпмуналних 

услуга за 10% у пднпсу на 2017. гпдину  
- Дп 2023. гпдине ризици пд ппжара и ппплава смаоени за категприју ниже у пднпсу на 

2017. гпдину 
- Дп 2023. гпдине унапријеђена енергетска ефикаснпст на најмаое 30% јавних пбјеката у 

пднпсу на 2017. гпдину
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4. СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ 

 

4.1. УСКЛАЂЕНПСТ, КПМПЛЕМЕНТАРНПСТ И МЕЂУСПБНИ УТИЦАЈ СЕКТПРСКИХ ПЛАНПВА 

 

Сектпрски планпви – план екпнпмскпг развпја, план друщтвенпг развпја и план защтите живптне 
средине ппщтине Невесиое су урађени према мпделу развпја кпји кпмбинује екпнпмски 
напредак и спцијалну укљушенпст без прекпмјерне експлпатације прирпдних ресурса. Усклађени 
су са ппстпјећпм прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм, дефинисаним стратещким циљевима и 
међуспбнп су  кпмплементарни те вертикалнп разрађени на нивпу прпграма, прпјеката и мјера, са 
планираним резултатима, пшекиваним исхпдима и утицајем на реализацију сектпрских и 
стратещких циљева. 

Елементи сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја усклађени су са принципима защтите живптне 
средине и сигурнп ће утицати на друщтвени развпј ппщтине. Јашаое предузетнишке 
инфраструктуре и сектпра МСП-а истпвременп ппбпљщава спцијалну инфраструктуру лпкалне 
заједнице, дпк се пд јашаоа капацитета лпкалних ппљппривредних прпизвпђаша у сектпру 
агрптуризма пшекује да развије укупне туристишке прпизвпде и ппдигне живптни стандард 
знашајнпг дијела станпвнищтва, щтп ће ппзитивнп утицати на друщтвени развпј ппщтине. 

У пбласти друщтвенпг развпја фпкус је дат на изградоу и рекпнструкцију спцијалне и кпмуналне 
инфраструктуре кпја ће директнп ппбпљщати квалитет живпта станпвника Невесиоа, са ппсебним 
псвртпм на бригу п старијим, станпвницима руралних ппдрушја и младима кпјима је пптребан 
знашајнији ппмак у квалитету живпта какп би се смаоила стална депппулација и емиграција. 

Сектпр защтите живптне средине предвиђа стратещке интервенције шија примјена ппзитивнп 
утише на квалитет живпта свих грађана, ппсебнп на стаое кпмуналне инфраструктуре. Пснпвни 
прпјекти у сектпру живптне средине су управљаое кпмуналним птпадпм, прпщиреое 
канализаципнпг система какп у урбаним такп и у руралним ппдрушјима, регулација јавних 
ппврщина и ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти јавних зграда. Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре ће знашајнп дппринијети инвестиципнпј атрактивнпсти ппщтине, дпк ће уређеое 
јавних ппврщина и пбјеката пмпгућити ппбпљщаое туристишкпг садржаја ппщтине, щтп директнп 
утише на ппбпљщаое друщтвенпг живпта грађана. Сектпрски план защтите живптне средине се 
такпђе фпкусирап на защтиту и смаоеое щтета пд прирпдних неппгпда кпје су прптеклих гпдина 
нанијеле велике щтете лпкалнпј привреди и станпвнищтву,  нарпшитп у руралним, 
ппљппривредним ппдрушјима, у истп вријеме впдећи рашуна п тпме да се ствпре претппставке за 
ппвећану кпнтрплу и защтиту пд загађеоа. 

 

4.2. ПЛАН ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА 

 

Преглед сектпрскпг плана лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине Невесиое изврщен је на пснпву 
закљушака и преппрука независне средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Невесиое, 
ревизије спцип-екпнпмске анализе, визије развпја и стратещких циљева, кап и ревизије снага, 
слабпсти, мпгућнпсти и пријетои у привреднпм сектпру. 

SWOT анализа нам ппказује да приликпм пдређиваоа пперативних циљева и планпва за лпкални 
екпнпмски развпј, ппщтина Невесиое мпра наћи ппвезанпст између снага и слабпсти, и истп такп 
наћи ппвезанпст између слабпсти и мпгућнпсти. У тпм смислу смп се впдили правцем да 
ппкущамп наще слабпсти, приказане у SWOT анализи, пдређеним рјещеоима претвприти у снаге.  

У тпм ппгледу пажоу би требалп ппсветити максимизацији свпјих снага, кпје се пднпсе на 
кприщтеое распплпживих прирпдних ресурса, крпз ппљппривредну прпизвпдоу и заппщљаваое 
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радне снаге у ппљппривреднпј прпизвпдои, кпристећи велике пащоаке и велике ппљппривредне 
ппврщине. Примарнпј ппљппривреднпј прпизвпдои свакакп треба дпдати прерађивашку 
индустрију, кпја ће пбезбиједити заппщљаваое радне снаге, и већу дпдану вриједнпст финалнпг 
прпизвпда.  

Истп такп треба се ппсветити пажоа минимизираоу нащих слабпсти и пријетои, кпје утишу на 
лпкални екпнпмски развпј, кприщтеоем реалних прилика развпја, и такп пмпгућити и другим 
дјелатнпстима да се развијају. Наще највеће слабпсти јесу неразвијена инфраструктура (физишка, 
технишка, прганизаципна и др.), а припремпм и изградопм ппљппривредне инфраструктуре и 
ппслпвних зпна, уз ппмпћ Инвестиципнп развпјне банке Републике Српске ИРБРС, фпндпва ЕУ и 
других извпра финансираоа, у складу са реализацијпм прпјекта Гпрои Хпризпнти, ствприће се 
предуслпви за развпј впдеће привредне дјелатнпсти. Ппстпјe мпгућнпсти развпја и других 
дјелатнпсти, гдје ппсебну пажоу завређује дрвппрерада, угпститељствп и туризам. 

 

4.2.1. Фпкуси екпнпмскпг развпја 

 Смаоити велику  незаппсленпст станпвнищтва и тренд пдлива раднп сппспбнпг 
станпвнищтва те пбезбиједити да људи живе пд свпг рада 

 Развити и псавременити пдрживу ппљппривредну прпизвпдоу на бази распплпживих 
прирпдних ресурса 

 Пбезбједити кпнкурентне услпве за привлашеое капитала за улагаое у прехрамбену и 
другу прерађивашку индустрију 

 Пбезбиједити услпве за пдржив развпј предузетнищтва и других пблика прпизвпдних 
дјелатнпсти, са преппзнатљивим прпизвпдпм 

Виспка стппа незаппсленпсти је узрпк мнпгих слабпсти заједнице, пд кпјих су забриоавајуће 
смаоеое брпја станпвника са негативнпм стпппм прирпднпг прираста и сталан тренд пдласка 
младих щкплпваних кадрпва збпг немпгућнпсти заппслеоа у лпкалнпј средини.  

Незаппсленпст мпжемп смаоити ппкретаоем прпизвпдое базиране на нащим снагама, а кпје 
представљају прирпдни ресурси (впда, вјетар, пбрадивп земљищте, щуме и пащоаци, те 
минерални ресурси).  

Ппгпдна пкплнпст је реализација прпјекта Гпрои Хпризпнти, кпји реализује Електрппривреда 
Републике Српске, кпји ппред енергетике садржи и три вепма важне кпмппненте за развпј 
Невесиоа, а тп су впдпснабдијеваое, навпдоаваое и защтита пд ппплава. Пве кпмппненте ће 
бити на нивпу кпнтрпле ресурса впде кпјима припритетнп мпрамп ријещити наще деценијске 
прпблеме впдпснабдијеваоа града и гравитирајућих села у ппдрушју Невесиоскпг ппља и 
прпблеме навпдоаваоа-пдвпдоаваоа ппљппривредних ппврщина какп би превазищли 
негативан утицај љетних суща и јесеоих ппплава.  

Пвп су реалне пкплнпсти у кпјима је мпгуће пбезбиједити услпве за ппкретаое интензивније 
ппљппривредне прпизвпдое и прераде и заппслеоем знашајнпг брпја радне снаге. 

 

4.2.2. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Претхпднп наведени сектпрски фпкуси битни за развпј привреде Невесиоа преведени су у 
сектпрске циљеве екпнпмскпг развпја, кпји су заједнп са пшекиваним исхпдима и индикатприма 
представљени у следећпј табели. Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја представљају разраду 
првпг стратещкпг циља Стратегије развпја ппщтине Невесиоа и путпказ су за оегпвп ппстизаое. 
Дефинисани су у складу са (SMART) критеријумима за пдређиваое циљева кпји укљушују: 
специфишнпст, мјерљивпст, пстварљивпст, реалистишнпст и временску пдређенпст.  
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Сектпрски циљ Пшекивани исхпди Индикатпр 

1.1 Дп 2023. гпдине пјашати 
капацитете и 
кпнкурентнпст 
ппљппривредне 
прпизвпдое 

 Дп 2023. г. Припремљен 
прпјектни приједлпг за 
изградоу система за 
навпдоаваое 

 Дп 2023. ппвећан пбим 
ппљппривредне прпизвпдое 
за 20% у пднпсу на 2017. 
гпдину 

 Ппвећан прихпд пд впћарске 
прпизвпдое за 10% у пднпсу 
на 2017. гпдину 

 Дп 2023.г. ппвећан прихпд пд 
прпдаје крпмпира за 10% у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Дп 2023.г. ппвећан пбим 
прпизвпдое  млијека 10% у 
пднпсу на 2017.г. 

 Прпјектни приједлпг 

 Пбим ппљппривредне 
прпизвпдое 

 Прихпд пд впћарске 
прпизвпдое 

 Прихпд пд прпдаје 
крпмпира 

 Кплишина прпизведенпг 
млијека 

1.2 Дп 2023. ппвећати 
ппслпвну активнпст на 
ппдрушју ппщтине и 
кпнкурентнпст у сектпру 
малих и средоих 
предузећа 

 Дп 2023. гпдине реализпванп 
најмаое 4 инвестиције за 
ппкретаое прпизвпдое (МСП 
и предузетнищтва) 

 Дп 2023. гпдине ппвећан брпј 
заппслених у МСП и 
предузетнищтву за 15% у 
пднпсу на 2017. гпдину  

 Дп 2023. гпдине 15% ПГ се 
бави прерадпм 
ппљппривредних прпизвпда 

 Брпј нпвппстварених 
прпизвпдних инвестиција  

 Брпј заппслених у МСП и 
предузетнищтву 

 Брпј ПГ кпји се баве 
прерадпм  
 

1.3 Дп 2023. развити 
туризам у функцији 
активне прпмпције 
културнп-истпријскпг и 
прирпднпг насљеђа 

 Сталнп ппвећаое брпја 
регистрпваних туриста (пп 
стппи пд најмаое 10% 
гпдищое) у перипду пд 2019. 
дп 2023. гпдине 

 Сталнп ппвећаое прихпда пд 
туризма (пп стппи пд 
најмаое 10% гпдищое) у 
перипду пд 2019. дп 2023. 
гпдине 

 Дп 2023.г. најмаое 5% 
укупних инвестиција у 
лпкалну заједницу пднпси се 
на туризам 

 Брпј туриста кпји 
прганизпванп ппсјећују 
Невесиое 

 Брпј привредних и 
физишких субјеката кпји се 
баве туристишкпм 
дјелатнпщћу 

 Прихпди пд туризма и 
угпститељства 

 Изнпс инвестиција у 
пбласти туризма 

 

4.2.3.  Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа власти 

План екпнпмскпг развпја ппщтине Невесиоа узима у пбзир стратещке дпкументе Републике 
Српске релевантне за пбласт привреднпг развпја, кап и пдгпварајуће сектпрске стратегије. 
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Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја имају свпје јакп упприщте у дпкументима вищих стратегија, 
планпва и закпна. Наиме, циљеви екпнпмскпг развпја у складу су са следећим циљевима 
стратегија вищих нивпа власти: 

- Први циљ екпнпмскпг развпја, кпји се пднпси на ппвећаое пбима ппљппривредне прпизвпдое, 
прганизпваое и едукацију ппљппривредних прпизвпђаша има директну везу са Стратещким 
Планoм развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016–2020. гпдине у дијелу 
стратещкпг циља 1. Ппвећаое пбима и прпдуктивнпсти ппљппривредне прпизвпдое и 
пбезбјеђеое стабилнпсти дпхптка ппљпприведних прпизвпђаша, циљем 2. Јашаое кпнкурентнпсти 
сектпра ппљппривреде крпз ппвећаое нивпа инвестиција, и циљем 3. Ппвећаое степена 
тржищнпсти и финализације ппљппривредне прпизвпдое.  

- Други циљ екпнпмскпг развпја има директну везу са стратегијпм развпја малих и средоих 
предузећа Републике Српске 2016-2020. и тп са стратещким циљевима: 1. Јашаое кпнкурентнпсти 
МСП, 2. Ппдрщка ствараоу ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа за МСП и стратещким циљем 3. 
Стимулисаое развпја и прпмпције предузетнищтва и предузетнишких вјещтина. Ппред тпга 
упприщте пвпг циља се види и у Приједлпгу стратегије и пплитике развпја индустрије Републике 
Српске 2016-2020. у дијелу стратещкпг циља 3. Ппвећаое заппсленпсти у индустрији и 
унапређиваое ппнуде радне снаге и стратещкпг циља 4. Ппбпљщаое ппслпвнпг пкружеоа и 
привлашеое инвестиција у индустрију.  

Ппред тпга веза се пстварује и са Стратегијпм развпја Туризма Републике Српске 2011-2020. и 
оеним стратещким циљем 1. Ппбпљщаое квалитета туристишкпг прпизвпда. Ппред већ наведених 
стратещких дпкумената, смјернице за пствареое пвпг циља мпгуће је прпнаћи и у Стратегији 
ппдстицаоа страних улагаоа у Републику Српску 2016-2020.  

 

4.2.4. Иницијативе међуппщтинске сарадое 

У пбласти екпнпмскпг развпја ппстпје брпјне мпгућнпсти за пствариваое међуппщтинске сарадое 
у реализацији разлишитих заједнишких прпјеката и тп првенственп у сарадои са ппщтинама 
истпшне Херцегпвине. Пснпва пве сарадое је Сппразум п међуспбнпј сарадои ппщтина истпшне 
Херцегпвине из 2005. гпдине.  

Крпз пвај план нема идентификпваних прпјеката МПС, али је мпгуће пстварити сарадоу у 
следећим пбластима:  

 Прпјекти прекпгранишне сарадое: Ппщтина Невесиое се налази у регији истпшне 
Херцегпвине, кпја се налази у неппсреднпј близини границе БиХ са Црнпм Гпрпм и Хрватскпм, 
шиме је птвпрена мпгућнпст за ушествпваое у прпјектима прекпгранишне сарадое. Квалитетна 
међуппщтинска и прекпгранишна сарадоа претппставка су за привлашеое фпндпва и 
развпјних прпграма, ппсебнп прпграма ЕУ, усмјерених на защтиту живптне средине, 
унапређеое квалитета живпта и стимулативнпг ппслпвнпг пкружеоа. У пквиру пвих 
стратещких фпкуса ппсебна пажоа се треба пбратити на јашаое капацитета лпкалне 
сампуправе у припреми апликација за претприступне фпндпве ЕУ и друге међунарпдне и 
лпкалне развпјне фпндпве. 

 Заједнишка прпмпција туристишких пптенцијала кап и јашаое капацитета туристишке заједнице 
и туристишких агенција кпје дјелују на ппдрушју ппщтина цјелпкупне Херцегпвине. 

 Ппвећаое капацитета за преквалификацију, дпквалификацију и псппспбљаваое;  

 Гпрои Хпризпнти: Израда студије навпдоаваоа за ппщтине Гацкп, Невесиое, Беркпвићи, 
Стплац, Билећа и Требиое) 

 

4.2.5. ПРПГРАМИ ПРПЈЕКТИ И МЈЕРЕ 
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За реализацију ревидиранпг плана екпнпмскпг развпја ппщтине Невесиое дефинисанп је 39 
прпјеката и мјера груписаних у 11 прпграма. 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

1.1.1. Ппдрщка развпју инфраструктуре 
за унапређеое ппљппривредне 
прпизвпдое 

1.1.1.1. Израда студије навпдоаваоа 
ппљппривредних ппврщина  

1.1.1.2. Изградоа градске тржнице 

1.1.1.3. Ппдрщка малим ппљппривредним 
газдинствима за бущеое бунара, градоу 
каптажа и набавку система за навпдоаваое 

1.1.1.4. Ппдрщка и усппстављаое прптивградне 
защтите 

М 1.1.1.5 Ппдрщка изградои и пдржаваоу 
ппљских путева 

1.1.2. Мпдернизација и ппдизаое 
кпнкурентнпсти ппљппривредне 
прпизвпдое 

1.1.2.1. Дефинисаое пакета мјера ппдрщке 
ппљппривреднпј прпизвпдои 

1.1.2.2. Ппвезиваое ппљппривредних 
прпизвпђаша и прерађивашких капацитета 

1.1.2.3. Прганизпваое сајма ппљппривредних 
прпизвпда и рушне радинпсти 

1.1.3. Ппдрщка развпју впћарства и 
ратарства 

 1.1.3.1. Ппдрщка ппдизаоу нпвих засада впћа 

1.1.3.2. Брендираое Невесиоскпг крпмпира дп 
краја 2019. 

1.1.4. Ппдрщка развпју стпшарства 

1.1.4.1. Пдржаваое и изградоа заједнишке 
инфраструктуре на пащоашким ппврщинама 
(впдпппје и слишнп) 

1.1.4.2. Ппдрщка прпизвпђашима млијека 

1.2.1. Ппдрщка развпју МСП 

1.2.1.1. Ппдрщка регистрацији МСП и 
предузетнищтва 

1.2.1.2. Израда прпграма ппдстицаја 
прпизвпдним предузећима и оегпва 
реализација 

1.2.1.3. Усппстављаое малих бизниса и кућне 
радинпсти у сепским ппдрушјима 

1.2.1.4. Ппдрщка заппщљаваоу 

1.2.1.5. Стипендираое ушеника и студената за 
пптребе (лпкалнпг) тржищта рада 
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1.2.1.6. Истраживаое пптреба и ппдрщка 
увпђеоу стандарда у предузећа (ИСП и други) 

1.2.2. Прпграм ппдрщке унапређеоа 
ппслпвне инфраструктуре и 
амбијента 

1.2.2.1. Изградоа везнпг пута крпз индустријску 
зпну Килавци 

1.2.2.2. Изградоа улице крпз стамбенп-ппслпвну 
зпну бивще впјне Касарне -Ул. 9-ти јануар 

1.2.2.3. Прпјекат ппбпљщаоа ппслпвнпг 
пкружеое БФЦ 

1.2.3. Прпмпција инвестиципних 
мпгућнпсти 

1.2.3.1. Прпмпција Невесиоа кап атрактивне 
инвестиципне лпкације 

1.2.3.2. Јашаое привредних веза са дијасппрпм  

1.3.1. Прпграм развпја туристишке 
инфраструктуре 

1.3.1.1 Пбнпва мпста Пвшији брпд 

1.3.1.2. Уређеое приступнпг пута и паркинг 
прпстпра за пећину Нпвакуща 

1.3.1.3 Уређеое приступнпг пута и паркинг 
прпстпра за пећину Прпвалија  

1.3.1.4. Изградоа ски стазе Стражевица 

1.3.1.5. Израда и ппстављаое туристишких 
пзнака и путпказа 

1.3.1.6. Јашаое Туристишке прганизације 

1.3.2. Развпј и унапређеое Невесиоске 
плимпијаде 

1.3.2.1. Нпминација Невесиоске плимпијаде на 
листу УНЕСЦП  

1.3.2.2. Уређеое инфраструктуре нпве лпкације 
за пдржаваое Невесиоске плимпијаде -
хиппдрпм 

1.3.2.3. Прпмпција Нев. Плимпијаде 

1.3.2.4. Брендираое Невесиоске плимпијаде 

1.3.2.5. Набавка бине (за разне манифестације) 

1.3.3. Ппстицаое предузетнищтва у 
пбласти развпја туризма 

1.3.3.1. Ппдрщка развпју лпкалне гастрп ппнуде 
у сарадои са угпститељствпм 

1.3.3.2. Ппдрщка регистрпваним смјещтајним 
капацитетима 

1.3.4. Прпмпција Невесиоа кап 
туристишке дестинације 

1.3.4.1. Израда прпмптивнпг материјала 

1.3.4.2. Ушествпваое на сајмпвима туризма 
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1.3.4.3. Ппдрщка развпју и изради аутентишних 
невесиоских сувенира 

Планирана вриједнпст прпјеката и мјера у екпнпмскпм сектпру изнпси 4.402.100 КМ. 

 

 

 

4.3. ПЛАН ДРУШТВЕНПГ РАЗВПЈА 

 

Из SWOT анализе друщтвенпг развпја ппщтине Невесиое, у пквиру снага,  припритет се мпже дати  
развијаоу и ппдрщци талентпваним ушеницима и дефицитарним занимаоима, прпфилисаоу 
пбразпвнпг кадра у складу са развпјем лпкалне заједнице кап и задпвпљавајућем квалитету 
јавних услуга. Ппщтина, такпђе, ппсебну пажоу треба усмјерити на знашајнп културнп-истпријскп 
насљеђе и традиципналне сппрткп-културне манифестације  у циљу пппуларизције и укљушиваоа 
младих у јавни живпт. 

У пквиру  идентификпваних слабпсти, Ппщтина треба да улпжи највеће наппре у заустављаоу 
негативних демпграфских трендпва, кап и за развпј инфраструктуре, щтп би знашајнп дппринијелп 
квалитету живпта станпвнищтва. 

Најбпљу прилику за развпј Ппщтине Невесиое и ппдизаое стандарда станпвнищтва, пружа 
реализација прпјекта „Гпрои Хпризпнти“. 

Такпђе, неизпставнп је пптребнп искпристити приступ дпмаћим и ЕУ фпндпвима. 

Најпзбиљнију пријетоу у развпју лпкалне заједнице и друщтва у цјелини представља екпнпмска и 
пплитишка нестабилнпст, те неравнпмјеран регипнални развпј Републике Српске. Наведене 
пријетое  ппгпдују миграцијама, пднпснп пдливу младих у земље са бпљим услпвима за живпт.  

 

4.3.1. Фпкуси друщтвенпг развпја 

Ревизија сектпрскпг плана друщтвенпг развпја ппщтине Невесиое изврщена је на пснпву 
закљушака и преппрука независне средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине Невесиое, 
ревизије спцип-екпнпмске анализе, визије развпја и ревидираних стратещких циљева, кап и 
ревидираних преднпсти, слабпсти, мпгућнпсти и пријетои у сектпру друщтвенпг развпја. 
Ревидирани фпкуси друщтвенпг развпја ппщтине Невесиое за наредни перипд су: 

 Јашати капацитете институција и служби у пбласти пбразпваоа, здравствене защтите, 
спцијалне защтите, лпкалне сампуправе, културе и сппрта. 

 Изграђивати и мпдернизпвати сапбраћајну, впдпвпдну, кпмуналну и технишку 
инфраструктуру. 

Хпћемп квалитетнп пбразпваое за све, усклађенп са стандардима и пптребама заједнице. 
Ппстпјеће пбразпвне прпфиле ускладити са тржищтем рада дпквалификацијпм и 
преквалификацијпм. Ппсебну пажоу усмјерити на ппремаое и пдржаваое ппстпјећих пбјеката 
пбразпвних устанпва. 

Здравствену защтиту смп прилагпдили   пптребама грађана увпђеоем у функцију прпстпрних и 
технишких капацитета нпвпг пбјекта бплнице. Прпщирити пбим здравствених услуга намијеоених 
старијпј пппулацији станпвнищтва. 

У пбласти спцијалне защтите, треба ускладити  пбим и квалитет  услуга према живптним 
пптребама кприсника услуга. 
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Културну ппнуду развијати прпщиреоем прпграмских садржаја, мпдернизацијпм традиципналних 
манифестација , ппсветити пажоу пдржаваоу ппстпјећих пбјеката културе. 

У свери сппрта хпћемп маспвнп бављеое сппртпм у функцији здравља, па тек пнда у функцији 
сппртских резултата. Затп је пптребнп шувати ппстпјеће и градити нпве сппртске капацитете. 

Лпкалну сампуправу и јавне устанпве прганизпвати и развијати у циљу задпвпљаваоа пптреба и 
развпја ппщтине у цјелини. 

У дијелу сапбраћајне, кпмуналне и технишке инфраструктуре у ппследое вријеме су пстварени 
знашајни резултати. Међутим, стаое магистралних и регипналних путева и даље је вепма лпще. 
Регипнални правци према Кпоицу, Калинпвику и Беркпвићима су великим дијелпм макадамски, а 
магистрални пут према Мпстару  је у вепма лпщем стаоу. 

Пптребнп је и даље активнп радити на развпју руралне, путне и кпмуналне инфраструктуре, а у 
урбанпј средини пратити савремене инфраструктурне тпкпве. 

 

4.3.2. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпди Индикатпр 

2.1 Дп 2023. ппвећати пбим  
и квалитет здравствених  и 
административних услуга 

 Дп 2023. гпдине ппвећан степен 
задпвпљства кприсника 
здравственим услугама за 2% у 
пднпсу на 2017. гпдину. 

 Дп 2023 гпдине ппвећан брпј 
бплнишких кревета за 10% и услуга 
за 1 у пднпсу на 2017. гпдину 

 Дп 2023. гпдини задпвпљствп 
грађана јавним услугама кпје 
пружа ппщтинска управа ппвећанп 
за 5% у пднпсу на 2017. гпдину 

 Брпј кприсника 
здравстевних услуга 
кпји су задпвпљни 
пруженим услугама 
(улазна и излазна 
анкета) 

 Брпј нпвих кревета и 
нпвпуведених 
бплнишких услуга 

 Брпј грађана кпји су 
задпвпљни јавним 
услугама (улазна и 
излазна анкета) 

2.2. Дп 2023. гпдине 
унапријеђена сапбраћајна и 
кпмунална инфраструктура 

 Дп 2023. гпдине  ппкривенпст  
уређенпм лпкалнпм путнпм 
инфраструктурпм ппвећана  за 10% 
у пднпсу на 2017. гпдину 

 Дп 2023 гпдине смаоен брпј 
насеља без асфалтних 
сапбраћајница за 25% у пднпсу на 
2017. гпдину 

 Дп краја 2023. г.  85% станпвнищтва 
кпристи  бактериплпщки исправну 
впду за пиће 

 Дп 2023.г. смаоени губици на 
впдпвпду за 15% у пднпсу на 2017. 
г. 

 Дп 2023 гпдине ппвећан брпј 
кприсника впдпвпда за 3% у пднпсу 
на 2017 гпдину 

  Дп 2023.г. смаоени трпщкпви 

 Ппкривенпст 
теритприје Ппщтине  
нпвпизграђеним 
мпдернизпваним 
путевима   

 Брпј насеља без 
асфалтних 
сапбраћајница 

 Брпј кприсника  впде 
из градскпг впдпвпда 
кпји кпристе 
бактериплпщки 
исправну впду 

 Губици впде у 
впдпвпду 

 Брпј кприсника 
вппдпвпда 

 Трпщкпви пумпаоа 
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пумпаоа впде ЈП Впдпвпд  
Невесиое за 20% у пднпсу на 2018 

впде 

2.3. Дп 2023. гпдине 
псигурати квалитетније 
пбразпвне, културне и 
сппртске садржаје 

 Дп 2023. гпдине најмаое 60% 
анкетираних дјеце и пмладине 
задпвпљнп је распплпживпм 
сппртскпм инфраструктурпм   

 Дп 2023. гпд. ппвећан степен 
задпвпљства ушеника и 
наставника квалитетпм наставе у 
пснпвним щкплама за 5% у 
пднпсу на 2017. гпд. 

 Дп краја 2023.г. мин. 50 лица кпје 
су прпщле прпграме пбуке за 
нпва занимаоа заппсленп у 
струци 

 Дп 2023.г. 20 % стипендираних 
студента се вратилп и заппслилп у 
Невесиоу 

 Брпј анкетираних 
грађана задпвпљних 
сппртскпм 
инфраструктурпм 

 Брпј анкетираних 
ушеника и наставника 
задпвпљних 
квалитетпм наставе 

 Брпј заппслених кпји 
су прпщли 
преквалификацију  

 Брпј заппслених 
стипендиста 

 

4.3.3. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа власти 

План друщтвенпг развпја ппщтине Невесиое усклађен је са пдгпварајућим сектпрским 
стратегијама на нивпу Републике Српске, првенственп са Стратегијпм развпја пбразпваоа 
Републике Српске 2016-2021. гпдине, Стратещким планпм развпја ппљппривреде и руралних 
ппдрушја Републике Српске 2016-2020. гпдине и Стратегијпм развпја културе Републике Српске 
2017-2022. гпдине. 

Дип стратещких циљева у Стратегији пбразпваоа Републике Српске пднпси се на ппвећаое 
пбухвата дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, предузетнишкп ушеое и ппвезиваое 
струшнпг пбразпваоа и тржищта рада, щтп је у складу са сектпрским фпкусима и циљевима 
друщтвенпг развпја ппщтине Невесиое. 

У Стратещкпм плану развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016-2020, 
стратещки циљ уравнптеженпг интегралнпг руралнпг развпја релевантан је за план друщтвенпг 
развпја ппщтине Невесиое, нарпшитп за сектпрске циљеве  кпјима се настпје пбезбиједити бпље 
услуге у пбласти културе, пбразпваоа и здравства.  

У сегменту културе, Стратегијпм развпја културе Републике Српске 2017-2022. гпдине, предвиђенп 
је унапређеое друщтвенпг живпта, пднпснп децентрализација културних садржаја, щтп је један 
пд сектпрских фпкуса  ппщтинске стратегије развпја. 

 

4.3.4. Иницијативе међуппщтинске сарадое 

Кљушна иницијатива међуппщтинске сарадое за ппщтину Невесиое представља Сппразум Савеза 
ппщтина истпшне Херцегпвине (види Иницијативе међуппщтинске сарадое у пбласти екпнпмскпг 
развпја). Циљ је да ппщтине преппзнају заједнишке припритете, ппдрже  спрпвпђеое прпјеката 
ппвратка и реинтеграције на лпкалнпм нивпу, те дппринесу пдрживпм лпкалнпм развпју.  

Ппдразумијева се да ће у разлишитим фазама спрпвпђеоа прпјеката међуппщтинске сарадое у 
рад Савеза бити укљушени и други актери. Тп су прије свега представници разлишитих ппщтинских 
служби надлежних за пдређена питаоа кпја се адресирају у раду Савеза (пдјељеоа надлежна  за 
развпј МСП, прпјектпваое, питаоа ппљппривреде,  туризма итд.), представници невладиних 
прганизација шије је ушещће релевантнп у пдређенпј фази реализације на лпкалнпм нивпу 
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(удружеое жена, пмладински савјети и удружеоа, удружеоа кпје се брину за пптребе раоивих 
група станпвнищтва, екплпщка удружеоа итд.) 

Крпз пвај план нису разрађени кпнкретни прпјекти за међуппщтинску сарадоу, али сарадоа са 
сусједним ппщтинама мпгућа је у сегменту увпђеоа дпбрих пракси у лпкалну сампуправу, 
пднпснп прганизпваоу заједнишких тренинга и едукација на ппдрушју прекфаликације радне снаге 
и едукацији прганизација цивилнпг друщтва за писаое прпјектних приједлпга. 

 

 

4.3.5. Прпграми прпјекти и мјере 

За реализацију ревидиранпг плана друщтвенпга развпја ппщтине Невесиое дефинисанп је 24 
прпјеката и мјера груписаних у 6 прпграма. 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

2.1.1. Ппвећаое инфраструктурних 
капацитета за бплнишкп лијешеое 
и палијативну оегу 

2.1.1.1. Изградоа везнпг мпста између старе и 
нпве зграде бплнице у Невесиоу 

2.1.1.2. Адаптација дијела прпстпра зграде, старе 
бплнице за пптребе пдјељеоа палијативне оеге 
у пквиру бплнице у Невесиоу 

2.1.2. Прпграм унапређеое рада 
ппщтинске управе 

2.1.2.1 Набавка и унапређеое инфпрматишке 
ппреме за ппщтинску управу 

2.1.2.2. Пбука и развпј људских ресурса у пргану 
управе  

2.1.2.3. Уређеое земљищта и изградоа пратеће 
инфраструктуре нпвпг градскпг грпбља  

2.1.2.4. Јашаое улпге мјесних заједница 

2.2.1. Прпграм унапређеоа сапбраћајне 
инфраструктуре 

2.2.1.1 Мпдернизација путне инфрастуктуре у 
градскпј и руралнпј средини  

2.2.1.2 Изградоа кружнпг тпка Дпдерпва шесма 

2.2.1.3. Изградоа пбилазнице пкп впјнпг лпгпра 

2.2.2. Прпграм унапређеоа впдпвпдне 
инфраструктуре 

2.2.2.1. Изградоа пумпне станице и резервпара 
за впду у селу Крекпви и Мијатпвци  

2.2.2.2. Изградоа прешисташа питке впде на 
језеру Алагпвац 

2.2.2.3.Рекпнструкција впдпвпдне мреже  у улици 
Милпща Пбилића 

2.2.2.4.Рекпнструкција впдпвпда улице Десете 
Херцегпвашке  

2.2.2.5. Изградоа впдпвпда Гпроа Щехпвина 
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2.2.2.6. Изградоа нпвпг впдпзахвата Јездпщ 

2.2.2.7. Рекпнструкција впдпзахвата извприщта 
Пащина впда и Ппткук 

2.2.2.8.Изградоа впдпвпда за селп Раст 

2.2.2.9.Изградоа крака впдпвпда Невесиое – 
Придвпрци  

2.3.1. Рекпнструкција и изградоа 
сппртских пбјеката и пбјеката 
културе 

2.3.1.1. Изградоа сппртскпг терена  у Насељу 
Лапшевине 

2.3.1.2. Изградоа сппртскпг терена у кругу 
пснпвне щкпле 

2.3.1.3. Адаптација сппмен спбе  

2.3.2. Унапређеое квалитета 
пбразпваоа и усклађиваое 
пбразпвних прпфила са тржищтем 
рада 

П 2.3.2.1. Ппбпљщаое услпва за извпђеое 
наставе и јашаое квалитета извпђеоа наставе 

М 2.3.2.2. Усклађиваое пбразпвних прпфила са 
тржищтем рада 

М 2.3.2.3. Стипендираое редпвних студената 

 

Планирана вриједнпст прпјеката и мјера у сектпру друщтвенпг развпја изнпси 6.890.000 КМ. 

 

4.4. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ревизија сектпрскпг плана защтите живптне средине ппщтине Невесиое изврщена је на пснпву 
закљушака и преппрука независне средопрпшне евалуације Стратегије развпја ппщтине 
Невесиое, ревизије спцип-екпнпмске анализе, визије развпја и ревидираних стратещких 
циљева кап и ревидираних снага, слабпсти, мпгућнпсти и пријетои у сектпру защтите живптне 
средине.  

 

4.4.1. Фпкуси защтите живптне средине 

Ревидирани фпкуси развпја Сектпра защтите живптне средине ппщтине Невесиое за следећи 
перипд су: 

 Пбезбиједити управљаое шврстим птпадпм; 

Пвдје се треба фпкусирати на рјещаваое прпблема прикупљаоа и пдлагаоа шврстпг 
кпмуналнпг птпада. Увпдити селективнп прикупљаое птпада и спрпвести активнпсти за 
уклаоаое дивљих деппнија и трајнп рјещаваое питаоа регипналне деппније. Ппдићи 
свијест грађана из пве пбласти. 

 Пбезбиједити управљаое птпадним впдама и защтиту извприщта питке впде; 

Ријещити прпблематику мијещаоа фекалне и пбпринске канализације. Приступити 
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рјещаваоу прпблема птпадних впда. Прпщирити канализаципне мреже. Дефинисати и 
уредити пптребне впдпзащтитне зпне и защтитити извприщта. Кпристити екплпщке 
материјале приликпм изградое впдпвпдних система 

 Усппставити защтиту пд прирпдних неппгпда; 

Дпнпщеоем квалитетних мјера и активнпсти утицати на ублажаваое ппследица 
изазваних  елементарним неппгпдама (ппжари, ппплаве, снијег...). 

  Плански уредити прпстпр ппщтине,  пдржавати зелене ппврщине, унаприједити 
мјере енергетске ефикаснпсти; 

Израдити прпстпрнп планску дпкументацију и стратещкп спрпведбена планска дпкумената 
кпја ће дефинисати јавне и зелене ппврщине, кап и прпстпр пбјеката виспкпградое. 

 

4.4.2. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма 

Сектпрски циљ Пшекивани исхпди Индикатпр 

3.1. Дп 2023. г. 
унапријеђен систем 
прикупљаоа шврстпг 
кпмуналнпг птпада и 
пдржаваоа јавних 
ппврщина 

 Дп 2023. г. ппвећан пбухват 
станпвнищтва са редпвним 
пдвпжеоем птпада за 15% у 
пднпсу на  2018. г 

 Дп 2023. г. адекватнп (у 
складу са стандардима 
струке) збринутп најмаое 50 
тпна шврстпг птпада са 
лпкација дивљих деппнија 

 Дп 2023. гпдине смаоен брпј 
дивљих деппнија за 50% у 
пднпсу на 2018. гпдину 

 Дп 2023.г. ппвећан пбухват 
шищћеоа и уређеоа градских 
јавних ппврщина за 50% 

 Дп 2023. г. 6% прикупљенпг 
кпмунланпг птпада се 
рециклира  

 Ппстптак станпвнищтва 
ппкривен пдвпжеоем 
птпада 

 Кплишина (у тпнама) 
прикупљенпг шврстпг 
птпада са дивљих деппнија 

 Брпј дивљих деппнија 

 Ппстптак пбухвата 
уређених јавних ппврщина 

 Кплишина рециклиранпг 
птпада 

3.2.  Дп 2023. 
унапријеђенп рјещаваое 
прпблема третмана 
птпадних впда и 
загађиваша питких впда 

 Дп 2023. г. смаоен брпј 
септишких јама на 
теритприји ппщтине за 20% 
у пднпсу на 2018.г. 

 Дп 2023.г. заппшети радпви на 
изградои прешисташа 

 Дп 2023. г смаоене цријевне 
бплести станпвнищтва за 20% у 
пднпсу на 2017. г. 

 Брпј септишких јама  

 Исправнпст впде за пиће 
(лабаратпријске претраге) 

 Извјещтај п заппшетим 
радпвима на прешисташу 

 Брпј регистрпваних 
цријевних бплести у тпку 
гпдине 

3.3. Дп 2023. усппстављен 
систем за плански развпј 
ппщтине Невесиое и 
защтиту и спасаваое пд 
елементарних неппгпда и 
других несрећа 

 У перипду 2019-2023. г. 
смаоени трпщкпви изазвани 
ппплавпм и ппжарпм за 30% у 
пднпсу на перипд 2014-2018. г 

 Пд 2023. г. смаоен укупан брпј 
прекрщаја на ппдрушју ппщтине 
за 10%  

 Дп 2023. г. защтићена 

 Изнпс трпщкпва 
узрпкпваних ппплавама и 
ппжарима 

 Брпј прекрщаја (све врсте 
прекрщаја регистрпване 
кпд пплицијске станице) 

 Брпј защтићених 
сппменика 
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културнп-истпријска бащтина 
пд даљоег унищтеоа 

 Пд 2023. гпдине вријеме 
пптребнп за излазак на 
интервенцију смаоенп за 10% 
у пднпсу на 2017. гпдину 

 Дп 2023. г. 20% ппщтине 
пбухваћенп прпстпрнппласнкпм 
дпкументацијпм нижег ранга 

 Вријеме пптребнп за 
излазак на интервенцију 

 Прпстпрнп планска 
дпкументација 

3.4. Дп 2023. гпдине 
ппвећана енергетска 
ефикаснпст јавних 
пбјеката 

 Смаоеое трпщкпва енергије у 
јавним пбјектима на гпдищоем 
нивпу за 30% дп 2023. гпдине у 
пднпсу на 2017. гпдину 

 Дп 2023. гпдине смаоени 
трпщкпви пдржаваоа јавне 
расвјете за 10% у дпнпсу на 
2017. гпдину 

 Изнпс рашуна за пптрпщену 
електришну енергију у 
јавним пбјектима; 

 Изнпс рашуна за енергенте 
за загријаваое јавних 
пбјеката. 

 Изнпс трпщкпва за 
пдржаваое јавне расвјете 

 

4.4.3. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа власти 

План защтите живптне средине ппщтине Невесиое је усклађен са пдгпварајућим сектпрским 
стратегијама на нивпу Републике Српске. У ужем смислу, сви сектпрски циљеви су усклађени са 
циљевима присутним у Измјенама и дппунама Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. 
гпдине. 

Ппсматранп ппјединашнп, циљеви 3.1., 3.2. и 3.3. хармпнизпвани су са Стратегијпм интегралнпг 
управљаоа впдама Републике Српске 2015 - 2024. Циљ 3.3. је у директнпј вези са мјерама за 
управљаое у пбласти защтите пд щтетнпг дејства впда, а циљ 3.2. са мјерама за управљаое у 
циљу защтите квалитета впда. Ппред тпга, циљ 3.1. је усклађен и са Пснпвпм защтите, кприщћеоа 
и уређеоа ппљппривреднпг земљищта Републике Српске кап кпмппненте прпцеса планираоа 
земљищта, Републишкпм стратегијпм защтите ваздуха са акципним планпм управљаоа 
квалитетпм ваздуха, Стратегијпм защтите прирпде Републике Српске и Стратегијпм управљаоа 
птпадпм Републике Српске за перипд 2017 – 2026.  

Надаље, сектпрски циљ 3.4. усклађен је са Стратегијпм развпја енергетике Републике Српске дп 
2030. гпдине – циљем: Усппставити ефикасан систем ппдстицаоа енергетске ефикаснпсти и 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије у складу са ппстављеним циљевима и пбавезама кпје ће 
прпизаћи из шланства Бпсне и Херцегпвине у Еврппскпј унији. Пвај циљ је у складу и са 
индикативним циљевима за ущтеде енергије из Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти РС дп 
2018. гпдине. 

 

4.4.4. Иницијативе међуппщтинске сарадое 

Прилике и пптребе за међуппщтинскпм сарадопм најизраженије су у защтити пд прирпдних 
неппгпда, ппсебнп у превентивнпм смислу, са ппсебним акцентпм на защтиту пд ппжара, защтиту 
импвине и људи и защтита прирпдних дпбара, кпја се не мпже успјещнп прганизпвати без 
интензивне сарадое са сусједним ппщтинама, првенственп са ппщтинама истпшне Херцегпвине. 
Актуелан прпјекат из пве пбласти је наставак активнпсти на реализацији Прпјекта изградое 
прптивградних станица кпји се реализује са ппщтинама из истпшне Херцегпвине. 

Стратегија управљаоа птпадпм Републике Српске налаже фпрмираое заједнишке претпварне 
станице у Невесиоу за кпмунални птпад са ппщтинама Истпшни Мпстар и Беркпвићи, щтп ће 
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дпдатнп интензивирати дпсадащоу међуппщтинску сарадоу у пбласти управљаоа птпадпм 
везану за регипналну санитарну деппнију на ппдрушју ппщтине Гацкп. Измјенама и дппунама 
Прпстпрнпг плана Републике Српске су предвиђене слишне иницијативе међуппщтинске сарадое 
у ппгледу медицинскпг и индустријскпг птпада. 

Ппсебан вид сарадое са сусједним ппщтинама мпже се пстварити у прганизпваоу заједнишке 
едукације ушеника и заппслених у јавним устанпвама п теми смаоеоа ризика пд катастрпфа и 
нашина ппступаоа у слушају ванредних ситуација. Тренутнп нема предузетих активнпсти у пвпм 
дијелу, али је идеја кпја се мпже реализпвати. 

 

4.4.5. Прпграми прпјекти и мјере 

За реализацију ревидиранпг плана защтите живптне средине ппщтине Невесиое дефинисанп је 27 
прпјеката и мјера груписаних у 6 прпграма. 

ПРПГРАМ МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ 

3.1.1. Унапређеое услуга прикупљаоа 
шврстпг кпмуналнпг птпада  

3.1.1.1 Изградоа привремене градске деппније 
за шврсти кпмунални птпад  

3.1.1.2. Санација дивљих деппнија 

3.1.1.3 Набавка кпнтејнера за Мјесне заједнице 

3.1.1.4 Изградоа рециклажнпг двприщта 

3.1.2. Уређеое и пдржаваое градских 
јавних зелених ппврщина 

3.1.2.1 Пзелеоаваое градских јавних ппврщина 

3.1.2.2 Изградоа парка Алекса Щантић 

3.2.1. Изградоа инфраструктуре за 
прикупљаое и третман птпадних 
впда 

3.2.1.1. Изградоа канализаципне мреже у 
насељима Щехпвина и Миљевац 

3.2.1.2. Израда студије идејнпг и главнпг прпјекта 
за прешисташ птпадних впда  

3.2.1.3.Изградоа каскаднпг прешисташа на 
акумулацији Алагпвац (лпкација: Ппмакпвци – 
баре) 

3.2.1.4. Јаружаое дна акумулације Алагпвац 

3.2.1.5. Прпјекат израде прешисташа фекалних и 
птпадних впда на реципијенту Ждријелп  

3.2.1.6. Изградоа пдвпдне канализације крпз 
Дугп ппље 

3.3.1. Защтита и спасаваое пд 
елементарних неппгпда и других 
несрећа 

3.3.1.1 Издизаое дијела пута кпји плави на 
релацији Д.Лукавац – Г.Лукавац  

3.3.1.2 Прпјекат санације насипа на ријеци 
Залпмци – лпкације Вртиш и Вищоевп 
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3.3.1.3. Набавка и инсталисаое видеп надзпра 

3.3.1.4  Премијещтаое мпста на Зпвпдплци на 
нпви лпкалитет 

3.3.1.5. Ппремаое јединица за З&С угрпженпг  
станпвнищтва 

3.3.1.6. Набавка ппреме за защтиту пд ппжара, 
намијеоена специјалнпј јединици ЦЗ за защтиту 
и спасаваое пд ппжара  

3.3.1.7. Набавка ппреме за З&С на впди и ппд 
впдпм 

3.3.1.8.  Набавка ппреме за спец. јединицу ЦЗ за 
З&С са неприступашних мјеста...(са висина, из 
јама, пећина, пптрага и спасаваое и сл.) 

3.3.1.9.  Уређеое кприта ријеке Залпмке на 
ппдрушју Луга  

3.3.2. Израда прпстпрнп планске 
дпкументације 

3.3.2.1. Израда регулаципних планпва  

3.3.2.2. Израда урбанистишкпг плана  

3.4.1. Унапређеое енергетске 
ефикаснпсти у јавним пбјектима 

3.4.1.1 Рекпнструкција и мпдернизација јавне 
расвјете са уградопм ЛЕД свјетиљки  

3.4.1.2. Рекпнструкција зграде Дпма културе у 
циљу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти 
пбјеката 

3.4.1.3. Рекпнструкција зграде ПЩ „Ристп 
Прпрпкпвић“ у циљу ппбпљщаоа енергетске 
ефикаснпсти пбјеката  

3.4.1.4. Рекпнструкција зграде „Старе ппщтине“ у 
циљу ппбпљщаоа енергетске ефикаснпсти 
пбјеката 

 

Планирана вриједнпст прпјеката и мјера у  сектпру защтите живптне средине изнпси 5.342.500 
КМ.
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5. ППЕРАТИВНИ ДИП 

 

5.1. ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ПРПЈЕКАТА И МЈЕРА ЗА 3 ГПДИНЕ (1+2) 
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oдjeљeоe 

oдгoвoрнo зa 
спрпвпђеое 

Прeглeд пo гoдинaмa Прeглeд oстaлих извoрa пo гoдинaмa 

гoд. I гoд. II гoд. III 
укупнo 
(I+II+III) 

гoд. I гoд. II гoд. III 
укупнo 
(I+II+III) 

1 2 3 4 5=9+21 6 7 8 9=6+7+8 18 19 20 
21=18+ 

19+20 
22 23 24 

СЕКТПР ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА 0       0 0     0       

1.1.1 Ппдрщка развпју инфраструктуре за унапређеое 
ппљппривредне прпизвпдое 

0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1. 

1.1.1.1. Израда 
студије 
навпдоаваоа 
ппљппривредн
их ппвршина 
(2020- 2022) 

Дпнесена пдлука 
за израду 
техничке 
дпкументације 
система за 
навпдоаваое дп 
2023. 

150.000 140.000 0 10.000 10.000 20.000 0   120.000 120.000 
Ппщтина 
Невесиое 

513718 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.1.2. Дп 
краја 
2021.завршена 
изградоа 
градске 
тржнице 
(2019-2021) 

Дп 2023. г. 
Најмаое 20% 
ппљппривредних 
прпизвпђаћа 
кпристе ресурсе 
(веб страница, 
складишни 
прпстпр или 
прпдајни 
прпстпр) за 
прпдају 
лпкалних 

300.000 300.000 0 50.000 0 50.000 0 250.000 0 250.000 
Ппщтина 
Невесиое 
и ЈПП 

511100 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 
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прпизвпда на 
градскпј 
тржници   

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.1.3. 
Ппдршка 
малим 
ппљппривредн
им 
газдинствима 
за бушеое 
бунара, градоу 
каптажа и 
набавку 
система за 
навпдоаваое  
(2019-2023) 

Дп 2023 г. 
Изграђени 
лпкални 
системи за 
навпдоаваое на 
мин. 5 ха/гпд 

150.000 60.000 0 10.000 10.000 20.000 0 20.000 20.000 40.000 
Ппщтина 
Невесиое 

414100 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.1.4. 
Ппдршка и 
усппстављаое 
прптивградне 
заштите 
(2019-2023) 

Дп 2023. г. 
смаоеое 
штете у 
ппљппривреднпј 
прпизвпдои 
узрпкпване 
градпм за 80%  

100.000 100.000 0 0 0 0 100.000     100.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Прптивгра
дна 
превентив
а РС 

412900 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 
Ристић 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

М 1.1.1.5 
Ппдршка 
изградои и 
пдржаваоу 
ппљских 
путева (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећан пбим 
пбрађених 
ппвршина за 
10% у пднпсу на 
2017. гпдину 

40.000 20.000 0 5.000 5.000 10.000 10.000     10.000 
Ппщтина 
Невесиое 

412500 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

1.1.2 Мпдернизација и ппдизаое кпнкурентнпсти 
ппљппривредне прпизвпдое 

0       0 0     0       
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СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.2.1. 
Дефинисаое 
пакета мјера 
ппдршке 
ппљппривредн
пј прпизвпдои 
(2019-2023) 

- Дп 2023. г. 
ппвећан брпј 
регистрпваних 
ппљппривредних 
газдинстава за 
15% у пднпсу на 
2017. г 

660.000 360.000 120.000 120.000 120.000 360.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

414100 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.2.2. 
Ппвезиваое 
ппљппривредн
их прпизвпђача 
и 
прерађивачких 
капацитета 
(2019-2023) 

 - Дп 2023. г. 
најмаое 20 
ппљппривредних 
прпизвпђача 
има склппљен 
угпвпр за пткуп 
ппљппривредних 
прпизвпда 
- Дп 2023 
ппвећана 
прпдаја 
ппљппривредних 
прпизвпда на 
великп на 10% 
прпизвпдое 

150.000 150.000 0 0   0 0 150.000   150.000 
Ппщтина 
Невесиое 
и ЈПП 

414100 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.2.3. 
Организпваое 
сајма 
ппљппривредн
их прпизвпда и 
ручне 
радинпсти  
(2019-2023) 

Усппстављенп 5 
дпгпвпрених 
ппслпвних веза 
пп једнпм сајму 
(анкета 
излагача) 

40.000 26.000 4.000 4.000 5.000 13.000 4.000 4.000 5.000 13.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и ЈП Кпмус 
ад 
Невесиое 

412943 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

1.1.3 Ппдрщка развпју впћарства и ратарства 0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.3.1. 
Ппдршка 
ппдизаоу 
нпвих засада 
впћа (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећан брпј 
стабала впћа за 
20.000 у пднпсу 
на 2017. г. 

50.000 30.000 3.000 10.000 10.000 23.000 7.000     7.000 
Ппщтина 
Невесиое 

414141 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.3.2. 
Брендираое 
Невесиоскпг 
крпмпира дп 
краја 2019. 

Дп 2023. гпдин 
ппвећана 
ппвршина 
засада крпмпира 
за 10 % у пднпсу 

9.300 9.300 0     0 9.300     9.300 
Ппщтина 
Невесиое 

415219 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 
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на 2017. гпдину 

1.1.4 Ппдрщка развпју стпшарства 0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.4.1. 
Одржаваое и 
изградоа 
заједничке 
инфраструкту
ре на 
пашоачким 
ппвршинама 
(впдпппје и 
сличнп) (2019-
2023) 

- Дп 2023 гпдине 
ппвећана 
ппвршина 
пашоака за 150 
хектара 
- Дп 2023 
ппвећан брпј 
грла стпке за 
10% 

50.000 30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

414141 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.1 

1.1.4.2. 
Ппдршка 
прпизвпђачима 
млијека (2019-
2023) 

- Дп 2023. гпдине 
ппвећаое брпја 
музних грла за 
10% у пднпсу на 
2017. гпдину 
- Дп 2023.гпдине 
ппвећаое брпја 
лактпфриза у 
пднпсу на 2017. 
гпдине за 5 
кпмада 

600.000 340.000 100.000 120.000 120.000 340.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

414141 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

1.2.1 Ппдрщка развпју МСП  0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.1.1. 
Ппдршка 
регистрацији 
МСП и 
предузетниш
тва (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећан брпј 
регистрпваних 
МСП и 
предузетника за 
25% у пднпсу на 
2017. гпдину 

250.000 130.000 0 50.000 50.000 100.000 10.000 10.000 10.000 30.000 
Ппщтина 
Невесиое 

414100 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.1.2. Израда 
прпграма 
ппстицаја 
прпизвпдним 
предузећима и 
оегпва 
реализација 

Дп 2023 . гпдине 
ппвећан брпј 
регистрпваних 
МСП за 10% у 
пднпсу на 2017 
гпдину  
- Дп 2023 . 

300.000 

 

 

 

120.000 0 30.000 30.000 60.000 0 30.000 30.000 60.000 
Ппщтина 
Невесиое 

414100 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 
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(2019-2023) гпдине ппвећан 
прпмет 
регистрпваних 
МСП за 10% у 
пднпсу на 2017 
гпдину 

 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.1.3. 
Усппстављаое 
малих бизниса 
и кућне 
радинпсти у 
сепским 
ппдручјима 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
15% ПГ се бави 
прерадпм 
ппљппривредних 
прпизвпда 

20.000 10.000 0 2.000 3.000 5.000 0 2.000 3.000 5.000 
Ппщтина 
Невесиое 

414100 
Пдсјек за 
управљаое 
развпјем/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.1.4. 
Ппдршка 
заппшљаваоу 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
мин. 50 лица 
завршилп 
прпграм 
преквалификаци
је 
- Дп 2023. г. 90% 
преквалификпва
них лица дпбилп 
ппсап у бранши 
за кпју су се 
преквалификпва
ли 

45.000 20.000 0 5.000 5.000 10.000 0 5.000 5.000 10.000 
Ппщтина 
Невесиое 

416127 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.1.5. 
Стипендираое 
ученика и 
студената за 
пптребе 
(лпкалнпг) 
тржишта 
рада (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
најмаое 20 
стипендиста се 
заппслилп у 
свпјпј струци на 
теритприји 
ппштине 

180.000 60.000 0 20.000 40.000 60.000 0 0 0 0 
Ппщтина 
Невесиое 

416124 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.1.6. 
Истраживаое 
пптреба и 
ппдршка 
увпђеоу 
стандарда у 
предузећа (ИСО 
и други) (2019-
2023) 

Дп 2023 . гпдине 
ппвећан прпмет 
регистрпваних 
МСП за 5% у 
пднпсу на 2017 
гпдину 

65.000 10.000   0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 
Ппщтина 
Невесиое 

412700 
Пдсјек за 
управљаое 
развпјем 
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1.2.2 Прпграм ппдрщке унапређеоа ппслпвне 
инфраструктуре и амбијента 

0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.2.1. 
Изградоа 
везнпг пута 
крпз 
индустријску 
зпну 
Килавци(2019-
2020) 

Дп 2020. гпдине 
прпдане 
минималнп  
четири лпкације  
у индустријскпј 
зпни 

300.000 300.000 0     0 300.000     300.000 

ЈП 
Дирекција 
за путеве 
РС 

511131 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.2.2. 
Изградоа 
улице крпз 
стамбенп-
ппслпвну зпну 
бивше впјне 
Касарне -Ул. 9-
ти 
јануар(2019) 

Дп 2020. гпдине 
прпданп 
минималнп  
шест нпвих  
лпкација  у 
ппслпвнпј зпни 

103.000 103.000 0 0 0 0 103.000     103.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511131 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.2.3. 
Прпјекат 
ппбпљшаоа 
ппслпвнпг 
пкружеое БФЦ 
(2021-2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппштина 
Невесиое 
дпбила 
сетификат БФЦ 

20.000 5.000     0 0 0   5.000 5.000 
Ппщтина 
Невесиое 

415245 
Пдсјек за 
управљаое 
развпјем/ 

1.2.3 Прпмпција инвестиципних мпгућнпсти 0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.3.1. 
Прпмпција 
Невесиоа кап 
атрактивне 
инвестиципне 
лпкације (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппштина 
пстварила 
кпнтакте са 
мин. 10 
заинтереспвани
х инвеститпра  

4.000 2.000   1.000 1.000 2.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

412700 
Пдсјек за 
управљаое 
развпјем/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.2. 

1.2.3 .2. Јачаое 
привредних 
веза са 
дијасппрпм 
(2019-2023) 

У перипду пд 
2019 дп 2023 
гпдине брпј 
учесника на 
фпруму расте 
пп стппи пд 10% 
гпдишое 

10.000 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

412943 
Пдсјек за 
управљаое 
развпјем 

1.3.1 Прпграм развпја туристишке инфраструктуре 0       0 0     0       
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СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.1.1 Обнпва 
мпста Овчији 
брпд (2019-
2020) 

Дп 2021. гпдине 
у туристичку 
ппнуди укључен 
1 нпви 
туристички 
садржај 

23.000 23.000 3.000     3.000 20.000     20.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Завпд за 
защтиту 
сппменика 
РС 

511233 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое 

1.3.1 

1.3.1.2. 
Уређеое 
приступнпг 
пута и паркинг 
прпстпра за 
пећину 
Нпвакуша 
(2019-2020) 

Дп 2021. гпдине 
у туистичку 
ппнуду укоучен 
1 нпви 
туристички 
садржај 
- Дп 2023. 
гпдишое се  
пдржава 10 
спелеплпшких 
пбука и 10  
шкпла у прирпди  

10.000 10.000 0 1.000   1.000 0 9.000   9.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

511100 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.1.3 
Уређеое 
приступнпг 
пута и паркинг 
прпстпра за 
пећину 
Прпвалија 
(2020-2021) 

Дп 2022. гпдине 
у туристичку 
ппнуду уључен 1 
нпви 
туристички 
садржај 

12.000 12.000   0 1.000 1.000 0 11.000   11.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

511100 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.1.4. 
Изградоа ски 
стазе 
Стражевица 
(2021-2022) 

Дп 2023. гпдине 
у туистичку 
ппнуду укоучен 
1 нпви 
туристички 
садржај 
- Дп 2023.гпдине 
пснпван ски клуб 
и шкпла скијаоа 

120.000 120.000     20.000 20.000 0   100.000 100.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

511100 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.1.5. Израда 
и ппстављаое 
туристичких 
пзнака и 
путпказа 
(2020-2021) 

Дп 2022. гпдине 
ппвећана 
ппсјећенпст 
туристичких 
значајних 
лпкалитета у 
ужем градскпм 
језгру Невесиоа 
за 10 % у пднпсу 

15.800 15.200   1.200 2.000 3.200 0 6.000 6.000 12.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

412900 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 



31.12.2019                „Службени гласник ппщтине Невесиое“   Брпј 16/2019 –                   други дип  

65 
 

на 2017. гпдину 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.1.6. Јачаое 
Туристичке 
прганизације 
(2019-2023) 

Дп 2022. гпдине 
у туристичкпј 
ппнуди (мин. 
двије) 
туристичке 
агенција из 
земље 
уврштена 
ппсјета 
туристичким 
лпкацијама 
Невесиоа 

  0 0 0 0 0 0     0 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

415200 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

1.3.2 Развпј и унапређеое Невесиоске плимпијаде 0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.2.1. 
Нпминација 
Невесиоске 
плимпијаде на 
листу УНЕСЦО 
(2019-2020) 

Дп 2021. гпдине 
Олимпијада 
уврштена на 
привремену 
листу свјетске 
културне 
баштине  

10.000 10.000 10.000     10.000 0     0 

Ппщтина 
Невесиое 
и Музеј 
Требиое 

  
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.2.2. 
Уређеое 
инфраструкту
ре нпве 
лпкације за 
пдржаваое 
Невесиоске 
плимпијаде –
хиппдрпм 
(2019-2023) 

Дп 2023 г. 
ппвећан брпја 
ппсјетипца 
Невесиоске 
плимпијаде за 
20%. 

500.000 500.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000 500.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

412700 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.2.3. 
Прпмпција 
Невесиоске  
плимпијаде 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећан брпј 
ппсјетитеља 
Невесиоске 
плимпијаде за 
20% у пднпсу на 

10.000 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 
Пдсјек за 
управљаое 
развпјем 
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2018. гпдину 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.2.4. 
Брендираое 
Невесиоске 
плимпијаде 
(2019-2021) 

Дп 2022 гпдине 
Невесиоска 
плимпијада је 
заштићен 
туристички 
бренд 

15.000 15.000 0 7.000 8.000 15.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

412700 

Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.2.5. 
Набавка бине 
(за разне 
манифестациј
е) (2019) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећан брпј 
манифестација 
кпје се 
пдржавају на 
птвпренпм за 2 
манифестације 
гпдишое  

10.000 10.000 0     0 10.000     10.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

412943 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое 

1.3.3 Ппстицаое предузетнищтва у пбласти развпја 
туризма 

0       0 0     0       

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.3.1. 
Ппдршка 
развпју 
лпкалне 
гастрп ппнуде 
у сарадои са 
угпститељст
впм (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
умреженп 
најмаое 3 УО и 
Туристичка 
прганизација 
Невесиое и 
ппнуда УО 
уврештена у 
ппнуду ТОН-а 

12.000 3.000   0 0 0 0 1.500 1.500 3.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

  
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.3.2. 
Ппдршка 
регистрпвани
м смјештајним 
капацитетим
а (2019-2023) 

Дп 2023 гпдине 
ппвећан прихпд 
пд пренпћишта 
у Невесиоу за 
20% у пднпсу на 
2017. гпдину 

36.000 24.000 0 1.000 3.000 4.000 0 5.000 15.000 20.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

412900 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

        0       0 0     0   415200   

1.3.4 Прпмпција Невесиоа кап туристишке дестинације 0       0 0     0       
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СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.4.1. Израда 
прпмптивнпг 
материјала 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећан упит 
туриста кпд ТО 
и туристичких 
агенција за 20% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину 

12.000 6.000   3.000 3.000 6.000 0     0 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

  
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.4.2. 
Учествпваое 
на сајмпвима 
туризма (2020-
2023) 

- Дп 2022. гпдине 
туристички 
садржаји 
ппштине 
Невесиое 
уврштени у мин. 
3 туристичке 
ппнуде 

8.000 10.000   1.000 1.000 2.000 4.000 2.000 2.000 8.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

412700 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

СЦ1. 
СЕЦ 
1.3. 

1.3.4.3. 
Ппдршка 
развпју и 
изради 
аутентичних 
невесиоских 
сувенира (2019-
2023) 

Од 2020. гпдине 
брпј прпдатих 
сувенира 
ппвећани за 20% 
у пднпсу на 2019. 
гпдину 

12.000 5.000 0 1.000 1.000 2.000 0 1.500 1.500 3.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

412900 
Туристишка 
прганизација 
Невесиое/ 

УКУПНП СЕКТПР ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА: 4,402,100 3,100,500 254,000 466,200 467,000 1,187,200 577,300 757,000 579,000 1,913,300 
   

 

СЕКТПР ДРУШТВЕНПГ РАЗВПЈА 0       0 0     0       

2.1.1 Ппвећаое пбима и квалитета услуга здравствене 
защтите 

0       0 0     0       

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.1. 

2.1.1.1. 
Изградоа 
везнпг мпста 
између старе и 
нпве зграде 
бплнице у 
Невесиоу 
(2020-2021) 

Дп 2021.г. 
смаоенп 
вријеме 
интервенција у 
старпј згради 
бплнице за 10 
минута у пднпсу 
на 2019. гпдину  

200.000 200.000   0 0 0 0   200.000 200.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп 
здравља и 
спцијалне 
защтите РС 

415200/ 
511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 
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СЦ 2. 
СЕЦ 
2.1. 

2.1.1.2. 
Адаптација 
дијела 
прпстпра 
зграде, старе 
бплнице за 
пптребе 
пдјељеоа 
палијативне 
оеге у пквиру 
бплнице у 
Невесиоу. 
(2022-2023) 

Дп 2023.г. 
усппстављен 
систем 
палијативне 
оеге 

350.000 280.000       0 0   280.000 280.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп 
здравља и 
спцијалне 
защтите РС 

415200/ 
511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

2.1.2 Прпграм унапређеое рада ппщтинске управе 0       0 0     0       

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.1. 

2.1.2.1 Набавка 
и унапређеое 
инфпрматичке 
ппреме за 
ппштинску 
управу (2019) 

Дп 2020.г. 
ппвећана брзина 
пбраде 
предмета за 5% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину 

50.000 50.000 50.000     50.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

511334 
Пдјељеое за 
ппщту управу/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.1. 

2.1.2.2. Обука и 
развпј људских 
ресурса у 
пргану управе 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
ппвећана брзина 
рјешаваоа 
предмета за 5% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину 

12.500 7.500 2.500 2.500 2.500 7.500 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

412900 
Пдјељеое за 
ппщту управу/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.1. 

2.1.2.3. 
Уређеое 
земљишта и 
изградоа 
пратеће 
инфраструкту
ре нпвпг 
градскпг 
грпбља (2022-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
пбезбијеђене 
нпрмалне 
кпмуналне 
услуге градскпг 
грпбља 

250.000 210.000   50.000 10.000 60.000 150.000     150.000 
Ппщтина 
Невесиое 
и ЈПП 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.1. 

2.1.2.4. Јачаое 
улпге мјесних 
заједница  
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
реализпванп 
минималнп 5 
прпјеката у МЗ 
у сарадои са 
Општинскпм 
управпм 

22.500 22.500 5.500     5.500 17.000     17.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 
Пдјељеое за 
ппщту управу/ 
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2.2.1 Прпграм унапређеоа сапбраћајне инфраструктуре 0       0 0     0       

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.1.1 
Мпдернизација 
путне 
инфрастуктур
е у градскпј и 
руралнпј 
средини (2019-
2023) 

Дп 2023. гпдине 
за 12 насеља 
ппштине 
Невесие 
пбезбијеђена 
нпрмална путна 
кпмуникација 

- Дп 2023гпдине 
ппвећан прихпд 
пд нпвих 
паркинг мјеста 
за 30% 

           
511100 

 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на улица 
Милпша 
Обилића у 
дужини пд 600 
метара 

 

450.000 450.000 0     0 450.000     450.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Дирекција 
за путеве 
РС 

511231 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на улица 
Немаоића, 
ппред хптела 
у дужини пд 
100 метара 

 

20.000 20.000 0     0 20.000     20.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511231 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на градска  
улица Вука 
Тпрпвића у 
дужини 950м 

 

25.000 25.000 0     0 25.000     25.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511231 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на улица 
Десете 
Херцегпвачке 
у дужини пд 
330 метара 

 

50.000 50.000 0     0 50.000     50.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп за 
људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

511231 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 
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СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на 
Светпсавска 
улица са 600 м 
кплпвпза, 600 
м трптпара и 
12 расвјетних 
тијела 

 

236.000 236.000     200.000 200.000 36.000     36.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511231 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Изграђена 
Улица 
Кпспвска у 
насељу 
Брежине у 
дужини пд 
380м и 
Изграђена 
улица Цара 
Лазара у 
насељу 
Брежине у 
дужини пд 460 
м 

 

150.000 150.000   0   0 150.000     150.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511131 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на Тпплa 
улица у 
дужини пд 
1000м 

 

150.000 150.000       0 150.000     150.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511131 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на дипница 
магистралнпг 
пута 
Невесиое-
Мпстару у 
дужини пд 5 
км 

 

1.500.000 1.500.000 0 0   0 0 1.500.000   1.500.000 

Дирекција 
за путеве 
РС 

511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Рекпнструиса
на дипница 
пута за селп 
Лукавац у 
дужини 3 км 

 

100.000 100.000 0     0 100.000     100.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Дирекција 
за путеве 
РС 

511131 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

 Изграђен 
паркинг 
испред 
сппртске 
двпране са 20 
паркинг 
мјеста 

 

65.000 65.000 0     0 65.000     65.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511231 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 



31.12.2019                „Службени гласник ппщтине Невесиое“   Брпј 16/2019 –                   други дип  

71 
 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.1.2 
Изградоа 
кружнпг тпка 
Дпдерпва 
чесма (2019) 

У 2020 гпд бржи 
прптпк 
сапбраћаја за 5% 
у пднпсу на 2019 
гпд. .(мјери се 
прије и ппслије 
изградое) 

50.000 50.000 0     0 50.000     50.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Дирекција 
за путеве 
РС 

511131 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.1.3. 
Изградоа 
пбилазнице пкп 
впјнпг лпгпра 
(2020-2021) 

Дп 2023 гпдине у 
стамбенп-
ппслпвнпј зпни 
за 6 стамбенп- 
ппслпвних 
пбјеката 
ријешена 
сапбраћајна 
кпмуникација 

510.000 510.000   10.000 0 10.000 0   500.000 500.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Дирекција 
за путеве 
РС 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

        0       0 0     0       

2.2.2 Прпграм унапређеоа впдпвпдне инфраструктуре 0       0 0     0       

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.1. 
Изградоа 
пумпне 
станице и 
резервпара за 
впду у селу 
Крекпви и 
Мијатпвци 
(2019) 

Дп 2020.г. 
извршенп 
прикључеое на 
впдпвпдну 
мрежу најмаое 
250 кприсника 

95.000 95.000 0     0 95.000     95.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп 
енергетике 
и 
рудатства 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.2. 
Изградоа 
пречистача 
питке впде на 
језеру 
Алагпвац 
(2019-2020) 

Дп 2020 г. впда 
за пиће 
испуоавати све 
стандарде 
квалитета 

1.200.000 1.200.000 0 0   0 1.200.000     1.200.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.3.Рекпнст
рукција 
впдпвпдне 
мреже  у улици 
Милпша 
Обилића (2019) 

Дп 2020. г.  52 
дпмаћинстава 
улице Милпша 
Обилића 
прикљученп на 
впдпвпд 

12.000 12.000 0     0 12.000     12.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Впдпвпд 
ад 
Невесиое 

511291 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 
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СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.4.Рекпнст
рукција 
впдпвпда улице 
Десете 
Херцегпвачке 
(2019) 

Дп 2020. г.  18 
дпмаћинстава 
Десете 
Херцегпвачке 
улице 
прикљученп на 
нпви впдпвпд 

12.000 12.000 0     0 12.000     12.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Впдпвпд 
ад 
Невесиое 

511291 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.5. 
Изградоа 
впдпвпда 
Гпроа 
Шехпвина 
(2020-2021) 

Дп 2023.г. 50 
дпмаћинства 
насеља Гпрое 
Шехпвине 
прикљученп на 
впдпвп 

260.000 260.000   0 0 0 260.000     260.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.6. 
Изградоа 
нпвпг 
впдпзахвата 
Јездпш (2021) 

Дп 2023.г. 
ппвећан 
капацитет впде 
впдпзахвата за 
30% у пднпсу на 
2018 гпд 
 

30.000 30.000   0 30.000 30.000 0     0 

Ппщтина 
Невесиое 
и Впдпвпд 
ад 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.7. 
Рекпнструкциј
а впдпзахвата 
извпришта 
Пашина впда и 
Ппткук (2019) 

Дп 2023. г. 
псигуранп 
впдпснабдијева
ое за мин. 150 
дпмаћинстава 
без прекида 

5.000 5.000 5.000     5.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.8.Изград
оа впдпвпда за 
селп Раст 
(2019-2020) 

Дп 2023. г. 34 
дпмаћинства 
села Раста 
прикључена на 
впдпвпд 

90.000 90.000 0     0 90.000     90.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.2. 

2.2.2.9.Изград
оа крака 
впдпвпда 
Невесиое – 
Придвпрци 
(2021-2023) 

Дп 2023.г. 288 
дпмаћинства у 
четири села, пд 
града дп 
Придвпраца, 
прикључена на 
впдпвпд 
Дп 2023.г, 5 
ппслпвних 
субјеката, пд 
града дп 

423.000 200.000     100.000 100.000 0   100.000 100.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп за 
људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 
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Придвпраца, 
прикључена на 
впдпвпд 

2.3.1 Рекпнструкција и изградоа сппртских пбјеката и 
пбјеката културе 

0       0 0     0       

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.3. 

2.3.1.1. 
Изградоа 
сппртскпг 
терена  у 
Насељу 
Лапчевине 
(2019) 

Дп 2023.г. 
пдржанп мин. 8 
турнира на 
сппртскпм 
терену у 
Лапчевинама са 
прпсјечнп пп 30 
учесника 

20.000 20.000 0     0 20.000     20.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511125 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.3. 

2.3.1.2. 
Изградоа 
сппртскпг 
терена у кругу 
пснпвне шкпле 
(2019) 

Дп 2023.г. 
пдржанп мин. 10 
турнира на 
сппртскпм 
терену са 
прпсјечнп пп 50 
учесника 

55.000 55.000 0     0 55.000     55.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511225 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.3. 

2.3.1.3. 
Адаптација 
сппмен спбе 
(2019) 

Дп 2023. гпдине 
у прпстпријама 
сппмен спбе 
гпдишое се 
прганизују 
најмаое 3 
дпгађаја 
/презентације 

15.000 15.000 15.000     15.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

511295 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 
Миљан 
Ђураспвић 

2.3.2 Унапређеое квалитета пбразпваоа и усклађиваое 
пбразпвних прпфила са тржищтем рада 

0       0 0     0       

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.3. 

П 2.3.2.1. 
Ппбпљшаое 
услпва за 
извпђеое 
наставе и 
јачаое 
квалитета 
извпђеоа 
наставе. 
(2021) 

Дп 2023 гпдине 
450 ученика 
прпшлп пснпвну 
инфпрматичку 
пбуку 

12.000 12.000     1.200 1.200 0   10.800 10.800 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп 
прпсвјете 
и културе 

415217 
Пдјељеое за 
привреду и др 
дјелатнпсти/ 
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СЦ 2. 
СЕЦ 
2.3. 

М 2.3.2.2. 
Усклађиваое 
пбразпвних 
прпфила са 
тржиштем 
рада  (2019-
2023) 

- Дп 2023 гпдине 
60 ученика 
стеклп диплпме 
дефицитарних 
занимаоа 
- Дп краја 2023 
гпдине 20 
студената 
стеклп диплпме 
дефицитарних 
занимаоа 

50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000   50.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп 
пбразпвао
а РС 

416124 
Пдјељеое за 
привреду и др 
дјелатнпсти/ 

СЦ 2. 
СЕЦ 
2.3. 

М 2.3.2.3. 
Стипендираое 
редпвних 
студената 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпд 70% 
стипендираних 
студента 
завршили 
виспкпшкплскп 
пбразпваое 

620.000 420.000 160.000 140.000 120.000 420.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

416124 
Пдјељеое за 
привреду и др 
дјелатнпсти/ 

УКУПНП СЕКТПР ДРУШТВЕНПГ РАЗВПЈА: 6,890,000  6,352,000  238,000  202,500  263,700  704,200  3,007,000  1,550,000  1,090,800  5,647,800  
   

 

СЕКТПР ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 0       0 0     0       

3.1.1 Унаприједити услуге прикупљаоа шврстпг 
кпмуналнпг птпада 

0       0 0     0       

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.1. 

3.1.1.1 
Изградоа 
привремене 
градске 
деппније за 
чврсти 
кпмунални 
птпад (2019-
2021) 

Од 2023. г. 
oдлагаое 
чврстпг 
кпмунланпг 
птпада се врши 
на градскпј 
деппнији 

140.000 140.000 0 30.000 10.000 40.000 0 50.000 50.000 100.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Екпфпнд 
РС 

511300 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.1. 

3.1.1.2. 
Санација 
дивљих 
деппнија (2019-
2023) 

Дп 2023. 
г.саниранп 50 
дивљих деппнија 50.000 30.000 10.000 10.000 10.000 30.000 0     0 

Ппщтина 
Невесиое 

511300 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.1. 

3.1.1.3 Набавка 
кпнтејнера за 
Мјесне 
заједнице 

Дп 2021. 
Прпширен 
пбухват 
прикупљаоа 

20.000 16.000   4.000   4.000 12.000     12.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Екпфпнд 
РС 

511300 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
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(2019-2020) кпмуналнпг 
птпада на 4 
мјесне заједнице 

дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.1. 

3.1.1.4 
Изградоа 
рециклажнпг 
двпришта 
(2019-2023) 

Дп 2023. гпдине 
пбрађенп 20 
тпна 
рециклиранпг 
птпада 

 

100.000 30.000 0 5.000 10.000 15.000 15.000     15.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Екпфпнд 
РС 

511300 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

3.1.2 Уређеое и пдржаваое градских јавних зелених 
ппврщина 

0       0 0     0       

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.1. 

3.1.2.1 
Озелеоаваое 
градских јавних 
ппвршина 
(2019-2023) 

Дп 2020.гпдине 
склппљен угпвпр 
са предузећем за 
уређеое 
паркпвских 
ппвршина за 
редпвнп 
пдржаваое 
пзелеоених 
ппвршина 

12.500 7.500 2.500 2.500 2.500 7.500 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

412811 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.1. 

3.1.2.2 
Изградоа 
парка Алекса 
Шантић (2019) 

Дп 2020.гпдине 
склппљен угпвпр 
са ЈП Кпмус за 
редпвнп 
пдржаваое 
парка Алекса 
Шантић 

  0       0         
Ппщтина 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

3.2.1. Изградоа инфраструктуре за прикупљаое и 
третман птпадних впда 

0       0 0     0       

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.2. 

3.2.1.1. 
Изградоа 
канализаципне 
мреже у 
насељима 
Шехпвина и 
Миљевац 
(2019-2020) 

Дп 2023. г. на 
канализацпну 
мрежу 
прикљученп 50 
дпмаћинстава 

145.000 145.000 0 0   0 145.000     145.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 
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СЦ 3. 
СЕЦ 
3.2. 

3.2.1.2. Израда 
студије 
идејнпг и 
главнпг 
прпјекта за 
пречистач 
птпадних впда 
(2020-2021) 

Дп 2023. г.  
аплициранп  на 
мин. један ппзив 
за 
суфинансираое 
прпјекта  

40.000 40.000   10.000 10.000 20.000 0 20.000   20.000 
Ппщтина 
Невесиое 

513718 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.2. 

3.2.1.3.Изград
оа каскаднпг 
пречистача на 
акумулацији 
Алагпвац 
(лпкација: 
Ппмакпвци – 
баре) (2019-
2022 

Дп 2023.г. 
смаоеое 
кпнцентраципје 
штетних 
материја у 
акумулацији 
Алагпвац за 25% 
у пднпсу н 2017. 

50.000 46.000 0 4.000 4.000 8.000 0 38.000   38.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.2. 

3.2.1.4. 
Јаружаое дна 
акумулације 
Алагпвац 
(2020-2023) 

Од 2021 редпвнп 
се елиминише 
муљ из сирпве и 
пречишћене 
впде 

200.000 180.000   10.000 10.000 20.000 0 160.000   160.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.2. 

3.2.1.5. 
Прпјекат 
израде 
пречистача 
фекалних и 
птпадних впда 
на 
реципијенту 
Ждријелп 
(2021-2023) 

Дп 2023 г.  
заустављенп  
загађеое јужнпг 
тпка  ријеке 
Неретве из 
реципијента 
Ждријелп 

3.000.000 1.050.000     50.000 50.000 0   
#######

# 
#######

# 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп за 
прпстпрнп 
уређеое 
грађ и 
екплпгију 

513718 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.2. 

3.2.1.6. 
Изградоа 
пдвпдне 
канализације 
крпз Дугп ппље 
(2019) 

Дп 2023. г. Нема 
забиљежених 
инцидената 
плављеоа 
ппљппривредних 
ппвршина ( 50 
Ха) 

10.000 10.000 10.000     10.000 0     0 
Ппщтина 
Невесиое 

511191 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

        0       0 0     0       

3.3.1 Защтита и спасаваое пд елементарних неппгпда и 
других несрећа 

0       0 0     0       
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СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.1 
Издизаое 
дијела пута 
кпји плави на 
релацији 
Д.Лукавац – 
Г.Лукавац 
(2023) 

Од 2023. г. нема 
забиљежених 
застпја на 
путнпј 
кпмуникацији 
Д.Лукавац – 
Г.Лукавац 
изазваних 
ппплавама  

12.000 12.000     0 0 0   12.000 12.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.2 
Прпјекат 
санације 
насипа на 
ријеци Залпмци 
– лпкације 
Вртич и 
Вишоевп 
(2019) 

Од 2020.г. нема 
забиљежених 
застпја на 
путнпј 
кпмуникацији 
између пштина 
Невесиое и 
Гацкп 
узрпкпваних 
ппплавама 

8.000 8.000 0     0 8.000     8.000 
Дирекција 
за путеве 
РС 

513718 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.3. 
Набавка и 
инсталираое 
видеп 
надзпра(2020-
2022) 

Од 2022. г. 
ппвећан 
прпценат 
расвијетљених 
крим случајева 
за 40% у пднпсу 
на перипд прије 
ппстављаоа 
видеп надзпра 

40.000 38.000   2.000 2.000 4.000 0 17.000 17.000 34.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Пплицијск
а станица 
Невесиое 

513718 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.4 
Премјештаое 
мпста на 
Зпвпдплци на 
нпви 
лпкалитет 
(2022-2023) 

 Дп 2023. гпдине 
сачуван 
културнп-
истпријски 
сппменик пд 
уништеоа 

50.000 38.000   

    

0 0   38.000 38.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Туристишка 
прганизац
ија 
Невесиое 

511100 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.5. 
Опремаое 
јединица за 
З&С угрпженпг  
станпвништв
а (2023) 

Од 2023. гпд. 
вријеме 
пптребнп за 
излазак на 
интервенцију 
смоенп за 20% у 
пднпсу на 2017. 

120.000 102.000   

  

  0 0   102.000 102.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511373 
Пдсјек 
цивилне 
защтите/ 
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СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.6. 
Набавка 
ппреме за 
заштиту пд 
ппжара, 
намијеоена 
специјалнпј 
јединици ЦЗ за 
заштиту и 
спасаваое пд 
ппжара (2020-
2023) 

Од 2023. гпдине 
смаоенп 
вријеме изласка 
на 
прптивппжарну 
интервенцију за 
50% у пднпсу на 
перипд прије 
набавка ппреме 

360.000 240.000   30.000 30.000 60.000 0 90.000 90.000 180.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511373 
Пдсјек 
цивилне 
защтите/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.7. 
Набавка 
ппреме за З&С 
на впди и ппд 
впдпм (2020-
2023) 

Од 2023. гпдине 
вријеме 
пптребнп за 
излазак на 
интервенцију 
смаоенп за 20% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину 

180.000 120.000   15.000 15.000 30.000 0 45.000 45.000 90.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511300 
Пдсјек 
цивилне 
защтите/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.8.  
Набавка 
ппреме за спец. 
јединицу ЦЗ за 
З&С са 
неприступачни
х мјеста...(са 
висина, из 
јама, пећина, 
пптрага и 
спасаваое и 
сл.) (2020-2023) 

Од 2023. гпдине 
вријеме 
пптребнп за 
излазак на 
интервенцију 
смаоенп за 30% 
у пднпсу на 2017. 
гпдину  

150.000 127.000   11.000 11.000 22.000 0 50.000 55.000 105.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511373 
Пдсјек 
цивилне 
защтите/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.1.9.  
Уређеое 
кприта ријеке 
Залпмке на 
ппдручју Луга 
(2019-2020) 

Дп 2023.г. 
заштићене 
ппљппривредне 
ппвршине 3000 
ха на ппдручју 
Луга, без ппјаве 
ппплава 

30.000 30.000 0 0   0 30.000     30.000 
ХЕТ ад 
Требиое 

511200 
Служба 
Нашелника/ 

3.3.2 Израда прпстпрнп планске дпкументације 0       0 0     0       



31.12.2019                „Службени гласник ппщтине Невесиое“   Брпј 16/2019 –                   други дип  

79 
 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.2.1. Израда 
регулаципних 
планпва (2019-
2023) 

Дп 2023. Нема 
забиљеженпг 
плављеоа 
ппљппривредних 
ппвршина пд 
3000ха на 
ппдручју Луга 

20.000 20.000 10.000     10.000 10.000     10.000 
Ппщтина 
Невесиое 

513718 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.3. 

3.3.2.2. Израда 
урбанистичкпг 
плана (2021-
2022) 

Дп 2023. 
Скупштина 
ппштине 
усвпјила шест 
регулаципних 
планпва 

100.000 60.000     40.000 40.000 0   20.000 20.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и 
Министарс
твп за 
прпстпрнп 
уређеое 
грађевина
рствп и 
екплпгију 

513718 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

3.4.1 Унапређеое енергетске ефикаснпсти у јавним 
пбјектима 

0       0 0     0       

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.4. 

3.4.1.1 
Рекпнструкциј
а и 
мпдернизација 
јавне расвјете 
са уградопм 
ЛЕД свјетиљки 
(2019-2020) 

Дп 2023. г. 
смаоена 
пптрпшоа 
енергије за 
најмаое 75% пп 
једнпм 
расвјетнпм 
тијелу у пднпсу 
на 2017.г 

50.000 50.000 10.000 10.000   20.000 0 15.000 15.000 30.000 
Ппщтина 
Невесиое 

511134 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.4. 

3.4.1.2. 
Рекпнструкциј
а зграде Дпма 
културе у 
циљу 
ппбпљшаоа 
енергетске 
ефикаснпсти 
пбјеката 
(2020-2021) 

Дп 2022 
енергетсју 
сертификат за 
Дпм културе из 
Д разреда 
прешап у Б 
разред 

150.000 150.000   15.000 15.000 30.000 0 60.000 60.000 120.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Екпфпнд 
РС 

511223 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 



31.12.2019                „Службени гласник ппщтине Невесиое“   Брпј 16/2019 –                   други дип  

80 
 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.4. 

3.4.1.3. 
Рекпнструкциј
а зграде ОШ 
„Ристп 
Прпрпкпвић“ у 
циљу 
ппбпљшаоа 
енергетске 
ефикаснпсти 
пбјеката 
(2020-2022) 

Дп 2023. 
енергетски 
сертификат за 
ОШ ''Ристп 
Прпрпкпвић'' 
прешап из Д 
разреда у Б 
разред 

250.000 234.000   17.000 17.000 34.000 0 100.000 100.000 200.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Екпфпнд 
РС 

511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

СЦ 3. 
СЕЦ 
3.4. 

3.4.1.4. 
Рекпнструкциј
а зграде 
„Старе 
ппштине“ у 
циљу 
ппбпљшаоа 
енергетске 
ефикаснпсти 
пбјеката. 
(2020-2021) 

Дп 2022. 
Енергетски 
сертификат за 
зграду ''Старе 
ппштине'' 
прешап из Д 
разреда у Б 
разред 

55.000 55.000   10.000 10.000 20.000 0 17.500 17.500 35.000 

Ппщтина 
Невесиое 
и Екпфпнд 
РС 

511200 

Пдјељеое за 
прпстпрнп 
уређеое и ст 
кпм 
дјелатнпсти/ 

УКУПНП СЕКТПР ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ:  5,342,500 2,978,500 42,500 185,500 246,500 474,500 220,000 662,500 1,621,500 2,504,000       

 

С В Е У К У П Н П (1 + 2) : 16,634,600 12,431,000 524,500 854,200  977,200  2,355,900  3,814,300  2,969,500  3,291,300  10,075,100    
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5.2. ПЛАН ПРГАНИЗАЦИПНИХ И ЉУДСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА СПРПВПЂЕОЕ, ПРАЋЕОЕ И 
ВРЕДНПВАОЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

План прганизаципних и институципналних капацитета за успјещнп спрпвпђеое Стратегије је 
израђен на пснпву закљушака кпји су настали кап резултат анализе кпју је урадип Ппщтински 
развпјни тим у пквиру ревизије Стратегије развпја, а на пснпву преппрука за ппбпљщаоа 
дефинисаних у активнпстима ИЛДП прпјекта, те преппрука средопрпшне евалуације Стратегије 
развпја ппщтине Невесиое. 

5.2.1. Преглед ппстпјећих капацитета за спрпвпђеое стратегије развпја 

Кап резултат технишке ппдрщке кпју је пружип ИЛДП Ппщтини Невесиое, с циљем јашаоа 
функције управљаоа развпјем, у 2015. гпдини дпнесен је Правилник п унутращопј прганизацији и 
систематизацији радних мјеста ппщтинске управе Ппщтине Невесиое, кпји дефинище све задатке 
управљаоа развпјем, пд усппстављаоа Пдсјека за управљаое развпјем, кппрдинације рада, и 
дефинисаое ппслпва управљаоа развпјем службеника у другим службама кпји су укљушени у 
стратещкп планираое. Пвај правилник је дппуоен 2018. гпдине. 

Пснпвне функције управљаоа разпвјем су: (1) прганизпваое заинтереспваних страна и оихпвп 
укљушиваое у прпцесе и кппрдинисаое оихпвпг рада; (2) прикупљаое ппдатака релевантних за 
развпј ппщтине, оихпва пбрада и анализа, впђеое и ажурираое база ппдатака; (3) израда 
стратегија, планпва, прпграма и прпјеката; (4) спрпвпђеое прпјеката, прпграма, планпва и 
стратегија; (5) надзпр и пцјеоиваое напретка спрпвпђеоа прпјеката, прпграма, планпва и 
стратегија и извјещтаваое. Све пве функције су придружене прганизаципним јединицама и 
ппјединцима кпји су кљушни ушесници у прпцесима управаљаоа развпјем. 

У пквиру Пдсјека за управљаое развпјем, пет ппзиција је систематизпванп и директнп ппвезанп с 
управљаоем развпјем, и тп: (1) Щеф Пдсјека за управљаое развпјем, (2) Сампстални струшни 
сарадник за прпграмираое и развпј, (3) Сампстални струшни сарадник за анализу и статистишкп 
праћеое развпја, мпнитпринг и евалуацију и припрему прпјектних приједлпга (2 изврщипца), (4) 
Сампстални струшни сарадник за лпкални екпнпмски развпј и (5) Сампстални струшни сарадник – 
превпдилац енглескпг језика. Све ппзиције су прганизаципнп пппуоене. 

Усппстављаоем Пдсјека за управљаое развпјем исти је преузеп главну улпгу у кппрдинацији 
ппераципнализације Стратегије и системскпг управљаоа развпјем, щтп је регулисанп и 
календарпм кљушних активнпсти Пдсјека, кап и усвпјеним Правилникпм п планираоу праћеоу 
вреднпваоу и извјещтаваоу (ППВИ прпцедури). 

Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста ппщтинске управе 
Ппщтине Невесиое је предвиђен и ппдржан рад Пдсјека за управљаое развпјем укљушиваоем 
свих псталих служби у прпцес израде и праћеоа дпкумената везаних за лпкални интегрисани 
развпј. 

Кљушну улпгу у спрпвпђеоу, мпнитпрингу и евалуацији Стратегије развпја имају: 

Нашелник Ппщтине крпз јаснп усппстављаое механизама и дефинисаое пдгпвпрнпсти служби 
кпје се пднпсе на спрпвпђеое дијелпва Стратегије у пквиру свпјих надлежнпсти и псигураваое 
оихпве кппрдинације. 

Скупщтина Ппщтине разматра Извещтај п спрпвпђеоу стратещких дпкумената Ппщтине, 
укљушујући Ревидирану интегрисану стратегију развпја кап впдећи стратещки дпкумент кпји 
представља пснпву за креираое и усвајаое свих других развпјних пплитика Ппщтине. 
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Ппщтинске службе припремају Планпве рада у кпјима ппред редпвних активнпсти ушествује у 
развпју и ппераципнализацији плана спрпвпђеоа стратещких интервенција 1 + 2. 

Пдсјек за управљаое развпјем бави се експертнп развпјем и спрпвпђеоем ппщтинске развпјне 
стратегије у цјелини, затим иницира, кппрдинище и плакщава унутращоу и ваоску кппрдинацију 
активнпсти свих заинтереспваних страна, пд прпмпције, припреме и ппкретаоа прпјеката, 
планираоа, праћеоа, извјещтаваоа дп ппкретаоа и ажурираоа Стратегије развпја и сталнпг 
мпнитпринга, прати мпгуће извпре финансираоа на свим нивпима. 

Ппщтински развпјни тим (ПРТ), шији је задатак да ушествује у прпцесу израде и ревизије стратегије 
развпја ппщтине, изради сектпрских развпјних планпва, изради плана спрпвпђеоа стратегије 
развпја, изради индикативних финансијских планпва и изради плана развпја прганизаципних и 
људских капацитета. ПРТ именује Нашелник и шине га представници ппщтинских служби, јавних 
институција и предузећа, представници невладинпг сектпра и привреднпг сектпра. 

Партнерска група, састављена пд кљушних актера лпкалнпг развпја, кпја кап кпнсултативнп тијелп 
ушествује у прпцесу планираоа, ревидираоа и праћеоа спрпвпђеоа Стратегије. 

Кплегиј Нашелника ппщтине пбразује се и дјелује у саставу: Нашелник ппщтине, замјеник 
Нашелника ппщтине, щеф кабинета, нашелници Пдјељеоа, предсједник и ппдпредсједник 
Скупщтине ппщтине, секретар Скупщтине ппщтине, щеф Пдсјека за управљаое развпјем, струшни 
сарадник Нашелника ппщтине, службеник за инфпрмисаое. Ппред псталих питаоа из 
надлежнпсти Ппщтине Кплегиј разматра питаоа везана за спрпвпђеое стратегије развпја у складу 
са усаглащеним Календарпм активнпсти Пдсјека за управљаое развпјем и Планпвима за 
спрпвпђеое стратегије развпја 1+2. 

5.2.2. Пптреба за ппбпљщаоем приступу управљаоу развпјем 

У прптеклпм средопрпшнпм перипду, међуспбна кпмуникација и размјена инфпрмација и 
искустава у вези са Стратегијпм између ппјединих ппщтинских служби била је на задпвпљавајућем 
нивпу. 

Ипак, да би се сталнп ппбпљщавалп управљаое лпкалним развпјем, Ппщтински развпјни тим, на 
радипници тпкпм израде Ревидиране интегрисане стратегије развпја ппщтине Невесиое, слпжип 
се са следећим сугестијама и преппрукама кпје су прпизащле из средопрпшне евалуације 
спрпвпђеоа стратегије ппщтине Невесиое: 

 Ппщтинска управа има недпвпљнп развијене капацитете за привлашеое финансијских 
средстава, те намеће пптребу јашаоа капацитета за припрему прпјектних приједлпга у складу 
са захтјевима ЕУ фпндпва и других међунарпдних фпндпва (за изградоу капацитета прије 
свега Пдсјека за управљаое развпјем); 

 Интензивирати лпбираое, загпвараое и сарадоу са другим партнерима какп би се ппвећалп 
финансираое из ваоских извпра; 

 Щтп се тише спрпвпђеоа прпјекта, ппщтина је ппказала неуједнашену ппсвећенпст у 
спрпвпђеоу, праћеоу и евалуацији резултата прпјекта, и пптребнп је ппдићи пдгпвпрнпст на 
вищи нивп; 

 Ппбпљщати праксу интерне и екстерне кпмуникације и активнп укљушити кљушне актере у 
планираое, евалуацију и праћеое спрпвпђеоа интегрисане стратегије развпја. С тим циљем 
фпрмирати Кпмисију за планираое и спрпвпђеое Стратегије развпја ппщтине Невесиое 
(Кпмисија за развпј) шија ће улпга бити (1) праћеое прпцеса спрпвпђеоа Стратегије развпја у 
пбластима израде и пдабира развпјних прпјеката за трпгпдищое и гпдищое планпве 
укљушујући питаоа ппвезанпсти бучета Ппщтине са стратегијпм и планпвима Ппщтине; (2) 
вреднпваое спрпвпђеое прпјеката, прпграма, планпва и стратегија и (3) надзпр и 
пцјеоиваое напретка спрпвпђеоа стратегије развпја и извјещтаваоа. Кпмисију именује 
Нашелник Ппщтине и треба да је шине представници ппщтинске управе, Скупщтине ппщтине, 
ппщтинских пдбпрника, јавних институција и предузећа,  лпкалних привредника и невладинпг 
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сектпра. 

 Усппставити бпљу међуппщтинску сарадоу путем Свеза ппщтина истпшне Херцегпвине, ради 
дефиниције стратещких регипналних циљева и оихпве реализације; 

 Ппкренути метпд прпјектнпг финансираоа дијела НВП;  

 У нареднпм перипду пптребнп је интензивније радити на прикупљаоу ппдатака, ппсебнп у 
ппгледу макрпекпнпмских индикатпра, те систематски пратити сектпрске индикатпре исхпда 
и прпграмскп-прпјектне ппказатеље. Праћеое реализације прпграмскп-прпјектних 
индикатпра на гпдищопј пснпви даје пбјективну слику п реализацији ппстављених 
стратещких интервенција, а праћеое напретка у макрпиндикатприма анализира утицај 
стратещких интервенција на развпј ппщтине. 

 

Кпнтрплна евалуација реализпване ревидиране развпјне стратегије ће се пбавити накпн истека 
петпгпдищоег перипда развпја, щтп се ппдудара са кпнашнпм пцјенпм спрпвпђеоа стратегије 
(2023). Заврщна евалуација ће ппслужити и кап пснпва за нпви циклус стратещкпг планираоа. 

 

5.2.3. Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за спрпвпђеое Ревидиране 
стратегије развпја ппщтине Невесиое 

Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за спрпвпђеое, мпнитпринг, евалуацију и извјещтаваое 

Aктивнпсти Надлежнпст  Рпкпви 

1. Усвајаое гпдищоег плана 
спрпвпђеоа стратегије 
развпја 1+2 

Иницијатпр и власник прпцеса Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем 
Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелници пдјељеоа; Кплегиј 
нашелника ппщтине; Пстали шланпви 
Пдсјека и Ппщтинскпг развпјнпг тима  

дп 15.01. текуће гпдине 

 

2. Усвајаое пбједиоенпг 
гпдищоег плана рада 
ппщтинске управе 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
Нашелник ппщтине 

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Скупщтина ппщтине  

 

дп 15.01. текуће гпдине 

 

3. Усвајаое Календара 
активнпсти Пдсјека за 
управљаое  развпјем  

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем 

Нпсипци и судипници прпцеса: Пстали 
службеници Пдсјека, Ппщтинскпг 
развпјнпг тима и Кплегиј нашелника 

дп 31.01. текуће гпдине 

4. Дефинисаое припритета на 
пснпву стратещкп-
прпграмских дпкумената за 
наредни 1 + 2 циклус 
планираоа 

Иницијатпр и власник прпцеса Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем 
Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелници пдјељеоа; Кплегиј 
нашелника ппщтине; Пстали шланпви 
Пдсјека и Ппщтинскпг развпјнпг тима  

Дп 30.04. текуће гпдине 

5. Припрема планпва и 
прпјеката из стратегије 
развпја (детаљнп за наредну 
гпдину и индикативнп за јпщ 
2 гпдине),3 (План 1+2) 

Иницијатпр и власник прпцеса Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем 

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелници Пдјељеоа, Щеф Пдсјека за 

20.07 - 15.09. (нацрт) 
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управљаое развпјем, Нашелник ппщтине 

6. Припрема гпдищоих 
планпва рада Пдјељеоа и 
служби за наредну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса  
Нашелници пдјељеоа 

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелници Пдјељеоа, Щеф Пдсјека за 
управљаое развпјем, Нашелник ппщтине 

20.07 - 15.09. (нацрт) 

7. Припрема пбједиоенпг 
гпдищоег плана рада 
ппщтинске управе за 
наредну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса 
Нашелник ппщтине  

Нпсипци и судипници прпцеса: Щеф 
Кабинета Нашелника, Кплегиј нашелника  

 

31.10. и 

05.12. (нацрт) 

8. Укљушиваое стратещких 
прпјеката и активнпсти из 
Плана 1+2  у план Бучета (за 
наредну гпдину) 

Иницијатпр и власник прпцеса 
Нашелник Пдјељеоа за бучет и 
финансије  

Нпсипци и судипници прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем; Кплегиј 
нашелника ппщтине 

15-30.09 и 15.10-1.11 (у 
нацрт бучета) 

05.12 (у приједлпг 
бучета) 

9. Усклађиваое стратещких 
прпјеката и активнпсти из 
Плана 1+2  са усвпјеним 
Бучетпм (за наредну гпдину) 

Иницијатпр и власник прпцеса Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем 

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелници Пдјељеоа, Щеф Пдсјека за 
управљаое развпјем, Нашелник ппщтине 

 

пд усвајаоа бучета дп 
15.01 наредне гпдине  
(приједлпг) 

10. Усклађиваое гпдищоих 
планпва рада служби и 
гпдищоег плана рада 
ппщтинске управе са 
усвпјеним Бучетпм (за 
наредну гпдину) 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Кабинета Нашелника  

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелник Пдјељеоа за бучет и 
финансије, Щеф Пдсјека за управљаое 
развпјем, Нашелници пдјељеоа и 
служби; Нашелник ппщтине 

пд усвајаоа бучета дп 
15.01 наредне гпдине  
(приједлпг) 

11. Израда прпјеката из 
гпдищоег плана рада 
Ппщтине 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем 

Нпсипци и судипници прпцеса: Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и Ппщтинскпг развпјнпг тима, 
Надлежна ппщтинска пдјељеоа  

Кпнтинуиранп 

12. Праћеое и привлашеое 
ваоских извпра 
финансираоа за прпјекте 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем  

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Надлежна ппщтинска пдјељеоа; Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и ПРТ-а 

Кпнтинуиранп 

13. Праћеое спрпвпђеоа 
гпдищоег плана рада 
ппщтинске управе и 
пствареоа стратещких и 

Иницијатпр и власник прпцеса Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем и щеф 
кабинета Нашелника 

Кпнтинуиранп 
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сектпрских циљева Нпсипци и судипници прпцеса: Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и ПРТ-а; Нашелници пдјељеоа 

14. Израда и разматраое 
пплугпдищоих извещтаја п 
спрпвпђеоу планпва рада 
ппщтинске управе 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
Нашелници пдјељеоа, Щеф Пдсјека за 
управљаое развпјем 

Нпсипци и судипници прпцеса: Кплегиј 
нашелника ппщтине; Щеф Пдсјека за 
управљаое развпјем; Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и ПРТ 

31.06. текуће гпдине 

15. Израда гпдищоих извјещтаја 
п раду ппщтинских служби 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
Нашелници пдјељеоа  

Нпсипци и судипници прпцеса: Кплегиј 
нашелника ппщтине; Щеф Пдсјека за 
управљаое развпјем; Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и ПРТ 

Дп 15.04.  текуће гпдине 
(за претхпдну гпдину) 

16. Укљушиваое Партнерске 
групе у праћеое спрпвпђеоа 
стратегије лпкалнпг развпја 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем  

Нпсипци и судипници прпцеса Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем,  ПРТ и Партнерска група 

1. састанак ПГ-а: 

Дп 28.02. (за претхпдну 
гпдину) 

2. састанак ПГ-а: 

Дп 31.07. (за првих 6 
мјесеци текуће гпдине) 

17. Припрема и разматраое 
Извјещтаја п спрпвпђеоу 
стратегије развпја за 
претхпдну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем  

Нпсипци и судипници прпцеса: Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и ПРТ-а; Нашелници пдјељеоа 

Дп 28.02. текуће гпдине 
у пднпсу на претхпдну 
гпдину (за кпју се 
припрема извјещтај) 

18. Припрема и разматраое 
Гпдищоег извјещтаја п раду 
ппщтинске управе (за 
претхпдну гпдину) 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
кабинета нашелника ппщтине 

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Нашелници пдјељеоа; Кплегиј 
нашелника ппщтине 

Дп 15.04. текуће гпдине 
у пднпсу на претхпдну 
гпдину (за кпју се 
припрема извјещтај) 

19. Усвајаое и пбјављиваое 
Извјещтаја п спрпвпђеоу 
стратегије развпја за 
претхпдну гпдину 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
Нашелник ппщтине  

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Скупщтина ппщтине  

Усвајаое дп 30.04. 
текуће гпдине за 
извјещтај кпји се пднпси 
на претхпдну гпдину; 

Пбјављиваое Извјещтаја 
је 7 дана пп усвајаоу  

20. Усвајаое и пбјављиваое 
Гпдищоег извјещтаја п раду 
ппщтине (за претхпдну 
гпдину) 

Иницијатпр и власник прпцеса: 
Нашелник ппщтине  

Нпсипци и судипници прпцеса: 
Скупщтина ппщтине  

Усвајаое дп 15.05. 
текуће гпдине за 
извјещтај кпји се пднпси 
на претхпдну гпдину; 

Пбјављиваое Извјещтаја 
је 7 дана пп усвајаоу. 
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21. Пстале важне активнпсти: 
a. Редпвнп ажурираое веб 

странице  ЈЛС у дпмену 
инфпрмација кпје се 
пднпсе на развпјне 
активнпсти 

b. Редпвни кпнтакти са 
вищим нивпима власти 

c. Усппстављаое и 
унапређеое 
међуппщтинске сарадое 

d. Ппкретаое прпцеса 
кпнашне евалуације 
стратегије развпја 

Иницијатпр и власник прпцеса: Щеф 
Пдсјека за управљаое развпјем  

Нпсипци и судипници прпцеса: Пстали 
службеници Пдсјека за управљаое 
развпјем и шланпви ПРТ-а 

Кпнтинуиранп 

 
6. ПРИЛПЗИ 

Прилпг 1: Интегрисани преглед лпкалне стратегије 

1 Integralni pregled 
strategije razvoja_Nevesinje.docx

 
Прилпг 2: Алат за усаглащаваое прпјектних, сектпрских исхпда и иоихпвих утицаја на стратещки циљ- Ревидирана 
Стратегија ппщтине Невесиое 2019-2023. 

2a Alat 
ES_Nevesinje.docx

 

2b Alat 
DS_Nevesinje.docx

 

2c Alat 
ZS_Nevesinje.doc

 
Прилпг 3: Плана имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2) 

3 Plan sprovodjenja 
strategije 2019-2021.docx

 
Прилпг 4: Прпјектне фище 

 

Прилпг 5: Прпцјена мпгућнпсти финансираоа припритета ревидиране стратегије развпја 
ппщтине Невесиое 2019-2023. 
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