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1. УВОД  

 

 Након промоције пројекта ОЕБС-а „Локално је примарно“, Скупштина општине 

Хан Пијесак је донијела Одлуку о учествовању у овом пројекту. На сједници 

Скупштине општине, одржаној 23.06.2009. године, одборници су усвојили Општински 

акциони план, којим су прецизиране активности, носиоци и рокови извршења за сваку 

конкретну активност.  

Меморандум о разумијевању између општине Хан Пијесак и Мисије ОЕБС-а у 

Босни и Херцеговини потписан је 30.06.2009. године. 

Иницијатива „Локално је примарно“ заснива се на претпоставци да јачање 

демократије почиње на локалном нивоу-јачањем утицаја локалних заједница, 

стварањем услова да политичка моћ буде равноправно распоређена на све сегменте 

друштва и пружањем помоћи грађанима да поставе и остваре сопствене приоритете.1 

За реализацију компоненте Управљање општином и преузимање одговорности, 

и то за Елеменaт 1 (Унапређење капацитета за планирање развоја), Скупштина општине 

Хан Пијесак, Одлуком бр. 01-022-132/08 од 01.12.2008. године, именовала је Комисију 

за планирање општинског развоја, која броји 5 чланова. СО Хан Пијесак је овластила 

начелника Општине, који је својом oдлуком (бр. 02-014-35/09  од 29.06.2009. године) 

именовао Координациони тим за израду стратешког плана развоја oпштине, који има 10 

чланова. Координациони тим и  Комисија за планирање општинског развоја су, уз 

свесрдну подрушку грађана и институција и у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ, 

израдили  Стратегију развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016. година. 

Овај документ је настао из потребе да се усвоји одређени стратешки оквир за 

управљање развојем на подручју општине Хан Пијесак. Хан Пијесак је у претходном 

периоду био суочен са константним социо-економским пропадањем, условљеним како 

екстерним тако и интерним факторима, који су се огледали у сталном демографском 

паду, ниској привредној активности, ниској стопи запослености и другим негативним 

трендовима који су карактеристични не само за ову општину него и за регију у цјелини. 

Овај документ пружа реалне основе да се на бази природних потенцијала и одређених 

компаративних предности општине-усмјеравањем активности ка пројектима који су 

изводљиви, како у организационом тако и у финансијском смислу- зауставе негативни 

трендови и општина крене развојном путањом. 

У изради Стратегије коришћена је Методологија за интегрисано планирање 

локалног развоја (miPRO). Уз мониторинг и обуку од стране консултаната Мисије 

ОЕБС-а у БиХ, Стратегија је урађена по сљедећим фазама: 

1. Организовање потребних снага, као што је напријед наведено; 

2. Свеобухватна анализа стања подијељена у 10 области, а у овом документу 

пренесена у скраћеном облику, са акцентом на оним областима које су дефинисане као 

приоритетне за рјешавање; 

3. Израда SWOT анализе; 

4. Дефинисање визије развоја; 

5. Дефинисање циљева и стратешких праваца развоја; 

6. Израда појединачних програма, пројеката и активности по стратешким 

правцима.   

7. Израда плана имплементације стратегије 

 

Захваљујемо се мр Зрели Ашћерић, професорици српског језика и књижевности, 

на лекторисању текста. 

  

                                                 
1 Мисија ОЕБС-а у БиХ: Из Уводне ријечи пројекта “Локално је примарно” 
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2. СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА ОПШТИНЕ ХАН 

ПИЈЕСАК 

2.1. ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Општина Хан Пијесак смјештена је у 

сјевероисточном дијелу Републике Српске и Босне и 

Херцеговине, са крајњим координатама 43º58' и 44º18' 

сјеверне географске ширине те 18º45' и 19º09' источне 

географске дужине. Граничи се са општинама Соколац, 

Олово, Власеница, Милићи и Рогатица. Заузима 

површину од 34.200 ha, што представља 1,2%  

површине Републике Српске и  0,6% површине Босне и 

Херцеговине. 

 С обзиром да припада дијелу унутрашњих Динарида, општина Хан Пијесак има 

одлике брдско-планинског подручја, гдје доминирају површине изнад 1000 метара 

надморске висине. Средња надморска висина износи 1070 метара, док се највише коте 

налазе на висини Великог Жепа са 1537 метара, Трешњевца са 1245 метара, Јаворника 

са 1219 метара и Височника са 1250 метара. Само насеље Хан Пијесак се налази на 

надмосрској висини од 1100 метара. 

Географски положај и релативно велике надморске висине условили су 

присуство планинске климе, са мањим утицајем континенталне климе у току године, 

која се одликује дугим и снијежним зимама и кратким љетима. Најхладнији мјесец у 

години је јануар, са средњом температуром од -4,5 степени Целзијуса, а најтоплији 

јули, са средњом температуром од 20 степени Целзијуса. Просјечна годишња количина 

падавина је релативно ниска и износи 108,9 mm³/m², али су падавине равномјерно 

распоређене у току године, тако да их ово подручје има довољно. Од укупних количина 

падавина, 30% отпада на снијежне падавине, а снијег се задржава преко 120 дана у 

години, са просјечном висином од 30 до 40 cm. По  количинама падавина зимски 

мјесеци су сиромашнији од љетних, а падавине су најобилније у мјесецу јуну, јулу и 

августу, односно у току вегетационог периода, када су најпотребније за раст и развој 

шумског дрвећа и остале шумске вегетације. Март је мјесец са најмањом количином 

падавина.  

На подручју општине, број вјетровитих дана преовлађује над данима без вјетра. 

Најзаступљенији су сјеверац и јужни вјетар. У зимском периоду преовлађују 

југозападни и сјевероисточни вјетрови, који доносе снијежне падавине и чија брзина 

износи од 1,5 до 2,2 m/sek. У периоду од марта па све до септембра преовлађују 

вјетрови који долазе са истока и сјеверозапада, чија брзина износи од 1,2 до 2,1 m/sek. 

Најјачи вјетрови су у фебруару и априлу, а вјетровитост у великој мјери умањује 

влажност ваздуха, која је релативно висока и износи просјечно 78% годишње. 

Годишња расподјела облачности је таква да је облачнији дио године зима, док је 

у љетној половини године она мала ( испод 50%), што објашњава доста велико трајање 

сунца на подручју општине, у годишњем просјеку од 1900 до 2000 сати2.  

 

 

                                                 
2 “Просторни план општине Хан-Пијесак - Аналитичко документациона основа”, Институт за 

архитектуру, урбанизам и просторно планирање Архитектонског факултета у Сарајеву,  Сарајево, 1988. 
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2.2. ИСТОРИЈАТ ОППШТИНЕ 

 

 Чувени путописац  Евлија Челебија још 1664. године помиње да на простору 

оппштине Хан Пијесак, на старом караванском путу који је водио преко Романије, од 

Сарајева према Зворноку, има неколико ханова (Хан Пијесак, Хан Поглед, Хан Крам, 

Хан Ханић, Хан Мачковац). Ханови су били објекти за одмор и конак војних и 

трговачких каравана. 

Као што је већ речено, један од наведених ханова био је и у Хан Пијеску, 

данашњем сједишту општине, око кога се доста касније формирало  истоимено насеље. 

Општина је, дакле,  прву ријеч свога имена (Хан) добила по хановима. 

 Према недоказаном вјеровању, друга ријеч имена Хан Пијесак (Пијесак) потиче 

од сталних жалби мајстора-зидара на веома лош квалитет пијеска коришћеног за 

зидање ханова и других пратећих објеката у насељу. Других података у вези са именом 

овог насеља нема. 

  Подручје општине, као и само насеље Хан Пијесак, налазило се на раскрсници 

путева који су га повезивали једним краком са Сребреницом и долином ријеке Дрине, 

другим краком са Власеницом и Зворником, а трећи је водио према Сокоцу, преко 

Романије ка Сарајеву. 

Доласком Аустроугарске, дуж старог караванског пута Сарајево-Зворник 

изграђени су ускотрачна жељезничка пруга и макадамски пут (1879. година). Због 

релативно великог броја грађевинских  и шумарских радника, чије су животне потребе 

стално расле, око некадашњег Хана се почело формирати и насеље радника. Ово 

насеље се први пут помиње 1895. године.  

У Краљевини Југославији Хан Пијесак постаје општински центар, са насељима 

која су до тада била оријентисана према Рогатици, Кнежини, Олову, Кладњу, Сокоцу и 

Власеници.  

 Још у доба Аустругарске веома атрактиван природни амбијент у коме је 

смјештен планински градић Хан Пијесак, многима је запео за око, па и круговима 

блиским  владару. Планински ваздух и благодатна клима ове висоравни највеће је 

богатство овог простора. Овдје је ваздух бољи него што то показује и сама надморска 

висина локалитета Хан Пијеска. Планинска висораван од просјечно 1000 метара 

надморске висине има квалитет ваздуха као конусна планина на 1500 метера, јер 

висораван својом ширином спречава продор низијских ваздушних маса и њихово 

мијешање са ваздухом на висоравни. То је један од разлога што планински ваздух овог 

подручја има највећу концентрацију озона у Европи. О томе свједоче подаци мјерења 

Аустроугарске метеоролошке службе вршена крајем 19. и почетком 20. вијека. 

 Чист ваздух, који је највећим дијелом резултат веома бујне и високе 

црногоричне шуме, у коју је упрскана, од бјелогоричних врста, буква и у мањем обиму 

јавор, и висока концентрација озона погодовали су болесном цару Фрањи Јосифу. 

Аустроугарски стручњаци су још у то вријеме направили геодетску карту насеља и 

његове околине и дошли до закључка да је планински амбијент изузетно погодан за 

развој елитног туризма, па су планирали изградњу монденског насеља за великане. 

Планирана је изградња љетниковца за цара, али и још 17 врхунских одмаралишта 

различите величине. Први свјетски рат прекинуо их је у тим намјерама, али су планови 

надживјели Аустроугарску монархију и дошли у руке Александра Карађорђевића, који 

је искористио постојећу документацију и одобрио изградњу Виле. Изградња је почела 

1919. године, а радови су трајали непуна 24 мјесеца. Српски монарх био је изузетно 

задовољан љетниковцем. У њему је проводио много времена, обављао државничке 

послове и одмарао се. Постоје извори који тврде да је овдје потписан и Видовдански 

устав. Краља је у његовој резиденцији посјетио и Кемал Ататурк, турски реформатор, 

приликом посјете Краљевини СХС. 
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У Хан Пијеску је 1923. године саграђена и дрвена црква, којој је кумовао краљ 

Александар. Међутим, она је у Другом свјетском рату изгорјела3. 

У новијој историји Хан Пијесак ће остати упамћен као резервно командно 

мјесто ЈНА и као главнокомандујуће мјесто ВРС. У Црној Ријеци код Хан Пијеска 

налази се војни објекат од 5000 m², који је тренутно затворен. Некада је  коришћен  

искуључиво у војне сврхе, без икаквог приступа цивила. То је прави град у малом, у 

коме се, према процјенама стручних лица, може смјестити 500 људи, који би ту могли 

преживјети пола године, под условом да имају храну и најпотребније ствари. Објекат 

има три улаза, а један од њих води кроз планинску кућицу. Такође посједује властити 

агрегат за снабдијевање струјом, резервоар за воду, филтер за ваздух, неколико кухиња, 

купатила, спаваоница и одлично опремљених кабинета и сала за сједнице.  

Када је у питању привредна активност на подручју општине Хан Пијесак 

послије Другог свјетског рата, карактеристично је да се цјелокупна производња у 

области шумарства, дрвне индустрије, пољопривреде и транспорта одвијала у оквирима 

војног предузећа познатог под називом  Војно-планинско добро (ВПД). Ово предузеће 

је егзистирало све до 70-их година претходног стољећа. 

Културно-историјско насљеђе представљају сљедећи објекти: Стара дирекција, 

Жељезничка станица, Соколски дом (стара фискултурна сала), зграда старог СИЗ-а и 

Вила Карађорђевића. 

 

2.3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

    

Структура земљишта по врсти и власништву4 приказана је у наредној табели: 

 

Кат. земљишта  Приватно  Државно  Укупно 

Шуме и шум. земљ.     966    20.766   21.732 

Пољопр. земљиште  7.890     4.467   12.357 

У к у п н о:   8.856   25.233   34.089 
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Пољопр. земљиште:  Приватно  Државно  Укупно 

Оранице и баште     524        101             625 

Ливаде   5.114     2.390     7.504 

Пашњаци   2.148     1.656     3.804 

Неплодно земљиште     104              320        424 

 

                                                 
3 Јеремија Перић Јешо, “Хан-Пијесак и околина у Народноослободилачкој борби”, Oпштински одбор 

СУБНОР-a општине Хан Пијесak, 1989. 
4 Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Подручна јединица 

Хан Пијесак 
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Из наведене табеле је видљиво да су шуме најзначајнији природни ресурс 

општине Хан Пијесак. Подручје општине Хан Пијесак представља једно од 

најбогатијих подручја шумама као природним ресурсом, не само у Републици Српској 

него и у БиХ. 

Када су у питању врсте шума Ханпјесачког шумскопривредног подручја, ради се 

о мјешовитим шумама јеле, смрче и букве са бијелим бором, у које је упрскан и 

планински јавор, a које припадају високо-економским шумама са природном обновом. 

Вјештачко пошумљавање садњом садница врши сe у занемарљивом обиму због 

недостатака површина за пошумљавање. У предметним шумама присутно је веома 

квалитетно природно подмлађивање састојина. 

 Шуме на подручју општине Хан Пијесак припадају шумскопривредном 

подручју „Ханпјесачком“, чија је укупна површина 21.503 hа, од чега на површину под 

шумом отпада 20.766 hа, што је 60 % од цјелокупне површине oпштине. Према 

подацима из шумскопривредне основе, чија је важност период  01.01.2008-31.12.2017. 

год., и то према најосновнијим таксационим подацима (залихе и прираст дрвне масе), 

могућа годишња сјечива дрвна маса-етат је око 115.000 m³5.  

    Шумама на подручју oпштине, односно наведеног шумскопривредног подручја 

газдује ЈПШ „Шуме Републике Српске“ АД Соколац, ШГ „Височник“ Хан Пијесак.  

  

 Остали природни ресурси су: 

- значајне површине под пољопривредним земљиштем, од којих велики дио 

отпада на пашњаке са врло квалитетним саставом трава; 

- квалитетна питка вода; 

- ловишта богата дивљачи: медвјед, вук, лисица, зец и друге врсте у мањем броју; 

- шумско сјеме, љековито шумско биље (кантарион, дивљи лук-сријемуж, 

хајдучка трава, мајчина душица, лазаркиња, дивља купина, дивља малина, 

смрека, глог, кичица, дивља лијеска и велебиље-буника), јестиве гљиве (вргањ, 

прави вргањ, прољетни вргањ, црни вргањ, јестива красница, лисичарка, 

буковача, мљечница, бисерка, бијела сунчаница и друге);  

- велика количина озона, по чему се Хан Пијесак налази на водећем мјесту у 

Европи; 

- значајне количине грађевинског материјала: црвеног камена „Романита“ те 

шљунка, пијеска и сиге; 

- значајне количине дрвеног отпада: грана, коре и четине у шуми, те окорака и 

пиљевине код постројења за прераду дрвета; 

- дестинације за инсталирање жичара за вертикални транспорт скијаша (Велики и 

Мали Жеп, Игришта и Јаворник). 
 

Што се тиче хидроенергетских потенцијала, oпштина не располаже ријекама 

које имају капацитете (количину воде) за производњу енергије, сем неколико мањих 

планинских рјечица, на чије капацитете  у хидроенергетској производњи се не може 

рачунати. 

 Општина Хан Пијесак, као и само насеље, смјештена je на вододјелници између 

сливова ријеке Дрине и ријеке Босне. 

 У сливу  ријеке Дрине налази се рјечица која носи назив Ријека, чији ток се 

формира од Широког врела, Велике Комнице и Мале Комнице, од јачих извора, те 

већег броја мањих извора који извиру из подножја Великог и Малог Жепа. Међутим, 

извориште Мале Комнице, а при јачим сушама и Велика Комница, пресушују, док су 

Широко врело и неколико извора врло стабилни и код истих није забиљежен прекид 

водотока. Сва наведена изворишта, као и водоток Ријеке,  налазе се на подручју 

                                                 
5  ЈПШ “Шуме РС” АД, “Шумско-привредна основа за период 01.01.2008-31.12.2017.” 
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општине Хан Пијесак. Двије деценије уназад догодило се да  Ријека постане  

понорница, чије увориште се исто тако налази на подручју oпштине Хан Пијесак (испод 

села Јеловци). 

 У сливу ријеке Босне извире и тече неколико  рјечица, и то: Бјесница, Кривача, 

Варошница и Пиштица, које у мјесној заједници Пјеновац формирају ријеку 

Ступчаницу. Уколико сушни период траје дуже, и ове рјечице  пресуше.  

 Сви наведени водотокови представљају значајан ресурс за узгој поточне 

пастрмке, која се убраја у најквалитетније врсте рибе, што ствара могућност за бављење 

рекреативним риболовом. 

  На подручју oпштине постоји и значајан број мањих извора са врло 

квалитетном водом за пиће. 

 Општина Хан Пијесак има очувану, еколошки чисту животну средину и треба 

уложити напоре да она и остане таква. Због огромне површине која се налази под 

шумом, треба радити на подизању свијести становништва  о значају здраве животне 

средине, јер „тек кад посијечемо посљедње дрво, загадимо посљедњу ријеку, уловиму 

посљедњу рибу, схватит ћемо да се новац не може јести“. 

     На подручју наше општине не постоји нека установа или НВО која се бави 

заштитом животне средине. Не можемо се похвалити високом свијешћу становништва 

о потреби очувања животне средине, тако да још увијек налазимо дивље депоније и 

разбацано смеће. 

      Општина није урадила Локални еколошки акциони план (ЛЕАП),  што је по 

Закону о заштити животне средине дужна да уради. 

      На подручју општине не постоје велики индустријски загађивачи, углавном су 

то дрвопрерађивачка предузећа – регистрованих има око 25 и већина посједује 

еколошку дозволу. По  Закону о заштити животне средине, сви су дужни да прибаве 

еколошку дозволу до 31.12.2009. године. 

  

2.4. СТАНОВНИШТВО 

 

Према званичној процјени, на подручју општине Хан Пијесак у 2008. години 

живјело је 4683 становника6. Од 1971. године, када је у овој општини живјело 7804 

становника, број становника се смањио за око 40%.  До депопулације становништва је 

дошло због негативног природног прираштаја и сталних миграција, условљених ратним 

дешавањима, друштвеним промјенама и економском кризом. Становништво општине  

данас je просторно организовано у 5 мјесних заједница, у којимa егзистира 26 насеља. 

Насеобинска мрежа у општини Хан Пијесак показује тенденцију ријетке мреже насеља. 

У просјеку једно насеље заузима 12,3 km² бруто простора општине, а на 1 km² живи око 

12 становника7. Традиционални насеобински образац у општини Хан Пијесак је 

углавном моноетнички. Једно насеље је моноетничко зато што је у великој мјери 

састављено од рођачких група по оцу, које су у национално ендогамном систему и по 

дефиницији национало хомогене. 

 

Историја демографске слике 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2009. 

Број становника 7636 7804 6879 6348 3768 

 

                                                 
6  Процјена Републичког завода за статистику 
7 Републички завод за статистику  
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Од 1971. године до данас, у општини Хан Пијесак дошло је до депопулације 

становништва због негативног природног прираштаја и сталних миграција. Миграције 

након 1992. год. углавном су изазване ратним дешавањима на овим подручјима,  

друштвеним  промјенама  и  економском   кризом. Забиљежена су миграциона кретања 

из руралних у развијена урбана подручја општине, али су присутне и миграције ка 

већим и мањим градским центрима, па и у многе државе свијета. 
  

Полна структура становништва у пописним годинама је скоро уравнотежена, 

док је старосна структура веома различита.  

Званичан број становника, национална припадност, старосна структура и полна 

структура се могу утврдити само извршењем новог пописа становништва. Број 

становника у општини, према процјени8, у новембру 2009. године износио је 3768, од 

чега је 1923 женског  и 1845 мушког пола.  

Колико је алармантан тренд опадања наталитета и пораст морталитета,  свједочи 

податак да је у периоду од 01.01.2004. до 20.10.2009. године у општини Хан Пијесак 

рођено 130-оро дјеце, а умрло 313 становника. 

У периоду од 01.01.2004. до 20.10.2009.год. на подручју општине склопљено је 

97 бракова, а у истом периоду разведено је 48 бракова, или 49 % од броја склопљених 

бракова9. 

 Заступљеност појединих категорија у укупном процијењеном броју становника: 

 предшколска и школска дјеца 16,00 %; 

 радно способно становништво 64,25 %; 

 припадници популације старих 19,74 %. 

Тренутну националну структуру становништва је немогуће процијенити. 

Основни разлог је тај што званични попис становништва Босне и Херцеговине није 

извршен још од 1991.године, када је општина имала 6348 становника, од чега 3699 (58,2 

%) Срба, 2544 (40,1 %) Муслимана, 7 (0,1 %) Хрвата, 68 (1,1 %) Југословена, 30 (0,5 %) 

осталих. Што се тиче муслимана- Бошњака, који су прије рата живјели у 9 села и један 

број у Хан Пијеску, извјестан број их се вратио. Послије рата направљено је 213 кућа и 

неколико викендица и у њих се вратило 252 становника. Добар дио припадника 

избјегличке популације у зимском периоду се враћа у Сарајево и друга мјеста, гдје су 

живјели у избјеглиштву. Повратници су углавном пензионери, а има и 11 КВ радника. 

Према полној структури, мушкараца има 120, а жена 132. У оквиру повратничке 

популације има тринаесторо дјеце, од чега деветоро похађа школу у Сарајеву и 

Илијашу10. 

 

                                                 
8 Процјена урађена према бирачким списковима, те броју школске и предшколске дјеце  
9 Матични уред општине Хан Пијесак 
10 Удружења за избјегла и расељена лица општине Хан Пијесак 
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 2.5. ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ  

2.5.1. ПУТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

Подручјем општине Хан Пијесак пролази дио магистралног пута М-19 Сарајево-

Хан Пијесак –Зворник, који представља једну од најзначајних путних веза источног 

дијела РС, односно БиХ са  Републиком Србијом. 

Осим магистралног пута М-19, на подручју општине Хан Пијесак се налази и 

регионални правац  Р-476, Хан Пијесак-Олово, а у току посљедње три године  и путни 

правац Хан Пијесак – Гођење - Жепа  проглашен је регионалним правцем. Укупна 

дужина магистралних и регионалних  путева на подручју општине Хан Пијесак износи 

60 КМ . 

На подручју општине Хан Пијесак постоје и локални путеви, шумско-камионски 

и некатегорисани путеви. Укупна дужина локалних путева је 152,6 km, а 

некатегорисаних 87,35 km. 

Шумско-камионски путеви  се воде  у Шумском газдинству „Височник“ Хан 

Пијесак. Они нису усклађени са локалним и некатегорисаним путевима, тако да се  

неки налазе на списку локалних путева,  а истовремено су и на списку шумско-

камионских путева и воде  се код ШГ “Височник“ Хан Пијесак. 

Већина локалних путева је асфалтирана, док су без асфалтног застора само 

чисти шумски путеви.  

Отвореност шумскопривредног подручја, које општину покрива са 60%,  доста 

је повољна и износи 12,9 km/1000 ha, а отвореност територије цијеле општине је 

7km/1000 ha, што је такође доста повољна отвореност11. 

 

 2.5.2. ТЕЛЕФОНСКИ И ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ 

 

Телекомуникационе услуге на подручју општине Хан Пијесак обавља предузеће 

„Телекомуникације РС“ АД Бања Лука (комерцијални назив: m:tel) преко Терминалног 

центра (за фиксну телефонију и Интернет) и продајног мјеста  за мобилну телефонију. 

У области мобилне телефоније постоје још два оператера: BH Telekom и ERONet, а за 

бежични Интернет ZONA DASTO Semtel. 

Технологија и техника телекомуникација су у великој експанзији. Долази до 

брзог развоја, понуде и коришћења нових могућности и услуга. Највећу револуцију је 

изазвала појава Интернета, који је постао доступан у фиксној и мобилној телефонији. 

Евидентна су настојања да се у ТЦ Хан Пијесак уведу нове технике и услуге, као што је 

случај и на цијелом подручју m:tel-а. Како је све условљено интересом, дакле 

профитом, на подручју са мало становника мања је и продаја, па новитети долазе са 

малим закашњењем у односу на друге општине Републике Српске. 

Тренутно ТЦ не заостаје много у могућностима фиксне телефоније на подручју 

m:tel-а. Скоро све услуге које нуди m:tel доступне су корисницима Хан Пијеска. 

Очекује се улазак IPTV на ово подручје, који има велике могућности (кабловска 

интерактивна телевизија). 

Прије продаје Телекома скупљани су подаци и прављени планови и подлоге за 

телефонизацију фиксне телефоније мјесних заједница. Биле су планиране три тзв. 

локалне централе (RSS-remote switching stage-удаљени претплатнички (комутацијски) 

степен): Пјеновац, Плане и Мркаљи. ТЦ је спроводио анкету на читавом подручју 

                                                 
11 Општина Хан Пијесак, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности и ШГ “Височник” 

Хан Пијесак 
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oпштине (од куће до куће) о заинтересованости  становника за фиксну телефонију. 

Проблеме у изградњи тих централа представљају: мали број становника, разуђеност 

домаћинстава (скупо прављење мреже) и несигурност продаје анкетираним лицима. 

Ширењем CLL мреже (тзв. сеоских телефона-покривање руралних подручја без 

кабловске мреже) остварена je  великa покривеност читаве oпштине, а тиме и 

могућност посједовања телефонског прикључка, истина са слабијим, несигурнијим  

квалитетом (раде на бази сопственог напајања) и са мање могућности. 

ТЦ је успио елиминисати све двојничке прикључке, што није урађено у цијелом 

m:tel-у. Постоји и проблем тзв. уских грла, гдје се због промјена регулационих планова 

морају уграђивати PGS уређаји. Мана таквих веза је немогућност ISDN-а и ADSL-а 

(ради са осјетно мањим брзинама). На подручју Хан Пијеска има укупно 1167 

прикључака фиксне телефоније и 248 ADSL – интернет прикључака од 256 

инсталисаних12. 

 

Пошта 71360 Хан Пијесак послује као организациона јединица у саставу „Поште 

Српске“ АД Бања Лука, РЈ Источно Сарајево. Пошта је почела са радом 1962. године. 

 „Поште Српске“, па самим тим и пошта Хан Пијесак прати захтјеве тржишта, 

своје пословање усмјерава ка усавршавању великог броја постојећих, али и увођењу 

нових услуга, настојећи да се прилагоди свјетским стандардима. Захваљујући 

традицији и квалитету пословања и труду свих запослених, у пошти Хан Пијесак 

створена је основа за будућу сарадњу са свим корисницима поштанских услуга, како 

организација тако и појединаца. 

 Основна дјелатност поште Хан Пијесак је вршење услуге поштанског 

саобраћаја, који подразумијева комплексан број услуга преноса, пријема и уручења 

било путем писмена било електронским путем. Пошта обавља и посредничке услуге за 

друге пословне куће. Ту се прије свега мисли на услуге трансфера новца (Western 

Union), брокерске услуге за бањалучку берзу, мјењачке послове, услуге за Телеком 

Српске, Лутрију РС, Електродистрибуцију итд. 

 Пошта Хан Пијесак опслужује са 4 поштара око 1500 домаћинстава и више од 50 

предузећа распоређених  на 10 рејона. 

 Број услуга које обавља пошта Хан Пијесак чине норму часова од 105.144,38 

Н.М., што је пошту Хан Пијесак сврстало у трећи ред пошта од укупно седам, колико 

их има у „Поштама Српске“13.  

 

 2.5.3. ЕЛЕКТРОМРЕЖА 

 

Општина Хан Пијесак се напаја  електричном енергијом из једног правца преко 

kV далековода ХЕ Власеница- ЧТС 35/10 kV Хан Пијесак. 

На локацији општине Хан Пијесак простире се електродистрибутивна мрежа14: 

1. ДВ 10 kV Водова     110,7 km 

2. ДВ 35 kV Водова          8,1  km 

3. ТС 10/0,4 трафостаница      50    kom. 

4. НН мрежа     173,4 km 

5. ЧТС 35/10 kV           1    kom. 

6. Трафостанице у приватном власништву 25 kom. 

Број потрошача: 

1. Домаћинстава   1766 

                                                 
12 „Телекомуникације РС“ АД Бања Лука, ТЦ Хан Пијесак 
13 “Поште Српске” АД Бања Лука, Пошта Хан Пијесак 
14  “Електро-Бијељина” АД, РЈ “Електродистрибуција” Власеница 
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2. Комунални  потрошачи      171                       

3. Велепотрошачи                   8. 

 Највећи недостатак електродистрибутивне мреже на подручју општине Хан 

Пијесак је напајање из само једног правца, што у зимским мјесецима, због прекида 

далековода усљед снијежних падавина, доводи до нестанaка струје, који су у неким 

годинама трајали по неколико дана. Електрификацијом су обухваћени сви јавни и 

приватни потрошачи, осим објеката/локација повратка. Према нашим сазнањима, на 

електрификацију тренутно чека 13 домаћинстава реализованог повратка, а у 2010. 

години за 6 домаћинстава биће изграђена НН мрежа.  

 

 2.5.4. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Комуналне услуге на подручју општине Хан Пијесак пружа ЈКП „Јавор“ Хан 

Пијесак. Једино је предузеће те врсте на подручју општине а пружа сљедеће комуналне 

услуге: одвоз смећа, одржавање канализације и снабдијевање водом. Већи дио 

финансијских средстава обезбјеђује  путем гранта од Општине. Један дио средстава је 

сопствени приход овог предузећа, који оно остварује наплатом воде и одвоза смећа. С 

обзиром да Хан Пијесак годинама има проблеме са несташицом воде, као и да се вода 

наплаћује паушално по члану домаћинства, а не према стварној потрошњи, код 

грађанства постоји отпор према плаћању  ових режија. 

    Водовод и канализација, два основна инфраструктурна система, дугогодишњи су   

проблеми општине Хан Пијесак. Питање водоснабдијевања  је  рјешавано посљедњих 

пет година и доведене су нове количине воде каптирањем извора Штекавац. Овај 

пројекат је у завршеној фази (уређење заштитне  зоне око изворишта, израда студије и 

елабората, као и пумпне станице и базена на подручју Брестоваче). 

Канализација  на подручју општине и градског  језгра није ријешена. Постоји 

један колектор канлизације (насеље испод Поште), са септичком јамом капацитета 150-

200 m³. У осталим дијеловима града такође постоје септичке јаме различитих 

капацитета.  

  Што се тиче  секундарне градске водоводне мреже,  може се рећи да је она на 

подручју општине Хан Пијесак доста лоша. Предузеће  ЈКП „Јавор“ Хан Пијесак, које 

управља водоводом,  неопремљено је како технички тако и кадровски, стручним 

лицима- водоинсталатерима. Потрошња воде се не утврђује путем мјерних  уређаја-

водомјера (истих нема или нису у функцији). 2009.  године општина Хан Пијесак је, у 

склопу активности око набавке водомјера, обезбиједила потребан број ових 

инструмената за прву фазу увођења егзактног мјерења потрошње воде. Водомјере би 

требало уградити ове године како би  потрошња  воде  као и њена производња на самом 

изворишту могле бити стављене под контролу.15. 

 Велики проблем ове општине предстваља неријешен систем топлификације. С 

обзиром на дуге зиме и ниске температуре, грејни период почиње већ у септембру, а 

завршава се понекад и крајем маја. Осим три острвска система централног гријања 

(један који покрива Основну и Средњу школу, Дом културе и зграду Скупштине 

општине, други који покрива дирекцију ШГ „Височник“ и стамбену зграду коjа се 

налази поред дирекције и трећи  који покрива Дом здравља), остало су индивидуални 

системи локалног и централног гријања, углавном на чврсто гориво- буково дрво или 

угаљ, што изазива релативно веће трошкове у односу на систем топлификације који би 

покривао шире градско насеље општине Хан Пијесак, посматрано у дугом року.  

 

                                                 
15  Општина Хан Пијесак, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 
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 2.5.5. УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

Општина Хан Пијесак има Просторни и Урбанистички план, који су урађени 

1987/1988. године од  стране куће овлашћене за израду просторнопланске 

документације (Институт за архитектуру, урбанизам и просторно планирање 

Архитектонског факултета Сарајево у Сарајеву), а донесени и усвојени у скупштинској 

процедури 1990. године, са роком важења до 2010/2011. године.  

Зонирање  општине Хан Пијесак на пољопривредно, грађевинско и индустријско  

земљиште није урађено, само је у Одлуци о провођењу просторног плана општине Хан 

Пијесак дато остало грађевинско земљиште  по катастарским општинама и приказано 

на копијама катастарског плана  у мјерилу 1:6250. 

Општина нема званичан попис земљишта и зграда које посједује. Постоји   

Записник о некретнинама на које право  располагања или коришћења има Oпштина Хан 

Пијесак, њени правни преци или њени органи, као непокретне имовине коју је  

Oпштина стекла у смислу Закона о утврђивању и преносу права располагања имовином 

на јединице  локалне самоуправе. Од ових објеката неки би се могли користити  као 

потенцијални паркови/ инкубатори малих и средњих предузећа, а то су нпр. сви објекти 

напуштени од стране  војске или других правних субјеката, који сада немају никаву 

намјену16.  

 На подручју општине Хан Пијесак има бесправне градње, али је број таквих 

објеката занемарив. Бесправна градња се односи углавном на  доградњу објеката, 

зазиђавање тераса и вањских степеништа - због климатских услова и на објекте који су 

изграђени, а гдје није ријешено питање земљишта па се  не може приступити 

прибављању техничке докуменатције. Од 2003. године СО Хан Пијесак је, од 25 укупно 

поднесених, позитивно ријешила 15 захтјева за легализацију. Одбијени захтјеви се 

односе на објекте који немају ријешене имовинско-правне односе, или се налазе у 

заштитном појасу регионалног и магистарлног пута, шуме или далековода. Нови 

премјер катастра некретнина треба да ступи на снагу до краја 2009. године за урбано 

подручје општине Хан Пијесак. 

 С обзиром да уже урбано подручје Хан Пијеска није било погођено директним 

ратним дејствима, то и нема објеката који су оштећени у рату на овом подручју. 

Објекти оштећени у рату налазе се у рубним селима наше општине, а детаљна 

евиденција  броја оштећених објеката не постоји. Општина располаже подацима о броју  

објеката санираних од стране међународних донатора, чије су донације реализоване 

преко Општине. Ради се о око 200 објеката који су изграђени или санирани и око 10 

објеката који су планирани да се граде 2010. године17.  

На подручју општине Хан Пијесак има минираних дијелова територије. До сада 

је очишћена површина од 31.885,50 m²  на локалитету Криваче-Студенац, а неочишћено 

је укупно 298.088,00 m². Планирано је чишћење свих минираних поља у најскоријем 

року. На подручју oпштине има доста и неексплодираних убојитих средстава (тзв. 

НУС). У 2009. години укупно их је пријављено 8, а уклоњено 718. 

 

 

 

                                                 
16 Општина Хан Пијесак, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 
17 Општина Хан Пијесак, Одјељење за инспекцијске послове 
18 Општина Хан Пијесак, Служба Цивилне заштите 
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2.6. ПРИВРЕДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

2.6.1. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОСТИ  

 

Привредна активност становништва у периоду од 1971. до 1991. године, као и 

данас- само у смањеном обиму, углавном је везана за узгој, заштиту и експлоатацију 

шуме, те за финалну и примарну прераду дрвета, као и за пољопривреду, у којој 

најзначајније мјесто заузима сточарство.  

Најразвијеније привредне дјелатности на подручју општине Хан Пијесак су 

шумарство и дрвопрерађивачка индустрија, затим слиједе трговина, сточарство и 

услужне дјелатности. Укупан број запослених је 917, а незапослених - пријављених у  

Заводу за запошљавање је 593 лица19. Од тог броја, њих 543 активно тражи посао, а 

остатак који је на евиденцији незапослених остварује нека друга права. Стопа 

незапослености на подручју општине Хан Пијесак је 59%. На основу евиденције Бироа 

Хан Пијесак, највећи број незапослених лица је у доби 45-50 година живота, а одмах 

иза ових налазе се лица у доби 50-55 година и 40-45 година. Близу половине 

незапослених (преко 45%) налази се у доби 40-55 година живота. У доби 15-30 година 

живота има 23% лица, у доби 30-40 година живота има 20% лица и 10%  је у доби 55-65 

година живота. 

Квалификациона структура незапослених  је сљедећа: 
ВСС ВШС ВКВ ССС КВ ПК-НСС НК 

25 12 4 187 166 10 139 

 

Са средњом стручном спремом највише има свршених гимназијалаца (41%), а 

послије њих су економски техничари. У трећем степену образовања најбројнија 

занимања су трговци, а иза њих аутомеханичари. Што се тиче пола, више од половине 

укупног броја незапослених су женског пола. 

 

Квалификациона структура запослених је сљедећа20: 
НАЗИВ ВСС ВШС ВКВ ССС КВ НСС ПК НК Укупно 

Државни органи и 

установе 

48 40 2 23 7 4 2 10 136 

Акционарска 

друштва 

28 9 2 98 51 4 30 34 256 

Приватна 

предузећа 

20 39 1 98 116 2 12 85 373 

Предузетници - 3 3 56 57 1 15 5 140 
Осигурање - - - 2 8 - - 2 12 

Укупно 96 91 8 286 239 11 59 136 917 

 

Од укупног броја запослених, 34% су жене, а 66% мушкарци.  

 

2.6.2. ШУМАРСТВО 

 

РЈ Шумарство законом је издвојена из састава ШИП „Планинско“, које је прије 

рата било носилац привредног развоја са 6 радних јединица (шумарство, примарна и 

финална прерада дрвета, транспорт, пољопривреда и друштвени стандард  и 

угоститељство) и послује као ШГ „Височник“ у саставу ЈП „Шуме Републике Српске“ 

АД. Газдинство запошљава 190 радника, његов годишњи сјечиви етат је око 100.000 

                                                 
19 Завод за запошљавање РС, Биро Хан Пијесак, подаци са стањем на дан 31.12.2009. године 
20 Фонд ПИО РС, Хан Пијесак, подаци са стањем на дан 30.11.2009. године 
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m3, а остварује укупан годишњи приход око 10.500.000 КМ. 2009. године у саставу 

газдинства основана је нова РЈ за експлоатацију, која се бави сјечом и извозом дрвних 

сортимената и одржавањем механизације, а запошљава 36 радника. 

ЈПШ „Шуме Републике Српске“  АД је 2008. године добило престижни FSC 

сертификат за газдовање шумама на нивоу цијелог предузећа, а сам процес 

сертификације је започео управо у ШГ „Височник“ 2005. године, у склопу пројекта 

холандске владе. FSC сертификација газдовања шумама значи да се шумама газдује 

према строгим еколошким, социјалним и економским стандардима. 

FSC сертификат представља међународну потврду да се газдовање шумама 

врши у складу са међународним критеријумима- FSC стандардима, који обезбјеђују  

еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо газдовање шумама21. 

 

2.6.3. ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

На подручју општине Хан Пијесак тренутно је регистровано 71 приватно 

предузеће (ДОО), са укупно 373 запослена радника, 12 акционарских друштава, у 

којима је запослено 256 радника и 77 самосталних предузетника, који запошљавају 140 

радника22.  

Основна дјелатност 20 приватних предузећа је примарна прерада дрвета, док два 

предузећа обављају основну дјелатност финалне прераде дрвета. 21 предузеће спада у 

групу малих предузећа, а једно у групу средњих предузећа. Поменута предузећа 

пласирају своје производе углавном на тржиште БиХ и Србије. У области извоза и сјече 

дрвних сортимената регистровано је 7 предузећа (једно AД, које је у државном 

власништву и тренутно је под стечајем, и 6 приватних предузећа). Остала регистрована 

предузећа баве се трговином на велико и мало, услугама и посредовањем.  

Што се тиче приватних предузећа која су регистрована са сједиштем у Хан 

Пијеску закључно са 2009. годином, 45 их је активно. Од ових 45 предузећа, 

најзначајније мјесто у привредном потенцијалу Хан Пијеска заузимају предузећа из 

области дрвопрераде- у проценту их је 49%. Остало су: 34% предузећа која се баве 

трговином и услугама, 13% предузећа која се баве извозом и сјечом дрвних 

сортимената и 4% предузећа која се баве грађевинарством и вађењем руда, што укупно 

чини 51% предузећа која нису у области дрвопрераде. 

Предузећа из области дрвопрераде у 2009. години су запошљавала 180 или 

60,20%  од укупног броја радника у приватним предузећима, са просјечно исплаћеним 

бруто личним дохотком од 735,70 КМ. 

 

На подручју општине регистровано је 77 самосталних предузетника, од којих је: 

17 СУР, 14 СЗР, 17 СТР и 29 аутопревозника. 

Дјелатност фирми које се развијају на подручју oпштине везана је за извоз, сјечу 

и прераду дрвета, што је резултат аутохтоног развоја, без учешћа страних инвестиција. 

 

 2.6.4. ПОЉОПРИВРЕДА 

 
Према подацима из 2006. године, стање у сточарству је било сљедеће: број оваца 

је износио 4736, а број говеда 782. Према својим географским, рељефним и климатским 

карактеристикама општина Хан Пијесак има добре услове за развој сточарства – узгој 

                                                 
21 ЈПШ “Шуме РС” АД, ШГ “Височник” Хан Пијесак 
22 Фонд ПИО, Пословница Хан Пијесак 



 
 
           Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             . 

      

 19 

говеда и оваца. Просјечна величина приватних фарми је врло мала, то су фарме малог 

обима производње, што је свакако ограничавајући фактор у развоју пољопривредне 

производње. 

     На подручју општине постоји Удружење пољопривредника, међутим, постоји и 

потреба за оснивањем задруге, која би се озбиљније бавила проблемима 

пољопривредника. 

      Према подацима из АПИФ-а, укупно је регистровано 130 пољопривредних 

газдинстава. Подаци Ветеринарске амбуланте показују да је регистровано  1280 грла 

крупне стоке (од тога 220 музних крава) и 5080 оваца са јагњадима. Према нашим 

сазнањима, на подручју општине има око 10 фарми са по 5 – 10 музних крава, а остало 

су ситни произвођачи са 2-4 краве. Млијеко откупљује Сарајевска мљекара „Милкос“ 

(око 320000 литара  годишње). Постоји 6 лактофриза – откупних станица за млијеко, и 

то: Пјеновац, Јапага, Мркаљи, Џимрије, Краљево Поље и Хан Пијесак. Међутим, 

јављају се проблеми у наплати, Мљекара касни са исплатама а касни и Влада са 

исплатом премија. 

      Поред приватних пољопривредника, на подручју општине Хан Пијесак постоји 

и Акционарско друштво „Планина“ за пољопривредно-сточарску производњу, које се 

бави узгојем оваца, говеда и коња. Садашње матично стадо чине:  

-матично стадо оваца, које броји  920 грла; 

      -матично стадо говеда, које  броји 120 грла (у  љетном периоду краве су са телићима 

на паши; телићи се продају када достигну тјелесну масу 150-200 килограма); 

      -матично стадо коња, које броји 52 грла. Ергела је основана 1947. године, али је 

већи број грла продат, остало је 5 женских омади. Сва грла су уматичена, а АД 

„Планина“ је регистрована као ергелски центар у РС. 

 

      АД „Планина“ користи 3030 ha пољопривредних површина, које су у 

власништву државе. Структура земљишта је сљедећа: 

-вјештачке ливаде ………………………    370 ha 

-природне ливаде ………………………   360 ha 

-пашњаци ……………………………....   2300 ha  

                                 У К У П Н О:                     3030 ha 

 

      Поред сточарских фарми, на подручју општине постоје још: 

-фарма кока носилица, чији је капацитет  1200 кока; 

-фарма бројлера – узгој товних пилића, чији је капацитет  5000 комада у једном 

турнусу. 

Проблеми са којима се сусрећу пољоприведници су: недостатак пољопривредне 

механизације, проблеми са откупом и пласманом робе, лоша инфраструктура, лоше 

снабдијевање електричном енергијом (често нестаје струје на мјестима гдје су 

смјештени лактофризи) и неедукованост пољопривредних произвођача23.  

 

2.6.5. ЗБИРНИ ПОДАЦИ ЗА ПРИВРЕДУ  

 

У анлизи која слиједи посматрају се само предузећа са сједиштем на територији 

општине Хан Пијесак, укључујући и ШГ „Височник“ (које је лично доставило податке), 

без предузећа која послују на територији општине преко организационих дијелова, а 

имају сједиште ван Хан Пијеска. За та предузећа немамо податке зато што су њихови 

финансијски показатељи укључени у консолидовани извјештај предузећа. Када би се 

                                                 
23 Општина Хан Пијесак, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 
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могли парцијално посматрати и укључити у предметну анализу, сматрамо да би у 

неким дјелатностима значајно утицали на глобалну слику привреде у општини Хан 

Пијесак. 

 

У наредној табели приказани су финансијски подаци за привредна предузећа са 

стањем на дан 31.12.2009. године24. 
Дјелатност: сви 
Број предузећа: 50 2007 2008 2009 

Index 
2008/2007 

Index 
2009/2008 

Број запослених радника 597 597 542 100 91 

Просјечан бруто ЛД 593,17 752,79 769,20 127 102 

Маса плата 354.125,00 449.416,00 416.908,00 127 93 

Приходи  29.569.658,00 35.588.640,00 27.132.076,00 120 76 

Расходи  29.501.187,00 33.715.575,00 26.540.490,00 114 79 

Добитак/губитак 68.471,00 1.873.065,00 591.586,00 2736 32 

Стална имовина 29.555.362,00 33.651.405,00 35.092.079,00 114 104 

Обртна имовина 13.142.241,00 15.245.952,00 14.487.919,00 116 95 

Капитал 20.313.440,00 25.715.663,00 27.839.055,00 127 108 

Обавезе 14.983.524,00 16.258.526,00 16.344.459,00 109 101 

Стопа задужености 
(обавезе/ук.средства) 35,09% 33,25% 32,97% 95 99 

Стопа пословног добитка 
(Профит/приход) 0,23% 5,26% 2,18% 2273 41 

Стопа бруто приноса на укупан 
капитал (Профит/ук.средства) 0,16% 3,83% 1,19% 2389 31 

Рентабилност сопственог 
капитала (Профит/просјечан 
капитал) 0,34% 8,14% 2,21% 2414 27 

 

 

                                                 
24 Табела припремљена на основу података достављених од стране АПИФ-а 
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ПОЉОП.

РАД. У 

ШУМАР.

ВАЂ. 

РУДА

ШУМАР- 

СТВО

ПРЕРАДА 

ДРВЕТА

                                                  

ПРЕХ- 

РАНА

ДИСТР. 

ВОДЕ ГРАЂ.

ТРГ. НА 

ВЕЛИКО

ТРГ. НА 

МАЛО

ТРАН.И 

ПР.НАФ. УКУПНО

Износ 1 7 1 1 22 1 1 1 5 6 4 50

% учешћа 2,00% 14,00% 2,00% 2,00% 44,00% 2,00% 2,00% 2,00% 10,00% 12,00% 8,00% 100,00%

Износ 15 81 3 190 180 19 15 4 8 15 12 542

% учешћа 2,77% 14,94% 0,55% 35,06% 33,21% 3,51% 2,77% 0,74% 1,48% 2,77% 2,21% 100,00%

Износ 1.024 610 714 842 736 718 894 671 717 971 630 769

%одст. од 

просјека 33,13% -20,71% -7,18% 9,46% -4,36% -6,66% 16,22% -12,77% -6,75% 26,25% -18,11% 0,00%

Износ 15.360 49.400 2.142 159.980 132.426 13.642 13.410 2.684 5.738 14.567 7.559 416.908

% учешћа 3,68% 11,85% 0,51% 38,37% 31,76% 3,27% 3,22% 0,64% 1,38% 3,49% 1,81% 100,00%

Износ 1.011.369 2.684.641 122.952 11.274.698 7.174.146 313.720 286.475 885.789 757.603 902.598 1.718.085 27.132.076

% учешћа 3,73% 9,89% 0,45% 41,55% 26,44% 1,16% 1,06% 3,26% 2,79% 3,33% 6,33% 100,00%

Износ 1.010.763 2.167.709 62.177 9.985.761 8.356.651 431.048 476.238 774.978 736.089 920.108 1.618.968 26.540.490

% учешћа 3,81% 8,17% 0,23% 37,62% 31,49% 1,62% 1,79% 2,92% 2,77% 3,47% 6,10% 100,00%

Д
о

б
и

т

Износ 606 516.932 60.775 1.288.937 -1.182.505 -117.328 -189.763 110.811 21.514 -17.510 99.117 591.586

Износ 2.685.206 678.560 10.325 10.002.059 11.756.734 787.550 6.109.490 845.185 32.080 347.775 1.837.115 35.092.079

% учешћа 7,65% 1,93% 0,03% 28,50% 33,50% 2,24% 17,41% 2,41% 0,09% 0,99% 5,24% 100,00%

Износ 261.450 604.713 106.881 5.248.758 4.912.449 68.059 851.802 714.070 525.773 450.274 743.690 14.487.919

% учешћа 1,80% 4,17% 0,74% 36,23% 33,91% 0,47% 5,88% 4,93% 3,63% 3,11% 5,13% 100,00%

Износ 2.604.843 666.416 56.770 8.378.234 6.645.958 639.229 5.744.670 910.291 181.205 188.883 1.822.556 27.839.055

% учешћа 9,36% 2,39% 0,20% 30,10% 23,87% 2,30% 20,64% 3,27% 0,65% 0,68% 6,55% 100,00%

Износ 341.813 616.857 60.436 1.476.099 10.023.225 216.380 1.216.622 648.964 376.648 609.166 758.249 16.344.459

% учешћа 2,09% 3,77% 0,37% 9,03% 61,32% 1,32% 7,44% 3,97% 2,30% 3,73% 4,64% 100,00%
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 2.7. ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 2.7.1. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 На подручју oпштине организовано је основно и средње образовање. 

 Од основних школа, постоји само једна - ОШ „Милан Илић Чича Шумадијски“ у 

Хан Пијеску. Прије рата су поред матичне постојале и три подручне школе, тако да је у 

те четири школе на подручју општине Хан Пијесак било преко 700 ђака. Сада Основну 

школу похађа 278 ученика и 17 ученика у предшколском одјељењу. Основна школа има 

2900 m² затвореног простора, са двориштем укупно 7000 m². Просторије  школе су у 

релативно добром стању и опремљене елементарном опремом. Информатички кабинет 

је опремљен савременом информатичком опремом. Боља опремљеност је потребна у 

кабинетима биологије, хемије и физике. Кадровска структура запослених у Oсновној 

школи задовољава њене потребе, осим 8 часова информатике, 8 часова техничког 

образовања и 2 часа природе и друштва. У школи се поштује принцип мултиетичности. 

Школа активно сарађује са НВО World Vision. Да би се постигао напредак у васпитно-

образовном раду, потрбно је увођење нових облика рада у наставни процес, савремене 

опреме и очигледних средстава25. 

Средња школа ради као одјељење Средње школе Соколац и тренутно постоји 

само гимназија. Ову школу похађа 150 ученика, распоређених у 6 одјељења. Потребу за 

стручним школама ученици из Хан Пијеска остварују одласком у средњу школу у 

Власеници (углавном шумски техничари), или у неку другу средњу школу ван Хан 

Пијеска. Укључујући двориште, Средња школа располаже простором од 2100 m3. 

Просторије у којима се изводи настава су у доста добром стању (окречене, потпођене 

ламинатом, столарија је нова, aли су олуци и кров школе дотрајали). Опремљеност 

училима задовољава наставни минимум, односно постоје основна учила за извођење 

наставе. Што се тиче кадровске структуре наставника, наставу у свим предметима 

изводе верификовани наставници, осим информатике и математике. Већина наставника 

долази из Сокоца и овдје предаје26.  

Планирање средњег образовања не усклађује се са потребама локалног тржишта 

рада. О томе говори и податак да је тренутно на евиденцији незапослених највише лица 

са средњом стручном спремом. Уколико се и запосле, лица са овим степеном 

образовања морају да иду на преквалификацију, што значи да понуда и потражња нису 

уопште усклађене. Од тренутно запослених лица са ССС (укупно 286), највише их ради 

у области шумарства и дрвопрераде, затим у трговини, здравству и администрацији.  

 

2.7.2. ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

На подручју општине Хан Пијесак од здравствених установа егзистира Дом 

здравља. То је установа примарног нивоа здравствене заштите. Примарна здравствена 

заштита базирана је на принципима породичне медицине. Број регистрованих грађана 

по тимовима је : ТИМ 1 - 1384; ТИМ 2 - 2079; укупно - 3463 грађанина. Несигурна је 

претпоставка да више од 5% грађана још увијек није регистровано. 

Зграда Дома здравља има 1207 m², од чега је неискоришћеног (празног) простора 

преко 40%. Ова институција поштује принцип двадесетчетворочасовног радног 

времена. Техничка опремљеност је, уз неке изузетке, задовољавајућа, а у 2010. години, 

када се заврше започети грађевински радови и стигне опрема за двије амбуланте 

                                                 
25 ОШ “Милан Илић Чича Шумадијски “ Хан Пијесак 
26 Средња школа Соколац 
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породичне  медицине, биће на знатно вишем нивоу. Од недостатaка треба навести: 

застарио рендген-апарат, непостојање громобрана на старој згради Дома здравља, лоше 

стање крова, те лоше стање котла за угаљ и инсталација за гријање.  

У Дому здравља је запослено 27 радника, од чега 18 медицинских. Доктора 

медицине има 4, од којих су два специјалисти. 

До сада није рађен стратегијски план развоја здравства у општини, нити план 

људских ресурса у ДЗ Хан Пијесак27.  

Главни носилац социјалне заштите је Служба за социјални рад при Одјељењу за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности Административне службе Општине Хан 

Пијесак. Сталну социјалну помоћ примају 44 лица, али је број лица која се могу 

сврстати у социјално угрожену категорију много већи. У 2009. години  једнократна 

новчана помоћ одобрена је за 125 лица, што представља исто толико домаћинстава, уз 

напомену да се већина њих за помоћ обраћала више пута. Здравствена заштита за 

социјално угрожена лица (има их 19) бесплатна је за све здравствене услуге предвиђене 

законом28.  

   

Што се тиче структуре социјално угрожених лица и породица,  углавном су то 

стари, незапослена лица са дјецом или без дјеце, инвалиди и расељена лица. 

На подручју oпштине не постоји ни једна установа социјалне заштите. Лица са 

подручја општине Хан Пијесак смјештају се у неку од таквих установа по другим 

мјестима  Републике Српске.   

 

 2.7.3. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

У општини Хан Пијесак егзистирају сљедећи спортски клубови29: 

1. Одбојкашки клуб „Хан Пијесак“, који окупља преко 90 чланова у мушким и            

женским екипама; женске екипе (сениорска, старије и млађе пионирке) у званичном 

дијелу такмичења постижу завидне резултате; 

2. Фудбалски клуб „Хан Пијесак“ окупља 94 члана у школи фудбала, пионирској и 

кадетској екипи, које се такмиче у Омладинској лиги Подручног ФС Источно Сарајево 

и сениорској екипи, која се такмичи у Регионалној лиги ФС РС; 

3. Taekwondo клуб „Озон“, који тренутно окупља преко 30 чланова у три категорије: 

пионирској, јуниорској и сениорској, остварује запажене успјехе; 

4. Удружење грађана „Фитнес Височник“; 

5.  Карате – секција Карате клуба из Власенице. 

6. Атлетика, у којој су такмичари са подручја општине некада постизали значајне 

резултате, тренутно није заступљена. 

У Хан Пијеску постоји спортска дворана, која испуњава стандарде за 

одбојкашки терен капацитета 200 мјеста за сједење. Фудбалски клуб је власник 

фудбалског терена са трибинама као и клупске зграде са свлачионицом. 

Општина партиципира у финансирању спортских клубова у износу од око 10% 

од планираног буџета Општине. У 2009. години из буџета Општине Хан Пијесак 

спортским клубовима су исплаћена средства у износу од око 30.000 КМ, колико је било 

и планирано. 

 

                                                 
27 Дом здравља Хан Пијесак 
28 Општина Хан Пијесак, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 
29 Подаци достављени од стране наведених клубова 
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 2.7.4. КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 

На подручју општине Хан Пијесак постоје сљедеће установе за културу: 

1. Народна библиотека; 

2. Центар за културу и спорт „Поглед“. 

 

        Народна библиотека Хан Пијесак  баштини традицију Народне књижнице и 

читаонице из 1923. године. Најстарија је културна установа у граду и један је од 

носилаца  његовог културног живота. Библиотека располаже разноврсним књижним 

фондом од 27.216  библиотечких јединица.  

У Народној библиотеци раде: одјељење набавке и обраде, одјељење стручне 

књиге, опште позајмно одјељење, дјечије одјељење,  читаоница и завичајно одјељење. 

У библиотечкој мрежи су и 2 школске библиотеке. Број корисника Библиотеке је око 

4,5% у односу на број становника30. 

Центар за културу и спорт основан је 2001. године. Центар се бави 

организацијом спортских турнира и свих спортских дешавања (тренинга и слично) у 

спортској дворани, као и организацијом културних дешавања у општини Хан Пијесак. 

Својим радом Центар афирмише културу и спортски живот у Хан Пијесаку.   

У оквиру Центра за културу и спорт постоји  биоскопска сала и галерија, којима 

располаже Центар, а које су у власништву Општине. У власништву Општине је и 

спортска дворана, којом такође располаже Центар. 

У оквиру Центра постоји ликовна и позоришна секција, а плесна секција је у 

фази оснивања. При Центру егзистира КУД „Свети Пантелејмон“, који броји око 70 

чланова, организованих у 3 групе према узрасту. 

 

2.7.5. НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

На подручју општине Хан Пијесак постоји 9 невладиних организација, а то су31: 

 1. Ловачко друштво, које се бави узгојем и заштитом дивљачи, има око 100 

чланова. 

 2. Борачка организација, која се бави питањима породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида, броји 411 чланова. 

 3. Удружење аутопревозника, које се бави превозом у друмском саобраћају,  

броји 28 чланова и има сопствени стартешки документ. 

 4. Спортскориболовачко удружење „Пиштица“, које се бави спортским 

риболовом, риболовним туризмом и рекреацијом у природи, унапређењем рибарства и 

заштитом човјекове околине, окупља 60 чланова. 

 5. Удужење дрвопрерађивача „Пилане“ се бави рјешавањем проблема у 

снабдијевању и уједаначавању цијена трупаца. Удружење има 22 члана (сви су правна 

лица или физичка лица која имају самосталне радње) и донијело је сопствену 

стратегију развоја дрвопрерађивачке производње на подручју општине Хан Пијесак. 

 6. Црвени крст, који се бави хуманитарним активностима, као што су: кућна 

њега, рад са подмлатком и омладином, добровољно давалаштво крви и хуманитарне 

помоћи, здравствено-социјална заштита и здравствено просвјећивање становништва; 

обавља функцију службе тражења, врши обуку прве помоћи за полагање возачког 

испита, пружа помоћ социјално угроженим лицима. Људи који се ангажују преко 

                                                 
30 Народна библиотека Хан Пијесак 
31 Подаци достављени од стране наведених НВО 
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Црвеног крста за хуманитарне активности не региструју се као чланови, осим омладине 

и подмлатка, којих је око 300. Црвени крст има сопствени стратешки документ. 

 7. Удружење пензионера, које се бави остваривањем права и интереса 

пензионера, побољшањем материјалног положаја и остваривањем материјалне и 

социјалне сигурности, има 720 чланова. 

 8. Омладински савјет Хан Пијесак, који се бави подстицањем систематског 

унапређења и развоја омладинског организовања и омладинске политике. Омладински 

савјет има преко 180 чланова и донио је сопстевни стратешки документ. 

 9. Удуржење грађана „Арка“, које се бави хуманитарном, стручном и 

образовном помоћи дјеци, младима и родитељима у побољшању и унапређењу 

квалитета живота, окупља 20 чланова. 

 

 2.8. ЛОКАЛНА УПРАВА 

 2.8.1. ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 Хан Пијесак је постао општински административни центар у вријеме Краљевине 

Југославије, са насељима која су до тада била оријентисана према сусједним 

општинама.  

Надлежности и послови општинске администрације који постоје данас 

дефинисани су Законом о локалној самоуправи. Општинску администрацију чине три 

одјељења и Стручна служба предсједника и начелника Општине, у којима је 

запослено37 лица, укључујући 3 функционера и једног приправника32.  

 Пружање услуга грађанима је задовољавајуће. Коликo је могуће, њихови 

захтјеви се рјешавају у законском року.  

 На подручју oпштине има 5 мјесних заједница, које су основане одлуком 

Скупштине општине Хан Пијесак. 

 Скупштина општине Хан Пијесак има 17 одборника. Рад Скупштине општине 

Хан Пијесак адекватно је представљен јавности, тако што свакој сједници Скупштине 

присуствују представници средстава јавног информисања33. 

 

 2.8.2. БУЏЕТ 

 

Укупна буџетска средства у 2009. години су остварена у износу од 3.371.195 КМ, 

што је за 141.958 КМ, или 4% више од планираних средстава, a за 12% више него што 

је буџетских средстава остварено у 2008. години. Укупни властити (порески и 

непорески) приходи, дакле, без текућих и капиталних помоћи, остварени  су у износу 

од 2.402.525 КМ, што је за око 518.000 КМ, или 21% мање у односу на 2008. год. Два 

најзначајнија прихода општине Хан Пијесак су приходи од ПДВ-а и накнаде за 

репродукцију шума остварене продајом шумских дрвних сортимената, који чине 87% 

укупних изворних (пореских и непореских) прихода, што значи да је буџет врло 

осјетљив на економска кретања и пад привредне активности. Само по основу ова два 

прихода остварење буџета је мање за око 424.000 КМ у односу на 2008. год. Структура 

прихода: 

 

 

 

                                                 
32 Стање на дан 31.12.2009. године 
33 Општина Хан Пијесак, Одјељење за општу управу 
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ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ 2008 2009 

Порески приходи 1757869 1437656 

Непорески приходи 1162751 964869 

Текуће помоћи 57059 618880 

Капитални добици 23834 49790 

Укупно 3.009.318 3.371.195 
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Упоредни преглед буџетских средстава за 2008. и 2009. годину 

     

РАСХОДИ И ОДЛИВИ 2008 2009 

Плате и накнаде 798352 859739 

Порези и допр.на остала лична примања 43095 86055 

Трошкови матер. и усл. 842836 432503 

Текуће помоћи 1185106 1116679 

Трошкови за камате 79149 54674 

Набавка сталних средстава 246024 321284 

Отплате дугова 68004 404941 

Укупно 3.262.466 3.275.875 
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 Упоредни преглед трошкова 2008-2009. година 

 

 

С обзиром да се 90% буџетске потрошње односи на текуће трошкове и текуће 

помоћи-грантове, само око 10% средстава може се усмјерити на капитална улагања, тј. 

на инвестиције. Начин  превазилажења овакве ситуације јесте оспособљавање установа 

и институција чији је оснивач Општина да могу самостално зарађивати приходе и у 
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што већем обиму се самофинансирати, како би се обезбиједило веће учешће 

инвестиција у укупним расходима. 

Планирање капиталног дијела буџета се врши на основу приоритета из 

Приједлога инвестиција које достављају  мјесне заједнице са подручја општине у фази 

планирања буџета а затим се сачињава  План инвестиција за наредну годину34.  

3. SWOT АНАЛИЗА  

Методолошки оквир SWOT анализе се најчешће употребљава као техника у 

стратегијском планирању. Основни циљ  SWOT анализе је идентификација и критичко 

сагледавање интерних и екстерних фактора којима је изложена локална заједница, 

односно снага и слабости, с једне стране, те могућности и пријетњи, с друге стране, да 

би се добила добра полазна основа за дефинисање и утврђивање динамике реализације 

стратешких циљева.  

Интерни (унутрашњи) фактори 

СНАГЕ 

 Повољна географска локација 

(релативна близина великим 

потрошачким и индустријским 

центрима) 

 Богатство природних ресурса: шума, 

ваздух и вода 

 Добра повезаност са магистралним и 

регионалним путевима 

 Релативно добра путна мрежа на 

подручју општине 

 Еколошки здрава средина 

 Развијена телекомуникациона мрежа 

 Богатство и очуваност флоре и фауне   

 Лидери у вођењу и примјени 

међународних стандарда у 

пословању у шумарству 

 Традиција дрвопрерађивачке 

производње и дрвопрерада базирана 

на локалном ресурсу, која  није 

зависна од увозних сировина 

 Солидне перформансе малих 

предузећа у области дрвопрераде 

 Климатски услови повољни за развој 

сточарства и производњу здраве 

хране                    

 Повољни климатски и просторни 

усло- 

      ви за развој туризма 

 Квалификована и искусна радна 

снага у области шумарства, прераде 

дрвета и сточарства 

 Мрежа установа прилагођена 

потребама становништва 

(образовање, здравствена заштита, 

СЛАБОСТИ 

 Напајање електричном енергијом из 

само једног правца без алтернативног 

снабдијевања и дотрајала 

високонапонска електромрежа 

 Проблеми са водоснабдијевањем и 

дотрајалост секундарне водоводне 

мреже 

 Недовољно развијена канализациона 

мрежа 

 Неријешен систем централног 

гријања 

 Недовољна еколошка свијест 

 Разуђена и слабо насељена сеоска 

подручја  

 Низак степен финализације у дрво-

преради  

 Уситњени предузетништво и 

трговина 

 Неповољна клима за развој малих и 

средњих предузећа 

 Лоше перформансе услужног сектора 

 Већина предузећа нема сопствени 

план развоја 

 Недостатак сопствених развојних 

средстава 

 Недостатак пословног повезивања 

 Непостојање туристичке 

инфраструктуре (хотели,ски-стазе, 

итд.) 

 Уситњени посједи у пољопривреди, 

недовољна пољопривредна 

механизација, незадовољавајући 

расни састав у сточарству и 

неедукованост пољопривредних 

                                                 
34 Општина Хан Пијесак, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности  
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спорт и култура) 

 Заинтересованост младих за спорт  

 Добро организована библиотека са 

богатим библиотечким фондом и 

развијена читалачка култура 

 

 

 
 

произвођача 

 Мали број становника, константан 

популациони пад и неповољна 

старосна структура становништва 

 Одлив младих високообразованих 

кадрова 

 Опште сиромаштво и апатија 

 Квалификациона структура 

незапослених не одговара потребама 

привреде 

 Мали број повратника и неповољна 

старосна структура повратничке 

популације 

 Релативно велика удаљеност  

здравствених институција 

секундарног нивоа здравствене 

заштите 
 

Екстерни (спољни) фактори 

МОГУЋНОСТИ 

 Функционално увезивање са 

сусједним општинама за рјешавање 

капиталне туристичке 

инфраструктуре 

 Потенцијал за коришћење сунчеве 

енергије и енергије вјетра 

 Јединствене историјске локације које 

се могу користити у туристичке 

сврхе (Ц. Ријека, командно мјесто-

јединствен објекат у свијету и Вила 

Карађорђевића) 

 Партнерство јавног и приватног 

сектора у изградњи система 

топлификације града 

 Развој туризма интегрисањем свих 

потенцијала туристичке понуде 

(зимски, бањско-рекреативни, 

културно-историјски, ловни и сеоски 

туризам) 

 Повећање степена финализације у 

дрвопреради и квалитетнијег 

запошљавања путем: 

 стимулисања пословног 

повезивања домицилних 

предузећа са страним 

предузећима   

 креирања пословног амбијента за 

стране директне инвестиције 

 Потенцијал за коришћење биомасе 

(отпадног дрвета) 

 Развој ратарске производње  

ПРИЈЕТЊЕ 

 Маргинализација Хан Пијеска у 

систему регионалне територијалне 

организације (поједине надлежности 

у оквиру романијске регије, а 

поједине: бирчанске регије) 

 Климатски услови неповољни по 

инфраструктуру (вишедневни 

нестанак ел.енергије уз нестанак воде 

и непроходни путеви) 

 Законска ограничења локалне 

заједнице у управљању природним 

ресурсима (шумом и 

пољопривредним земљиштем) 

 Минирана подручја 

 Кашњење у стварању одговарајућих 

услова за улагање стратешких 

инвеститора и њихово сељење у 

друге регије 

 Неједнаки услови набавке и цијене 

сировина у односу на окружење 

 Политичка и економска нестабилност 

ширег региона 

 Умањивање предвиђене помоћи 

страних донатора и излазак БиХ из 

фокуса интересовања 

 Неријешени имовинско-правни 

односи (реституција и арондација) 

 80% буџетских прихода Општине под 

утицајем глобалних економских 

кретања 

 Недовршен и неефикасан процес 
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 Потенцијали за производњу и 

прераду млијека, меса и љековитог 

биља 

 Комерцијализација осталих шумских 

производа 

 Експлоатација и прерада украсног 

грађевинског камена “Романит” 

 Усклађивање образовних профила са 

захтјевима локалног тржишта 

 Отвореност локалне самоуправе за 

нове изазове 

 Запошљавање женске радне снаге 

 Запошљавање сеоског становништва 

кроз микробизнис у пољопривреди 

 Пуна реализација концепта 

доживотног учења, значајан раст 

улагања у обуку и образовање  

 Развој социјалног, интелектуалног и 

културног капитала као приоритета 

локалне зајднице 
 

приватизације 

 Свијест под утицајем старог 

политичког и привредног система  

 Друштвени тренд јачања криминала и 

токсикоманије 

 Неодговарајући третман малих 

средина приликом реформи које се 

спроводе у здравству, образовању, 

спорту и култури 

 
 

 

 

4. ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 

 4.1. ВИЗИЈА  

 

Визија настоји да пројектује будућност кроз амбициозне, храбре циљеве и 

значајно измијењену слику будућности. Визија се тешко остварује, она је више идеја 

водиља за актере управљања локалним развојем у општини. Визија мора одражавати 

процјену могућности и идентификацију кључних проблема општине. Иако визија 

представља идеалну слику будућности општине Хан Пијесак, она је основа за 

дефинисање стратешких праваца развоја општине. Визија је дефинисана за период од 5 

година, а осврће се на приоритетна подручја дјеловања и садржи све релевантне 

вриједности које заједница признаје за компаративне предности и могућности које је 

потребно искористити. На основу тога визија општине Хан Пијесак је изражена као: 
 

 
 

 
 

                                                     ВИЗИЈА  

„Општина Хан Пијесак биће средина угодна за живот, посјету, рад и пословање уз 

примјену европских стандарда; са добро ријешеном комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром; са високо развијеном привредом у области шумарства, 

дрвопреређивачке индустрије, пољопривреде и туризма; уз висок степен искоришћености 

обновљивих извора енергије. 

 Биће економски просперитетно и улагачима привлачно подручје са високом 

стопом запослености и добро образованом радном снагом; са бројним спортским, 

културним и образовним дешавањима; уз активно учешће грађана у одлучивању о битним 

питањима живота, рада и развоја.“ 

 
 



 
 
                            Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             .                           

        

 30 

 

4.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ  

 

Из прикупљених података о општини Хан Пијесак  (њеном специфичном 

положају, клими, историјским дешавањима, актуелним друштвено-економским 

процесима), на основу којих је дефинисана  SWOT анализа и визија развоја Општине, 

издвојили су се општи, односно стратешки циљеви који се желе постићи израдом и 

имплементацијом стратегије. Поједини циљеви су широко дефинисани због тога што је 

много фактора утицало на садашње стање, које желимо поправити реализацијом тог 

циља. У том смислу, конкретизација активности које воде ка реализацији појединих 

циљева остварена је кроз дефинисање стратешких праваца, затим програма по 

појединим правцима и, на крају, пројеката и активности у оквиру сваког програма. 

Матрица која приказује везу између стратешких циљева и појединачних пројеката - 

њиховог доприноса реализацији стратешких циљева, дата је након описа стратешких 

праваца35.  

 Развојни процес општине Хан Пијесак треба да буде усмјерен ка реализацији 

циљева којима ће се максимизирати интерне снаге  и добро искористити могућности из 

окружења, а истовремено идентификоване интерне слабости минимизирати, уклонити, 

или  преокренути у снаге. 

 Основни стратешки циљеви општине Хан Пијесак су:  

 

1. Заустављање депопулационих трендова, посебно масовног одлива младих и 

образованих људи 
 Највећи проблем са којим је суочена општина Хан Пијесак је огромна 

депопулација становништва. Број становника на подручју општине је преполовљен у 

задњих 30 година, а у демографској структури становништва заступљена су старија 

лица. Много фактора је утицало на овакво стање, а најизраженији су: ратна дешавања, 

ниска привредно-економска активност, лоши климатски услови, сиромашан социјално-

културни живот итд. Млади и образовани људи по завршетку школовања не желе да се 

врате у Хан Пијесак, јер не постоји могућност запослења. Многи образовани људи који 

имају сталан посао на подручју општине, напуштају је у потрази за бољим животом. 

Због тога је примарни циљ садашњег тренутка да се зауставе депопулизациони 

трендови, и то стварањем бољих животних услова, отварањем нових радних мјеста, 

побољшањем социјалне заштите, унапређењем друштвено-културног и спортског 

живота итд. 
 

2. Јачање привредне структуре, повећање запослености и стандарда становништва 
 Разлог лошег социо-економског стања у  Хан Пијеску је, с једне стране,  у ниској 

привредној активности и привредној структури, која је недовољно развијена у односу 

на потенцијале општине, а с друге стране, у душтвено-економским условима пословања 

и привређивања, карактеристичним за постратну Републику Српску и БиХ у цјелини. 

Ниска привредна активност условила је високу стопу незапослености и низак стандард 

становништва, а као посљедицу тога и депопулацију становништва, о чему је 

претходно било ријечи. Свеукупан будући развој општине је могућ само уколико се и 

економска база буде развијала у складу са развојним циљевима, а посебно у погледу 

побољшања привредне структуре у смислу веће ефикасности дрвопрерађивачке 

индустрије, повећања дохотка, освајања виших нивоа финализације, пословног 

увезивања итд. 

 

                                                 
35 Види страну 32. и даље 
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3. Заустављање пропадања села кроз развој одрживе пољопривреде и рурални 

развој 

 Општина Хан Пијесак има огромне потенцијале за развој пољопривредне 

производње, посебно сточарства, с обзиром на климатске услове и огромне површине 

ливада и пашњака. Развој пољопривреде кроз подршку оснивању комерцијалних 

газдинстава, едукацију пољопривредних произвођача и остале планиране пројекте и 

активности треба да допринесе свеукупном привредном развоју, али у првом реду да 

заустави пропадање села. Тренутна ситуација је таква да су села на подручју општине 

Хан Пијесак скоро поптупно пуста, многе куће напуштене, а огромне површине 

пољопривредног земљиштав необрађене и неискоришћене. Реализација овог циља 

имаће мултипликативне ефекте на побољшање привредне структуре, повећање 

запослености, побољшање стандарда руралног становништва и рурални развој у 

цјелини. 
 

4. Активирање и максимално коришћење туристичких потенцијала за динамичан 

развој општине 
Хан Пијесак има специфичне туристичке потенцијале који су до данас 

неискоришћени, а чије коришћење би допринијело остваривању и осталих циљева. 

Међутим, у туризам се никада није улагало, те коришћење ових потенцијала захтијева 

значајна средства (посебно зимски и бањско-рекреативни туризам). У изради 

стратегије, туризам је препознат као најбоља основа за будући динамичан развој 

општине, зато што би се у функцију ставили сви до сада неискоришћени капацитети. 

Као туристичко мјесто, општина Хан Пијесак има шансе да привуче инвестиције, 

повећа запосленост, оствари значајне приходе од туризма и добије имиџ општине 

привлачне за живот и пословање.  
 

5. Развој и унапређење саобраћајне и комуналне инфраструктуре и заштита 

животне околине, као основа за динамичан и одржив друштвено-економски развој 

 Уређена саобраћајна и комунална инфраструктура су основе за реализацију свих 

осталих циљева. На подручју општине Хан Пијесак стање  комуналне инфраструктуре 

је веома лоше. Стога је побољшање стања у области комуналне инфраструктуре 

приоритет локалне заједнице. За реализацију овог циља планирани су многи пројекти, 

који превазилазе могућности општинског буџета. Зато ће акценат у реализацији ових 

пројеката бити стављен на изналажење могућности за повлачење донаторских 

средстава, како би се нагомилани проблеми бар донекле успјели ријешити. 
 

6. Друштвени развој, унапређење животних услова, заштита породице и борба 

против сиромаштва  
 Одговорна локална самоуправа у процесу планирања локалног економског 

развоја мора да интегрише и друштвено-социјалну компоненту развоја. Општина Хан 

Пијесак, суочена са негативним демографским промјенама, као што су негативан 

природни прираштај, ниска стопа наталитета  и старење становништва, мора што 

хитније да спроведе више мјера у различитим областима живота - образовању, 

запошљавању, здравству и социјалној заштити, становању, заштити породице, борби 

против сиромаштва итд. 
 

7. Ефикасна, одговорна и транспарентна локална самоуправа 
 Када се има у виду да је стратегија развоја општине Хан Пијесак доста 

амбициозно постављена, те да већину пројеката и активности треба да реализује 

локална самоуправа, сама локална самоуправа мора да буде: ефикасна у достизању 
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постављених циљева развоја, одговорна према грађанима ове општине (јер је она 

основни покретач развоја) и  транспарентна у свом раду.  

 

5. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ  

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ 1. 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

ДРВОПРЕРАЂИВАЧКЕ 

ИНДУСТРИЈЕ 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗТНИШТВА 

 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ  СТВАРАЊЕ АМБИЈЕНТА ЗА 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 
ПОДСТИЦАЊЕ УЛАГАЊА У 

ПРОИЗВОДЊУ ЗАСНОВАНУ НА 

БИОМАСИ 

 

СТРАТЕШКИ  

ПРАВАЦ 2. 
 УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ И 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 ПОБОЉШАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ (ЛОКАЛНИХ 

ПУТЕВА) 

ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ 

 

РЈЕШАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ПРОБЛЕМА 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

ОПШТИНЕ 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ 3. 
РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

СОЦИЈАЛНО-ДРУШТВЕНИХ 

УСЛОВА ЖИВОТА 
 

 ПОДРШКА РАЗВОЈУ 

СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

РАЗВОЈ КУЛТУРНИХ 

ИНСТИТУЦИЈА 

 

УСКЛАЂИВАЊЕ СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА РАЗВОЈНИМ 

ПОТРЕБАМА 

 

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА 

СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

СТРАТЕШКИ  

ПРАВАЦ 4. 
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 
 

 УСПОСТАВЉАЊЕ 

ПАРТНЕРСТВА ИЗМЕЂУ 

ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ 

СЕКТОРА 

ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ОПШТИНСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ 
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5.1. ОПИС СТРАТЕШКИХ ПРАВАЦА 

 

Стратешки правац 1. - Локални економски развој 

 

 Већ дуги низ година општина Хан Пијесак стагнира у економском погледу.  

Иако има богате природне ресурсе – шуме, односно сировину за дрвопрерађивачку 

индустрију, производно – индустријски капацитети се нису  развили у довољној мјери 

те је изостао економски развој, који у крајњем смислу има реперкусије на запосленост и 

животни стандард. С једне стране, предузетнички сектор у области дрвопрераде није 

имао довољно интерних снага, које се огледају у менаџерским способностима, 

планирању, испитивању тржишта и осталим маркетиншким способностима те, 

углавном, и у неповољној финансијској ситуацији, а са друге стране, изостало је било 

какво планирање на вишим нивиома, стварање амбијента и потпора приватном 

предузетништву. Због свега тога сада имамо ситуацију да се, од 22 предузећа из 

области дрвопрераде, само два баве финализацијом, док се сва остала  баве примарном 

прерадом дрвета. То значи да се цјелокупна сировина у прерађивачким капацитетима 

на територији општине обради само у првој фази, гдје се ствара најмањи ниво дохотка, 

и на даљу прераду шаље ван општине. У том смислу, интерес и локалне самоуправе 

треба да буде подршка приватном сектору у освајању виших нивоа финализације, као и 

стварање амбијента за привлачење страних инвестиција (како директних,тако и 

индиректних), које би довеле до повезивања и кооперације страних са локалним 

предузећима.  

 Хан Пијесак има добре климатске и природне услове за развој сточарства. 

Подршка развоју пољопривреде, односно сточарства, требало би да подстакне улагања 

у ову грану, с циљем да се заустави пропадање села и повећа запосленост не само 

сеоског већ и градског незапосленог становништва. Повољна околност је што постоји и 

иницијатива од стране виших нивоа власти за улагања и подршку развоју 

пољопривреде, те су у том смислу неки пројекти већ реализовани или су у фази 

реализације. У сваком случају, локална самоуправа треба да генерише пројекте 

подршке развоју пољопривреде кроз подстицање задругарства, едукације 

пољопривредних произвођача, посредништва између пољопривредних произвођача и 

потенцијалних улагача, коопераната и слично. 

 Туризам је једна од најпропулзивнијих привредних грана у посљедње вријеме. 

Туристичка понуда је и у квалитативном и у кванититативном смислу порасла. Хан 

Пијесак има изванредне туристичке потенцијале који су неискоришћени, а њихово 

потенцијално коришћење захтијева значајна средства. Пошто се на туристичкој мапи 

тренутно нигдје не налазимо, то значи да крећемо од нуле. Туризам у оперативном 

смислу припада приватном сектору, док локална самоуправа треба да подстиче и ствара 

амбијент за његов развој.  

 Подршка улагању у производњу засновану на биомаси првобитно је био програм 

који је, заједно са искоришћавањем сунчеве енергије и енергије вјетра, требало да буде 

посебан стратешки правац. Међутим, након сагледавања реалних могућности подршке 

и улагања у овакав један правац, дошло се до закључка да локална самоуправа у 

погледу искоришћавања потенцијалне енергије вјетра нема надлежности, уз то нема ни 

финансијских средстава (пројекат вриједан неколико десетина милиона КМ), а 

коришћење сунчеве енергије подразумијева индивидуалне пројекте, који су такође 

скупи - ако би се радило о евентуалном субвенционисању. Када је сунчева енергија у 

питању, нису вршена никаква испитивања у погледу исплативости таквог пројекта. 
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Чињеница је да општина Хан Пијесак има релативно већи број сунчаних дана у односу 

на слична планинска мјеста, али ни општине које имају апсолутно већи број сунчаних 

дана (оне из топлијег климатског појаса) нису се упустиле у овакве пројекте. Стога смо 

се задржали само на улагању у производњу засновану на биомаси, гдје већ постоји 

иницијатива приватног сектора, уз тржиште које показује све већу потражњу за овим 

производима. Осим тога, производи на бази биомасе представљају нус-производ дрво-

прерађивачке индустрије, због чега повећавају ефикасност дрвопрерађивачког сектора, 

па смо га уврстили као програм стратешког правца  Локални економски развој. 

 

Стратешки правац 2.- Унапређење саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

 

 Ово је правац у који локална самоуправа на основу својих надлежности треба 

највише да утиче, јер се тиме стварају услови за развој oпштине у цјелини.  

 Што се тиче саобраћајне инфраструктуре, може се рећи да је она генерално 

добра, уз потребу за сталном поправком и одржавањем. У надлежности локалне 

самоуправе су изградња и одржавање локалних и некатегорисаних путева, чија је  

укупна дужина 240 km. Сваке године се из буџета Општине издвајају значајна средства 

за чишћење и одржавање ових путева.  

 Енергетска ефикасност се може повећати програмом у оквиру којег је 

замишљено да се ради на пројекту топлификације (централног гријања) на нивоу 

градског подручја, као и на већој енергетској ефикасности постојећег система гријања 

побољшањем топлотне изолације. Улагања у систем топлификације би донијела 

дугорочну корист, уз веома велика  почетна улагања, која би могла да деморалишу, 

како локалну самоуправу, тако и приватне кориснике са којима би се ишло у неку 

форму партнерства. У сваком случају, ово је програм који захтијева најозбиљнији 

приступ пошто се ради о потенцијално великој инвестицији.  

 Остали комунални проблеми (водоснабдијевање, канализација и одлагање 

смећа)  морају се такође рјешавати пошто су они у општини Хан Пијесак веома 

изражени више деценија. До сада су значајна средства инвестирана у водоводну мрежу, 

али проблеми нису ријешени у задовољавајућој мјери. Канализациона мрежа не 

постоји, те се мора израдити пројекат рјешавања канализације- фекалне и кишне 

(одвојени систем). 

 

Стратешки правац 3.- Развој и унапређење социјално-друштвених услова живота 

 

 Општина Хан Пијесак сваке године издваја значајна средства за финансирање 

Центра за културу „Поглед“ и спортских клубова. У наредном периоду, посебно када је 

ЦК „Поглед“ у питању, потребно је радити на пројектима који ће укључити што више 

младих, али и старијих грађана наше општине кроз разне видове секција и других 

активности. Спортске клубове треба мотивисати да привуку што више младих ка 

спортским активностима. У претходном периоду, без обзира на скромне услове у 

којима раде, наши спортисти (атлетика, те-квон-до и одбојка) остварили су запажене 

резултате на различитим смотрама и такмичењима. 

 Народна библиотека Хан Пијесак једна је од најуспјешнијих установа на 

подручју oпштине. Има завидан библиотечки фонд и неколико манифестација које 

организује једанпут годишње. Библиотека ради у скромним условима, те је рјешавање 

њених смјештајних капацитета  приоритет, што је истакнуто и у властитој стратегији 

ове институције. 

 Што се тиче образовања, локлана самоуправа, ако може, треба да утиче на 

планирање средњошколског образовања у циљу усклађивања потреба тржишта рада и 

образовних профила овдашње средње школе. У општини Хан Пијесак већ годинама не 
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постоји обданиште, а одређена средства су инвестирана у простор обданишта при 

основној школи. Такође је потребно стално унапређивати систем школства и 

образовања кроз улагања у материјално-техничке основе рада школа. У том смислу 

неопходна су одређена улагања у реновирање и опремање Основне школе како би се 

подигао ниво васпитно-образовног рада, а школа испунила савремене нормативе за 

извођење квалитетне наставе.  

 Развијање система социјалне и здравствене заштите је основа за свеукупан 

друштвени и економски развој једне општине, посебно када се има у виду све већи број 

корисника, који је, с једне стране, условљен демографском структуром становништва у 

којој доминирају стара лица, а с друге стране, друштвено-економским процесима у 

којима је доста лица остало без сталног запослења па су упућена на систем социјалне 

помоћи.  

 

Стратешки правац 4.- Унапређење рада општинске администрације и учешће 

грађана  

 

 Ово је стратешки правац на коме ће локална самоуправа, у оквиру својих 

надлежности и редовних активности, реализовати одређене пројекте с циљем подизања 

квалитета својих услуга. Што се тиче учешћа грађана, потребно је дефинисати 

активности које ће омогућити легално учешће грађана, посебно у пројектима који се 

односе на стратешки план развоја.  
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5.2. ПЕРИОД И ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКАТА, ВЕЗА СА СТРЕТАШКИМ ЦИЉЕВИМА 

С
т
р

а
т
еш

к

и
 п

р
о

г
р

а
м

 

Назив пројекта Карактер 

Допринос 

остварењу 

стр.циља 

Период имплементације 

ПРЕДВИЂЕНИ 

ТРОШКОВИ                           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА                                

-ПРОЦЕНТУАЛНО- 

дир. инд. општина корисници донатор 

П
о

д
р

ш
к
а 

р
аз

в
о

ју
 

д
р

в
о

п
р

ер
ађ

и
в
ач

к
е 

и
н

д
у

ст
р

и
је

 

Оснивање пословних и индустријских зона Пројекат 2 1,7 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 100%     

Промоција заједничких пројеката и сарадње 

(оснивање кластера) Пројекат 2 1,7 2011 2012 2013 2014 2015 5.000 50% 50%   

Маркетинг подручја погодног за инвестирање  Пројекат 2 7 2011 2012 2013 2014 2015 4.000 100%     

Подршка увођењу стандарда квалитета и усвајање 

већег степена финализације  Пројекат 2 1,7 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 20% 20% 60% 

Координација и укључивање МСП у програме 

регионалне сарадње Активност 2 7 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 100%     

Р
аз

в
о

ј 
п

р
ед

у
зе

тн
и

ш
тв

а Предузетничка обука за младе  Пројекат 2 1,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 30.000 30%   70% 

Подршка за повезивање и предузетничка обука за 

жене  Пројекат 2 1,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 20.000 30%   70% 

Подстицај самозапошљавању  Пројекат 2 1,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 30.000 100%     

Анимирање програма кућне радиности  Активност 6 2 2011 2012 2013 2014 2015         

Брже и јефтиније услуге за предузетнике и 

инвеститоре  Активност 7 2 2011 2012 2013 2014 2015         

П
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о
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љ
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п
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Унапређење сточарске производње са акцентом на 

производњу млијека и меса Пројекат 3 1,2,7 2011 2012 2013 2014 2015 100.000 20%   80% 

Оснивање центара за едукацију пољопривредних 

произвођача Пројекат 3 2,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 50%   50% 

Програм развоја пчеларства  Пројекат 3 2,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 20%   80% 

Плантажна производња љеко и ароматичног биља Пројекат 3 2,6 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 20%   80% 
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Назив пројекта Карактер 

Допринос 

остварењу 

стр.циља 

Период имплементације 

ПРЕДВИЂЕНИ 

ТРОШКОВИ                           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА                                

-ПРОЦЕНТУАЛНО- 

дир. инд. општина корисници донатор 

Програм производње здраве хране  Пројекат 3 2,6 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 20%   80% 

Усклађивање и координација са надлежним 

органима о усмјеравању средстава за 

пољопривреду Активност 3 2,7 2011 2012 2013 2014 2015         

Програм подршке изградњи прерађивачких 

капацитета у пољопривреди Пројекат 3 2,7 2011 2012 2013 2014 2015 100.000 20%   80% 

Помоћ комерцијалним газдинствима приликом 

израде пројектних апликација за друге фондове, 

сертификације, тржишне промоције и слично Активност 3 2,7 2011 2012 2013 2014 2015         

С
тв
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ањ
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в
о
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Израда студије туристичких потенцијала општине 

Хан-Пијесак (Секторска стратегија развоја 

туризма) Пројекат 4 1,2,7 2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     

Реконструкција "Виле Карађорђевића" и "Старе 

дирекције" са увођењем културних садржаја Пројекат 4 6,7 2011 2012 2013 2014 2015 700.000     100% 

Постављање туристичке сигнализације Пројекат 4 7 2011 2012 2013 2014 2015 3.000 100%     

Активација објекта "Црна Ријака" у туристичке 

сврхе  Пројекат 4   2011 2012 2013 2014 2015         

Програм деминирања ради кориштења 

туристичких потенцијала Активност 4 7 2011 2012 2013 2014 2015         

Израда студије ваздушне бање и реконструкција 

дијела Дома здравља у те сврхе  Пројекат 4 2 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 50%   50% 

Пројекат озелењавања ширег градског подручја са 

уређењем парка на борачком брду  Пројекат 5 4 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 100%     

Туристичка карта општине  Пројекат 4 7 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 100%     

Увршатавање риболова, лова и значајног 

потенцијала дивљачи у туристичку понуду  Пројекат 4   2011 2012 2013 2014 2015 15.000 50%   50% 

Изградња ски-лофта Пројекат 4 5 2011 2012 2013 2014 2015         
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Назив пројекта Карактер 

Допринос 
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Период имплементације 

ПРЕДВИЂЕНИ 

ТРОШКОВИ                           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА                                

-ПРОЦЕНТУАЛНО- 

дир. инд. општина корисници донатор 

Одређивање локације за изградњу етно-села са 

привлачењем потенцијалних инвеститора Активност 4 7 2011 2012 2013 2014 2015         

П
о

д
ст

и
ц

ањ
е 

у
л
аг

ањ
а 

у
 

п
р

о
и

зв
о

д
њ

у
 з

ас
н

о
в
ан

у
 

н
а 

б
и

о
м

ас
и

 

Јачање јавне свијети о могућностима кориштења 

шумске биомасе на подручју општине Хан-Пијесак  Активност 2 5,7 2011 2012 2013 2014 2015         

Мапирање потенцијалних инвеститора и 

координација приликом аплицирања намјенским 

фондовима за улагања  Активност 2 7 2011 2012 2013 2014 2015         

Конверзија постојећих котлова на биомасу  Пројекат 2 5,6 2011 2012 2013 2014 2015 1.000.000 10% 10% 80% 
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Израда анализе о стању путне мреже на подручју 

општине  Активност 5 4,7 2011 2012 2013 2014 2015         

Реконструкција и модернизација локалних путева  Пројекат 5 3,4,7 2011 2012 2013 2014 2015 2.500.000 20%   80% 

Редовно одржавање путева  Активност 5 3,4,7 2011 2012 2013 2014 2015 250.000 100%     

Изградња пјешачке и бициклистичке стазе  Пројекат 4 5 2011 2012 2013 2014 2015 200.000 30% 70%   

Изградња тротоара према насељу Јапага и 

доградња тротоара у улици А. Карађорђевића  Пројекат 5 4,6 2011 2012 2013 2014 2015 100.000     100% 

Изградња паркинг простора за теретна возила  Пројекат 5   2011 2012 2013 2014 2015 15.000 100%     
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еф
и
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Израда студије о дефинисању и начину 

реализације пројекта за успоставу централног 

гријања  Пројекат 6 5 2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     

Топлотна изолација постојећих објеката по 

принципу јавно-приватног партнерства  Пројекат 6 5 2011 2012 2013 2014 2015 200.000 20% 40% 40% 

Подстицање и подршка путем јавно-приватног 

партнерства на прелазак на етажно гријање  Пројекат 6 5 2011 2012 2013 2014 2015 500.000 20% 40% 40% 
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ТРОШКОВИ                           
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-ПРОЦЕНТУАЛНО- 

дир. инд. општина корисници донатор 
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Израда студије о начину рјешавања проблема 

комуналне инфрструктуре  Пројекат 5 4,7 2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     

Израда пројекта канализације и отпадних вода  Пројекат 5 7 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 100%     

Изградња канализационог система и уређаја за 

пречишћавање отпадних вода  Пројекат 5 4,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 2.500.000 20%   80% 

Израда програма санитарне заштите изворишта 

Краљева гора и Поглеђанска вода Пројекат 5 4,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 70%   30% 

Израда пројекта ревитализације секундарне 

водоводне мреже и уређење изворишта Краљева 

гора  Пројекат 5 4,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 100%     

Водоснабдијевање Хан-Пијеска - санација, 

реконструкција и доградња система  Пројекат 5 4,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 1.000.000 20%   80% 

Планско рјешење за одлагање чврстог отпада 

(изградња локалне санитарне депоније или 

кориштење регионалне санитарне депоније)  Пројекат 5 4,6,7 2011 2012 2013 2014 2015 300.000 20%   80% 

Рјешавање одлагања смећа у селу Пјеновац  Пројекат 5   2011 2012 2013 2014 2015 50.000 20%   80% 

Израда катастра подземних инсталација  Пројекат 5   2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     
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р
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Израда просторног и урбанистичког плана  Пројекат 5 4,7 2011 2012 2013 2014 2015 30.000     100% 

Уређење и одржавање градског гробља Активност 5   2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     

Изградња јавне расвјете Пројекат 5 4 2011 2012 2013 2014 2015 50.000 100%     

Рјешавање објеката у рушевном стању  Пројекат 5 4,7 2011 2012 2013 2014 2015 30.000 100%     

Израда локалног акционог плана (ЛЕАП)  Пројекат 5   2011 2012 2013 2014 2015       100% 
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дир. инд. општина корисници донатор 
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Развој и унапређење рада спортских организација  Активност 6   2011 2012 2013 2014 2015 150.000 100%     

Реконструкција крова на новој спортској сали  Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     

Замјена дотрајале заштитне огарде и освјетљење 

око игралишта иза школа  Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015 20.000 20%   80% 

Уређење помоћног игралишта (код метеоролошке 

станице) са постављањем заштитне ограде  Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015 10.000 20%   80% 

Реконструкција старе фискултурне сале   Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015 250.000     100% 

Подршка постојећим спортским турнирима уз 

одговарајућа културна дешавња  Активност 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 100%     

Едукација од стране професора и тренера, стручни 

савјети у одабиру спорта  Активност 6   2011 2012 2013 2014 2015         

Р
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о
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Стамбено збрињавање Народне библиотеке са 

осивањем читаонице за грађанство и "Клуба 

љубитеља књиге" Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015         

Намјенско кориштење Центра за спорт и културу 

"Поглед" Хан-Пијесак  Активност 6   2011 2012 2013 2014 2015         

Подршка "Чучковим књижевним сусретима"  Активност 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 25.000 100%     

Реконструкција крова Дома културе  Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015 40.000     100% 
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Подршка за запошљавање младих 

високообразованих кадрова  Активност 1 6,7 2011 2012 2013 2014 2015         

Приједлог потреба за образовним профилима 

средње школе Пројекат 6 1,2 2011 2012 2013 2014 2015         

Увођење претшколског образовања (обданиште) Пројекат 6   2011 2012 2013 2014 2015 50.000 20%   80% 

Пројекат образовања одраслих у виду разних 

курсева  Пројекат 6 2 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 30% 70%   
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ПРЕДВИЂЕНИ 

ТРОШКОВИ                           

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА                                

-ПРОЦЕНТУАЛНО- 

дир. инд. општина корисници донатор 

Планирање стипендија за дефицитарна занимања 

за средњошколце и студенте  Активност 1 6,7 2011 2012 2013 2014 2015 25.000 100%     

Пројекат адаптације просторија у ОШ, набавка 

опреме и наставних срестава  Пројекат 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 100.000 50%   50% 
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Кућна њега и помоћ старим и изнемоглим лицима  Активност 6   2011 2012 2013 2014 2015 25.000 100%     

Теренска амбуланта Активност 6 3 2011 2012 2013 2014 2015         

Програм подизања нивоа социјалне заштите 

становништва изрдаом социјалне карте уз 

обезбјеђење материјалне основе за њихову 

реализацију  Пројекат 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2.000 100%     
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 Пројекат развоја система односа са јавношћу  

Пројекат/ 

Активност 

7   

2011 2012 2013 2014 2015 

        

Пројакат развијања система промоције општине  7 4         

Програм израде стратегије комуникације између 

општине, грађана и јавности  7           

Програми и пројекти развоја и унапређења 

невалдиног сектора 7 6         

Програм рада на ефикасној примјени Закона о 

слободном приступу информацијама  7           

Програм унепређења јавног информисања на 

подручју општине  7           
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Услуге и процедуре путем интерактивне 

општинске веб странице Пројекат  7   2011 2012 2013 2014 2015         

Пројекат адаптације пословних просторија у 

згради општине са изградњом шалтер-сале и 

уређењем простора за општинску архиву  Пројекат  7   2011 2012 2013 2014 2015 30.000 50%   50% 

Пројекат развоја локалне управе кроз партнерство 

и подршку међународних организација  Активност 7   2011 2012 2013 2014 2015         

Програм обуке запослених у јавној 

администрацији и јавним службама  Активност 7   2011 2012 2013 2014 2015         

Пројекат увођења стандарда ISO у локалну 

администрацију  Пројекат 7   2011 2012 2013 2014 2015 5.000 100%     

Пројекат пописа опшштинске имовине  Пројекат 7   2011 2012 2013 2014 2015 10.000 100%     

Пројекат новелирања општинских прописа  Активност 7   2011 2012 2013 2014 2015         

Пројакт унапређења рада мјесних заједница  Активност 7   2011 2012 2013 2014 2015         

Програм унапређења рада општинских јавних 

служби  Активност 7   2011 2012 2013 2014 2015         
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6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И АЖУРИРАЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ 

 

6.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

 

 Да бисмо остварли своју мисију, визију и циљеве, није довољно формулисати 

стратегију, већ је неопходно и извршити стратегијску промејну, тј. имплементирати 

стратегију.  

 Стратегијски менаџмент, односно стратегијско промишљање на нивоу јавних 

управа, нови је концепт у нашем друштвено-политичком окружењу. Инициран је 

углавном од стране међународних организација у циљу стварања добре јавне управе, 

која подразумијева суштинске промјене и нове вриједносне карактеристике, гдје су у 

фокусу: ефикасност, ефективност и транспарентност у трошењу јавних средстава.  

 У претходној деценији, на свим нивоима власти у БиХ креиране су различите 

стратегије. Прве озбиљније анализе (не)успјешности имплементације локалних 

развојних стратегија у Југоисточној Европи довеле су до одређених препорука, чијим 

уважавањем се осигувара ефикаснија и дјелотворнија имплементација.  

 Прва препорука се односи на стварање посебне канцеларије за развој при 

кабинету  начелника општине или у склопу административне службе којом начелник 

управља, која ће се бринути о реализацији стратегије у цјелини, њеној ефикасној 

имплементацији и ажурирању стратегије. Ова канцеларија неће имплементирати 

ниједан појединачни пројекат, већ је њена основна улога да свакодневно брине о 

реализацији стратегије кроз остваривање сљедећих задатака:  

1. промоција стратегије и приоритета код интерних и екстерних холдера (унутар 

општинске управе, унутар локалне заједнице, према потенцијалним партнерима, 

суфинасијерима, инвеститорима и донаторима изван општине, итд.), 

2. разрада пројектних задатака, према динамици припреме пројеката за 

реализацију, 

3. осигурање финансијске конструкције за реализацију стратегије, 

4. координација пројеката и активности имплементатора,  

5. дизајнирање система мониторинга и евалуације и праћење њихове реализације,  

6. прирема анализа, информација, извјештаја и препорука везаних за реализацију 

стратегије и потребних корекција,  

7. ажурирање стретегије, 

8. обављање других активности које доприносе ефикасној имплементацији 

стратегије.  

У формално-техничком смислу Општина Хан-Пијесак је реализовала ову 

препоруку увођењем реферата за локални развој и инвестиције у оквиру 

Административне службе. 

Друга важна препорука односи се на партнерски однос јавног и приватног 

сектора за имплементацију пројеката који захтијевају већа средства (каквих обично 

нема у буџету), гдје се приватном сектору улагање исплати у одређеном року и гдје су 

обје стране заинтересоване за ефикасну имплементацију. У стратеигији развоја 

општтине Хан Пијесак коришћење овог модалитета имплементације и финансирања 

препоручено је у скоро свим случајевима у којима постоје наведени услови. 

Трећа препорука указује на потребу благовременог резервисања средстава 

планираних из општинских буџета, по правилу током припреме нацрта буџета за 

наредну годину. С обзиром да је и до сада буџет садржавао капитални дио, реализација 
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ове препоруке се односи на хармонизацију буџета и годишњих акционих планова за 

имплементацију стратегије. 

 

Основни инструмент за реализацију утврђене стратегије је буџет Општине Хан 

Пијесак у годинама у којима се стратегија имплементира. Поред буџета Општине, 

други важни инструменти за реализацију утврђене стратегије су и просторно-

урбанистичка документација, те све одлуке Скупштине општине и начелника, које ће 

имати непосредни утицај на ефикасну имплементацију стратегије.  

За Општину Хан Пијесак, због ограничених буџетских средстава, у 

имплементацији стратегије посебан утицај имаће отвореност и доступност 

предприступних фондова Европске уније, као и осталих донатора и суфинансијера, па 

је стога акценат  стављен на оспособљавање локалне администрације за писање 

пројеката и апликација по отвореним јавним позивима.  

 

 

6.2. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  

 

 Основу управљања имплементацијом стратегије чини мјерење степена 

остварења циљева и резултата у утврђеном периоду примјеном објективних и 

провјерљивих критеријума и индикатора. Мониторинг представља вршење редовних 

провјера реализације постављених циљева и постигнутих ефеката.  

 Критеријуми и индикатори који ће се користити у провјери и анализи 

остваривања резултата и напретка у реализацији утврђене стратегије дефинисани су на 

нивоу сваког пројекта појединачно, а праћење резултата и ефеката реализације 

цјелокупне стратегије вршиће се на основу сљедећих индикатора:  

1. број нових радних мјеста,  

2. раст привредних инвестиција,  

3. кретање броја правних лица и предузетника,  

4. кретање укупног прихода и добити по дјелатностима и на нивоу привреде, 

5. праћење броја и структуре незапослених и односа са нивоом запослених,  

6. број пољопривредних газдинстава,  

7. покривеност општине комуналним услугама, 

8. покривеност општине саобраћајном инфраструктуром,  

9. демографски показатељи. 

 

Ради лакше и експлицитније мјерљивости резултата сви предложени индикатори 

су углавном квантитативне природе. У евалуацији стратегије периодично ће се  

спроводити одређене анкете, које ће осим квантитативних, садржавати и квалитативне 

индикаторе, како би мониторинг и евалуација стратегије били што потпунији те 

укључивали и секундарне податке у анализу резултата стратегије.  

Што се тиче утицаја из окружења на имплементацију стратегије, потребно је 

перманентно пратити и анализирати све промјене које имају утицаја на имплементацију 

стратегије, а посебно: промјене прописа, политичке промјене, промјене економске и 

социјалне политике, као и друге промјене у Републици Срспкој и БиХ.  
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6.3. АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  

 

 Стратегија је флексибилан инструмент који је потребно периодично 

преиспитати и прилагодити актуелним промјенама, како оним унутар општине, тако и 

промјенама из окружења. Преиспитивање и ажурирање компоненти стратегије врши се 

селективно. Визија развоја се обично не мијења током одабраног стратешког периода, 

стратешки циљеви се преиспитују и по потреби ревидирају након три године 

реализације стратегије, док се остале компоненте преиспитују и, према потреби, 

ажурирају на годишњем нивоу.  

 Ажурирање стратегије по компонентама вршиће се према следећој табели:  

 

Компонента Опис Када се 

ажурира 

Социо-

економска 

анализа 

Пратимо и публикујемо одабране економске и социјалне 

индикаторе, првенствено због мониторинга и евалуације, 

али и ради ажурирања социо-економске анализе. За овај 

дио посла важно је успоставити стандардну процедуру за 

размјену података са изворима података (Завод за 

запошљавање, Фонд ПИО, Пореска управа, АПИФ, 

локалне институције, предузећа и јавне службе). На 

основу социо-економске анлизе ажурира се SWOT 

анализа, те врши упоређивање и изводе закључци о 

релативној промејни у односу на претходни период. 

Годишње 

- почетак април 

- публиковање 

јуни 

Ревизија 

стратешких 

циљева 

Иако смо рекли да се стратешки циљеви ревидирају након 

три године реализације стратегије, потребно је годишње 

пратити остварење стратешких циљева -  да ли се и у којој 

мјери остварују, анализирати узроке њиховог 

неостваривања и по потреби интервенисати: или у 

пројектима или у самим циљевима. 

2013. године 

генерално 

-праћење на 

годишњем 

нивоу 

Ревизија 

пројеката 

Ревизију пројеката ћемо вршити на основу стеченог 

искуства кроз реализацију пројеката, уочених промјена, 

нових потреба те ревидираних осталих компоненти 

стратегије. 

Годишње  

- од јуна   до        

септембра 

Годипшњи 

акциони план 

имплементације 

Заједно са буџетом Општине, годишњи акциони план је 

један од најважнијих инструмената имплементације 

утврђене стратегије. Годишњи акциони план се креира 

сваке године упоредо са нацртом буџет за наредну 

годину. Овим планом утврђујемо приоритете на основу 

којих  ревидирамо пројектне формуларе, правимо и 

усаглашавамо финансијски план и комплетирамо план 

имплементације. 

Годишње 

- септембар и 

октобар 

Праћење и 

вредновање 

текућих 

пројеката 

Праћење и вредновање реализованих и текућих пројеката 

вршиће се на основу плана имплементације и разрађених 

пројектних формулара. Извјештаји о реализацији 

пројеката сачињаваће се у оквиру реферата за локални 

развој и инвестиције, а подносиће се начелнику и 

Скупштини општине, односно Комисији за рализацију 

имплементације. 

Годишње 

- фебруар или 

март 
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6.4. ПРЕГЛЕД УЛОГА И ОДГОВОРНОСТИ КЉУЧНИХ АКТЕРА У 

ИМПЛЕМЕТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ36  

 

                        Улоге 

Актери 

Учешће у 

имплементацији 

Учешће у 

финансирању  

Учешће у праћењу и 

оцјењивању 

 

Скупштина 

општине 

- Усваја нацрт 

Стратегије и коначну 

верзију Стратегије  

- Доноси одлуке о 

реализацији пројеката и 

мјера из своје 

надлежности  

- Усваја буџет потребан 

за финансирање 

имплементације 

стратегије према 

годишњим 

финансијским 

плановима 

- Разматра годишње 

извјештаје о 

реализацији стратегије 

и планова 

- Усваја приједлоге за 

ажурирање стратегије и 

планова 

Начелник општине - Одобрава годишње 

акционе планове 

имплементације 

- Формира стручне 

тимове за реализацију 

одређених пројеката 

- Доноси одлуке о 

реализацији пројеката и 

мјера из своје 

надлежности 

- Предлаже буџет за 

имплементацију 

стратегије према 

годишњем акционом 

плану 

- Осигурава потребно 

суфинансирање из 

других извора (Влада, 

донатори,...) 

- Одобрава 

полугодишње и 

подноси годишње 

извјештаје о 

реализацији стратегије 

и планова 

- Предузима мјере за 

унапређење 

реализације 

- Подноси приједлоге за 

ажурирање стратегије 

Комисија за 

надгледање 

реализације 

Стратегије 

- Даје савјете у вези са 

припремом годишњих 

акционих планова  

- Даје савјете у вези са 

реализацијом 

појединачних мјера и 

пројеката 

- Даје савјете у вези са 

модалитетима и 

изворима финансирања 

пројеката 

- Разматра извјештаје о 

реализацији стратегије 

и пројеката  

- Даје приједлоге за 

унапређење 

реализације и 

ажурирање стратегије 

Самостални 

стручни сарадник за 

локални развој и 

инвестиције 

Административне 

службе општине 

Хан Пијесак 

 

- Припрема годишњи 

акциони план 

имплементације 

- Разрађује пројекте и 

припрема их за 

имплементацију 

- Осигурава избор 

квалитетних партнера за 

имплементацију 

стратегије 

- Координира рад свих 

актера у имплеметацији 

стратегије 

- Припрема модалитете 

и изворе финансирања 

за одабране пројекте  

- Промовише 

стратегију и пројекте 

према потенцијалним 

суфинасијерима 

- Израђује системе 

индикатора за 

мониторинг и 

евалуацију пројеката  

- Припрема подлоге и 

извјештава о 

реализацији стратегије, 

програма и пројеката 

- Припрема приједлоге 

за унапређење 

реализације и 

ажурирање стратегије 

Административна 

служба Општине  

- остали реферати - 

- Разрађују и учествују у 

реализацији 

одговарајућих пројеката 

и мјера из својих 

надлежности  

- Припремају подлоге 

за процјену издатака и 

избор модалитета и 

извора финансирања за 

одговарајуће пројекте и 

- Учествују у праћењу 

реализације и 

извјештавању за 

одговарајуће мјере и 

пројекте 

                                                 
36 Према miPRO методологији 
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                        Улоге 

Актери 

Учешће у 

имплементацији 

Учешће у 

финансирању  

Учешће у праћењу и 

оцјењивању 

 

- Учествују у припреми 

годишњих акционих 

планова имплементације  

мјере  

Јавне установе и 

предузећа 

- Пружају стручну 

помоћ приликом 

припреме пројеката  

- Учествују у 

реализацији одређених 

пројеката  

- Учествују у 

промоцији стратегије и 

пројеката према 

потенцијалним 

донаторима и 

суфинасијерима из 

домаћих и страних 

извора  

- Припремају подлоге 

за праћање и 

оцјењивање 

одговарајућих 

пројеката  

Приватни сектор  - Директно учествује у 

реализацији одређених 

пројеката  

- Учествује у 

промоцији стратегије и 

суфинансирању 

одређених пројеката  

- Припрема податке о 

реализацији 

одговарајућих 

пројеката 

Локалне невладине и 

спортске 

организације и 

удружења  

- Пружају стручну 

помоћ приликом 

припреме одговарајућих 

пројеката  

- Директно учествују у 

реализацији пројеката 

- Промовишу 

стратегију и кандидују 

пројекте према 

потенцијалним 

суфинасијерима и 

донаторима из домаћих 

и страних извора  

- Учествују у праћењу 

реализације и 

извјештавању за 

одговарајуће мјере и 

пројекте 

Ресорна 

министарства и 

агенције 

- Учествују у 

реализацији мјера и 

пројеката  

- Пружају стручну 

помоћ приликом 

припреме пројеката, 

посебно према страним 

изворима финасирања  

- Суфинасирају 

одговарајуће пројекте и 

мјере  

- Оцјењују пројекте у 

чијој имплементацији 

директно учествују 

(пружајући стручну, 

финансијску или било 

коју другу врсту 

помоћи) 
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ПРИЛОГ 1: ПРОЈЕКТИ  

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 

Назив 

пројекта/активности: 

П1 Оснивање пословних и индустријских зона 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Оснивањем пословне и индустријске зоне ствара се повољан амбијент за инвеститоре. Убрзава се и 

поједностављује стављање просторних ресурса у функцију економског развоја, инвестиција, раста и 

запошљавања. Пословне зоне су облик предузетничке инфраструктуре, који представља грађевински уређен и 

комунално опремљен простор, а намијењен је усклађеном  и планском  коришћењу од стране већег броја 

предузећа и предузетника. На овај начин обезбјеђују се  конкурентске предности и нижи трошкови пословања 

за потенцијалне инвеститоре. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Привлачење инвестиција  

 Повећање запослености  

 Стављање просторних ресурса у функцију 

економског развоја 

 Постојећи привредници са подручја 

општине  

 Страни инвеститори 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Успостављена инфраструктурно уређена 

пословна и индустријска зона  

 Остварене најмање 3 инвестиције производног 

типа у вриједности најмање по 1 мил. КМ  

 Креирано најмање 70 нових радних мјеста 

 Раст бруто домаћег производа  

 Смањење незапослености 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Прилагођавање простонопланске 

документације            

 Провођење процедуре за додјелу-продају 

парцела            

 Провођење процедуре и извршење радова на 

изградњи инфраструктуре                         

 Дефинисање смјерница за управљање 

развојем зоне            

 Промовисање зоне-привлачење инвеститора  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 KM 

 Недостатак квалитетне инфраструктуре  

 Незаинтересованост инвеститора 

 Неконкурентност окружења 

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, инвеститори, Држава  Општина Хан Пијесак 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локлани економски развој Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 

Назив 

пројекта/активности: 

П2 Промоција заједничких пројеката и сарадње (оснивање кластера) 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Дрвопрерађивачка индустрија има територијални и секторски потенцијал за кластерски развој, а локална 

самоуправа има промотивну улогу у развоју кластера. С обзиром да локални дрвопрерађивачи имају 

сопствено удружење, постоје основе да се они убудуће дефинишу као кластер те да уз подршку локалне 

самоуправе раде на јачању својих потенцијала, да буду активни како би  у потпуности вршили своју функцију 

и представљали озбиљну и стручну организацију. Кластери су дефинисани Законом о подстицању развоја 

малих и средњих предузећа, а и постојећа законска регулатива у погледу организовања кластера даје довољно 

могућности, прије свега Закон о удружењима и фондацијама, у складу с којим је организовано и Удружење 

дрвопрерађивача „Пилане“ Хан Пијесак. Основни разлог за подстицање кластерског развоја од стране 

локалне самоуправе је тај што су искуства до сада успостављених кластера позитивна и охрабрујућа, а у свим 

релевантним стратегијама Владе РС препозната је корист од кластера и потреба потпомагања њиховог 

успостављања. Стратегијом развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у РС за период 2011-2013. 

биће дефинисан програм развоја кластера, са планираним подстицајним средствима тога развоја.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Ефективно пословно увезивање привредних 

субјеката 

 Већа искоришћеност постојећих потенцијала 

кроз кооперацију  

 Стратешки приступ тржишног наступа  

 Повећање нивоа стручности кроз међусобну 

сарадњу и усвајање нових знања   

 Договарање послова већег обима 

 

 Привредни субјекти груписани по 

дјелатностима 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Увођење стандарда квалитета   

 Побољшање технолошких процеса   

 Раст извоза *Повећање запослености  

 Повећање продуктивности 

 Вертикална интеграција унапријед, 

односно обухватање виших фаза обраде  

 Повећање физичког обима производње 

 Оutsourcing-  пренос специфичних послова 

(рачуноводство, маркетинг, информациона 

подршка и сл.) на сервис на нивоу 

кластера  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Промоција кластерског удруживања  

 Прикупљање података о  пословним 

субјектима и њиховим активностима с 

циљем израде стратегије кластерског 

удруживања  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 KM 

 Недостатак предузетничког духа и стручности 

Неповјерење у партнере  

 Неукључивање сарадника у мрежу  

 Нереална очекивања у кооперацији  

Извори:                                   % 

Општина                             50% 

Корисници                          50% 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, редузећа , државне агенције Удружења по дјелатностима 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 

Назив 

пројекта/активности: 

П3 Маркетинг подручја погодног за инвестирање  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У склопу свих активности и пројеката који се раде с циљем поспјешивања локалног економског развоја, 

значајна је промоција и стварање имиџа средине у коју је пожељно инвестирати. Маркетинг треба да 

промовише Хан Пијесак као  локацију атрактивну за инвестирање, што  ће бити базирано на истицању 

компаративних предности и локацијских фактора карактеристичних за ово подручје.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Промоција Хан Пијеска у локацију погодну за 

инвестирање 
 Потенцијални инвеститори  

 Инвеститори у процесу доношења 

одлука  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Израда маркетинг плана и имплементација 

промотивних активности 

 Јасно дефнисане компаративне предности Хан 

Пијеска у односу на окружење 

 Број страних инвестиција 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирати радну групу задужену за 

прикупљање података о општини Хан 

Пијесак и сусједним општинама с циљем 

израде стратегије промоције Хан Пијеска на 

бази компаративних  предности  

 Формирати базу података о постојећим и 

потенцијалним инвеститорима  

 Израда маркетинг плана  

 Пласирање прикупљених  информација 

одабраним циљним групама  

 Имплементација осмишљених промотивних 

активноати  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 4.000,00 Km 

 Пропусти и грешке у идентификацији кључних 

предности и недостатака у односу на друге 

општине 

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, маркетиншка агенција, државне агенције Општина Хан Пијесак 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 

Назив 

пројекта/активности: 

П4 

Подршка увођењу стандарда квалитета и усвајање већег степена 

финализације  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Пројектом је предвиђена подршка предузећима са подручја општине Хан Пијесак у достизању међународних 

стандарда, како би се повећала њихова конкурентност, односно створиле претпоставке за боље пословање и 

развој производних и извозно оријентисаних предузећа. Општина Хан Пијесак ће, сопственим и донаторским 

средствима, субвенционисати трошкове припремне фазе сертификације извозно оријентисаних производних 

предузећа са подручја општине. Субвенционисањем  дијела трошкова стандардизације створиле би се 

одличне претпоставке за повећање пласмана њихових производа на страним тржиштима. Пројекат треба да 

допринесе усвајању већег степена финализације ради поспјешивања конкурентности  локалних предузећа. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање конкурентности домаћих 

дрвопрерађивача * Увођење међународних 

стандарда  

 Већи степен финализације 

 Дрвопрерађивачка предузећа са подручја 

општине Хан Пијесак 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећање конкурентности и развој малих и 

средњих предузећа   

 Повећање броја извозно оријентисаних 

предузећа  

 Повећање обима производње у 

сертификованим предузећима и 

предузећима са већим степеном 

финализације  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање базе података о технолошким 

процесима и капацитетима појединачних 

предузећа 

 Еевалуација прикупљених података с циљем 

израде листе потенцијалних предузећа за 

субвенционисање сертификације  

 Објављивање јавног позива са јасно 

дефинисаним критеријумима учешћа  

 Имплементација пројекта субвенционисања 

сертификације 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 KM 

 Недовољна заинтересованост  локалних 

предузећа  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          20% 

Донатор                           60% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, државне агенције, приватна предузећа, 

страни донатори  Општина Хан Пијесак 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју дрвопрерађивачке индустрије 

Назив 

пројекта/активности: 

П5 Координација и укључивање МСП у програме регионалне сарадње 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Ограничени капацитети малих општина  као и МСП идентификују приоритете за привредну сарадњу у ужим 

и ширим регионалним оквирима. Општина Хан Пијесак је тренутно укључена у Пројекат сарадње за развој 

Подриња. Преко општина  МСП ће се укључивати у активности које су везане за размјену информација, 

знања, иновативних пракси и идеја о оснивању партнерства. Циљ овог пројеката је повећање конкурентности 

и ефикасности, као и развој привредних кластера.  Између осталих, сектор који је идентификован као сектор 

са значајним потенцијалом је производна прерађивачка дјелатност, у коју спада и дрвопрерађивачка 

индустрија. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање конкурентности дрвопрерађивачке 

индустрије  

 Пословно повезивање  

 Размјена знања и искустава 

 Дрвопрерађивачка предузећа са подручја 

општине Хан Пијесак  

 Остала предузећа која се баве 

производњом и прерадом 

 Туристичка предузећа  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећање конкурентности и развој малих и 

средњих предузећа  

 Број предузећа укључених у програме 

регионалне сарадње 

 Учешће на регионалним сајмовима  

 Учешће на регионалним радионаицама и 

обукама  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формално укључивање општине Хан Пијесак 

у програме регионалне сарадње 

 Промоција регионалног повезивања  

 Мапирање и укључивање привредних 

субјеката у програме регионалне сарадње  

 Активности на реализацији регионалне 

сарадње 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Неефикасан систем регионалног повезивања 

због учешћа великог броја актера  

 Недовољна заинтересованост локалних 

предузећа *Излазак из програма због 

одложених ефеката регионалног повезивања  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, подручне и регионалне привредне коморе, 

Представништво РС у Србији 

Општина Хан Пијесак, Представништво РС у 

Србији 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Развој предузетништва 

Назив 

пројекта/активности: 

П6 Предузетничка обука за младе  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Сврха пројекта је да се код младих подстакне свијест о значају предузетништва за развој економије, да се 

укаже на могућности које предузетништво нуди појединцу, те да се подстакне самозапошљавање и 

организација сопственог бизниса. Путем овог пројекта младима ће се пружити специфична знања за 

планирање, покретање и вођење сопственог бизниса. Пројекат се односи на провођење обука за 

заинтересоване ученике завршних разреда средње школе и младе уопште.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Смањење незапослености  

 Смањење демографског пражњења  

 Развој економије 

 Млади  

 Незапослени  

 Привредници 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Спроведене обуке  

 Повећан број запослених  

 Повећан број предузећа и предузетничких 

радњи  

 Подизање свијести о значају предузетништва 

 Број младих укључених у обуке  

 Број развијених пословних планова  

 Број одржаних едукација  

 Пораст броја предузетничких радњи 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Спровођење анкете међу младима и 

незапосленима о заинтересованости за 

укључивање у овај пројекат  

 Дефинисање форме и начина предузетничке 

обуке  

 Спровођење обуке  

 Утврђивање критеријума за евалуацију 

бизнис планова и рангирање најбољих идеја  

 Суфинансирање отпочињања бизниса 

првопласираних кандидата  

 Мониторинг и помоћ у првој години 

пословања 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 30.000,00 КМ 

 Незаинтересованост и неинформисаност 

младих о користима овог вида обуке  

 Недостатак финансијских средстава  

Извори:                                   % 

Општина                             30% 

Корисници                          0 

Донатор                           70% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, НВО, Средња школа, Завод за запошљавање, 

донатори-финансирање награда, Републичка агенција за 

развој малих и средњих предузећа 

Општина Хан Пијесак у сарадњи са НВО, 

Омладински савјет  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Развој предузетништва 

Назив 

пројекта/активности: 

П7 Подршка за повезивање и предузетничка обука за жене  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

С обзиром да већи дио незапослених у општини Хан Пијесак чине жене (55%), а и због тежег проналажења 

посла женама, циљ овог пројекта је повећање запослености женске популације, која ће се одвијати у 3 фазе. У 

првој фази организоваће се предузетничка обука за заинтересоване жене. Након спроведене обуке, жене ће 

предложити сопствене предузетничке идеје и бизнис планове, а у трећој фази од стране комисије, по 

унапријед утврђеним критеријумима, бираће се најуспјешније идеје. Општина ће суфинансирати почетак 

бизниса одабраним учесницама пројекта. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Смањење незапослености  

 Радно ангажовање жена  

 Социјално укључивање женске популације  

 Развој економије  

 Незапослене жене заинтересоване за 

покретање сопстевног бизниса  

 Жене које раде на лоше плаћеним 

пословима  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Спроведена обука  

 Покретање сосптвеног бизниса од стране жена 

Смањење незапослености  

 Број жена укључених у пројекат  

 Број развијених пословних планова  

 Пораст броја предузетничких радњи 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Спровођење анкете међу женама о 

заинтересованости за укључивање у овај 

пројекат  

 Дефинисање форме и начина предузетничке 

обуке  

 Спровођење обуке  

 Утврђивање критеријума за евалуацију 

бизнис планова и рангирање најбољих идеја  

 Суфинансирање отпочињања бизниса 

првопласираних кандидата  

 Мониторинг и помоћ у првој години 

пословања 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 20.000,00 КМ 

 Незаинтересованост жена за овај вид 

социјално-радног укључивања  

 Недостатак квалитетних идеја  

 Недостатк финансијских средстава 

Извори:                                   % 

Општина                             30% 

Корисници                          0 

Донатор                           70% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, НВО које се баве питањима жена, Завод за 

запошљавање  

Општина Хан Пијесак у сарадњи са НВО које баве 

питањима жена  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Развој предузетништва 

Назив 

пројекта/активности: 

П8 Подстицај самозапошљавању  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

На територији општине Хан Пијесак предузетничка активност се одвија на ниском нивоу, а незапосленост је 

огромна. Ради повећања запослености те подизања душтвеног стандарда уопште, неопходно је незапосленим 

лицима понудити одређена рјешења, која подразумијевају њихов већи ангажман, а не пасивно тражење посла 

уз подршку локалне самоуправе. Циљ овог пројекта је анимирање незапослених  лица за самозапошљавање, 

односно отпочињање сопственог бизниса. И у овом пројекту организоваће се обуке из предузетништва, с тим 

да ће се потенцијалним предузетницима понудити конкретни послови с обзиром на њихове личне 

потенцијале и ресурсе са којима улазе у бизнис, уз суфинансирање трошкова отпочињања бизниса од стране 

локалне самоуправе. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Смањење незапослености  

 Повећање животног страндарда  

 Коришћење привредних потенцијала  

 Развој тржишта рада 

 Незапослена лица пријављена код Завода 

за запошљавање  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Проведене обуке  

 Израђени бизнис планови  

 Смањена незапосленост  

 Повећан број предузтника  

 Број кандидованих бизних планова за 

суфинансирање  

 Број реализованих бизнис планова  

 Број запослених  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Идентификовање потенцијалних бизниса 

које је ефективно суфинансирати с обзиром 

на привредне потенцијале општине 

 Прикупљање и анализа података о 

квалификационој структури незапослених 

пријављених код Завода за запошљавање  

 Дефинисање начина и форми обуке 

незапослених лица  

 Спровођење обуке  

 Дефинисање критеријума за оцјену бизнис 

планова  и начина суфинансирања почетка 

бизниса  *Мониторинг и помоћ у првој 

години пословања  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 30.000,00 КМ 

 Недостатак предузетничке иницијативе код 

незапослених  лица и недовољна 

заинтереосваност  

 Недостатк финансијских средстава 

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина, Завод за запошљавање, НВО, Републичка 

агенција за развој малих и средњих предузећа, 

међународни донатори  

Општина Хан Пијесак у сарадњи са Заводом за 

запошљавање 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Развој предузетништва 

Назив 

пројекта/активности: 

П9 Анимирање програма кућне радиности  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

На подручју општине Хан Пијесак постоји много жена које се баве ручним радом искључиво за своје потребе, 

а посједују изузетно умијеће у стварању оригиналних и вриједних рукотворина са етноелементима. Како је  у 

посљедње вријеме тражња  етнопроизвода у порасту,  постоји могућност њихове комерцијализације. Циљ 

овог пројекта је анимирање и повезивање ових жена, које су углавном из руралног подручја, са 

проналажењем тржишта за њихове производе. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Социо-економски ангажман незапослених жена 

Стварање сопстевних прихода  

 Промоција кућне радиности и развој 

креативности 

 Женска популација, с акцентом на 

незапослено рурално становништво  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Оснивање креативне радионице  

 Комерцијализација производа кућне радиности  

 Број жена укључених у пројекат  

 Остварени приход од продаје 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Проналажење партнера из реда НВО  који ће 

бити носилац пројекта  

 Мапирање потенцијалних учесница и 

промоција кућне радиности  

 Формално увезивање жена и израда бизнис 

плана на нивоу удружења  

 Комерцијализација производа кућне 

радиности  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Немогућност проналажења адекватног 

партнера из реда НВО који би квалитетно 

реализовао пројекат  

 Незаинтересованост жена  

 Оставривање прихода испод очекивања  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

НВО са подручја општине Хан Пијесак, НВО са 

подручја БиХ и општина Хан Пијесак НВО 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Развој предузетништва 

Назив 

пројекта/активности: 

П10 Брже и јефтиније услуге за предузетнике и инвеститоре  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Овим пројектом  се предвиђа побољшање услуга које Општина пружа предузтницима и инвеститорима. 

Пројкат подразумијева избор, преиспитивање и унапређење процеса кључних за предузетнике и инвеститоре, 

као и редефинисање општинских накнада и такси у складу са циљевима и приоритетима стратегије развоја. 

Тимским радом представника различитих одјељења и представника предузетника и инвеститора, креираће се 

општинска политика и конкретна рјешења за брже и јефтиније услуге и дозволе, тако да та рјешења буду 

стимулативна за динамичан развој МСП, привлачење инвеститора и отпочињање новог бизниса. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Смањење трошкова и уштеда времена  

 Повећање задовољства  предузетника радом 

општинеске администрације  

 Остварена побољшања у односу на постојеће 

процесе и процедуре  

 Предузетници  

 Запослени у општинској 

администрацији 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Анализом постојеће политике донесена 

конкретна рјешења за побољшање услуга  

предузетницима и инвеститорима  

 Ефикасна примјена нових рјешења на најмање 

три процедуре  

 Повећано задовоњство предузтника и 

инвеститора   

 Смањено вријеме и трошкови за 

побољшане процедуре  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Анализа постојећих процеса и процедура  

 Идентификовање процеса који се могу 

побољшати и за које постоји законски оквир 

за редефинисање  

 Доношење конкретних рјешења са 

именовањем извршилаца  

 Имплементација, мониторинг и евалуација  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Бирократски приступ у дизајнирању и 

имплементацији рјешења  

 Ограничена законска рјешења  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство управе и локалне 

самоуправе, представници предузетника  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде  

Назив 

пројекта/активности: 

П11 

Унапређење сточарске производње, са акцентом на производњи  млијека и 

меса 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У складу са ресурсима за сточарску производњу, који се односе на огромне површине ливада и пашњака те 

рељефне и климатске услове, акценат у развоју пољопривреде биће стављен на повећање капацитета за 

динамичан развој сточарске производње. Циљ овог пројекта је повећање бројног стања грла крупне и ситне 

стоке те пољопривредних производа, оснивањем  мини фарми и укрупњавањем постојећих индивидуалних 

пољопривредних газдинстава. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Унапређење сточарске производње  

 Активирање природних потенцијала у 

функцији економског развоја  

 Заустављање пропадања села  

 Повећање запослености  

 Раст прихода од пољопривреде  

 Индивидуални пољопривредни 

произвоачи   

 Предузећа из области пољопривреде  

 Удружење пољопривредника 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Оснивање мини фарми  

 Привлачење страних инвеститора  

 Повећање запослености  

 Повећање прихода од пољопривреде  

 Пословно увезивање са крупним 

откупљивачима  

 Развој руралних дијелова општине  

 Ефикаснији рад удружења пољопривредника 

 Повећање броја грла крупне и ситне стоке 

  Повећање броја пољопривредних 

газдинстава  

 Повећање броја мини фарми  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда студије о стању и могућностима 

развоја сточарске производње на подручју 

општине Хан Пијесак  

 Промоција сточарства као пољопривредне 

гране са значајним потенцијалом на подучју 

општине Хан Пијесак  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 100.000,00 КМ 

 Недостатк финансијских средстава  

 Неуређено тржиште пољопривредних 

производа  

 Ниске цијене откупа  

 Неусклађеност са стратегијама виших нивоа 

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде, Удружење 

пољопривредника, МЗ из руралних дијелова општине Удружење пољопривредника  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде  

Назив 

пројекта/активности: 

П12 Оснивање центара за едукацију пољопривредних  произвођача 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Тренутно стање у пољопривреди указује на то да је едукованост пољопривредних произвођача веома мала. 

Произвођачи који желе озбиљније да се баве пољопривредном производњом те да са својим производима 

изађу на тржиште, морају посједовати одређена знања, а већи обим производње подразумијева посједовање 

адекватних сертификата и стандардизацију производње. Захваљујући центру за едукацију пољопривредних 

произвођача, пољопривредници би стекли одређена знања и вјештине неопходне за успјешно вођење 

пољопривредног газдинства или фарме.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Унапређење пољопривредне производње  

 Развој руралних подручја  

 Основе за динамичан развој пољопривредне 

производње 

 Пољопривредни произвођачи 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Обучени пољопривредни произвођачи  

 Повећани приходи од пољопривреде  

 Повећана запосленост  

 Повећана конкурентност 

 Број обучених пољопривредника  

 Број додијељених сертификата  

 Број развијених послова након едукације 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Спровођење истраживања међу 

пољопривредницима у смислу дефинисања 

адекватног начина и форми едукације  

 На основу истраживања - проналажење 

одговарајуће институције која би спровела 

едукацију  

 Спровођење едукације  

 Сертификација 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Незаинтересованост пољопривредних 

произвођача  

 Немогућност организовања квалитетне обуке  

 Недостатак финансијских средстава  

Извори:                                   % 

Општина                             50% 

Корисници                          0 

Донатор                           50% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство пољопривреде 

шумарства и водопривреде, Удружење 

пољопривредника, МЗ из руралних дијелова општине Удужење пољопривреднка  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде  

Назив 

пројекта/активности: 

П13 Програм развоја пчеларства  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

С обзиром на природне карактеристике, на територији општине Хан Пијесак постоји могућност значајне 

производње висококвалитетног меда (ливадског и шумског), што потврђују и постојећи индивидуални 

произвођачи. На подручју општине Хан Пијесак годинама је присутан тренд довожења кошница, односно 

пчела на испашу од стране произвођача меда из других општина, управо због висококвалитетног производа 

који се добије од сировине са овог подручја. Циљ овог пројекта и јесте  да домаће становништво, посебно из 

руралних подручја, препозна многобројне користи од производње меда, гдје нису потребна велика улагања, а 

производња омогућава значајне приходе.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Максимално коришћење природних ресурса  

 Самозапошљавање руралног становништва  

 Повећање прихода од пољопривреде 

 Пољопривредни произвођачи  

 Рурално становништво 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећање броја произвођача меда  

 Повећање броја кошница  

 Комерцијализација производа  

 Учешће на сајмовима  

 Могућност брендирања локалног производа 

 Број произвођача  

 Број кошница  

 Број учешћа на сајмовима 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Стварање базе података о постојећим и 

потенцијалним произвођачима меда  

 Спровођење одређених едукација  

 Институционално увезивање и координација 

са надлежним министарством о 

могућностима субвенционисања и помоћи  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 КМ 

 Недостатак знања и вјештина потенцијалних 

произвођача  

 Недостатк финансијких средстава  

 Незаинтересованост  руралног становништва  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак - сам.стр.сар. за пољопривреду, 

Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде, Удружење пољопривредника  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде  

Назив 

пројекта/активности: 

П14 Плантажна производња љековитог  и ароматичног биља 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Пројектом је предвиђено испитивање могућности узгоја љековитог и ароматичног биља, с обзиром на 

природне карактеристике општине Хан Пијесак и на чињеницу да ово подручје обилује самониклим 

љековитим и ароматичним биљем, углавном у виду шумских плодова.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој руралних дијелова  

 Повећање прихода од пољопривреде  

 Повећање обрадивих површина  

 Пољопривредни произвођачи  

 Рурално становништво 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Регистрација пољопривредних газдинстава за 

овај вид производње  

 Ефикасна комерцијалзација  

 Пословно увезивање са великим 

откупљивачима  

 Повећање запослености  

 Број регистрованих узгајивача љековитог 

и ароматичног биља  

 Број врста одгојених биљака  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда студије о могућностима и 

исплативости плантажне производње 

љековитог и ароматичног биља  

 Анимирање пољопривредника за овај вид 

производње  

 Формирање базе података о потенцијалним 

узгајивачима с циљем одређене едукације 

 Институционално увезивање и координација 

са надлежним министарством о 

могућностима субвенционисања и помоћи  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 КМ 

 Недостатак знања и вјештина потенцијалних 

произвођача  

 Недостатк финансијких средстава  

 Незаинтересованост  руралног становништва  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак - сам.стр.сар. за пољопривреду, 

Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде, Удружење пољопривредника  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде  

Назив 

пројекта/активности: 

П15 Програм производње здраве хране  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Овим пројектом је предвиђено испитивање могућности производње здраве хране, односно органских 

производа на подручју општине Хан Пијесак, с обзиром на природне и климатске карактеристике, огромне 

површине необрађеног земљишта те свеприсутан тренд производње органске хране.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој руралних дијелова  

 Повећање обрадивих површина  

 Развој пољопривреде 

 Пољопривредни произвођачи 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећање запослености  

 Повећање прихода од пољопривреде  

 Обрадиве површине у ha  

 Број регистрованих произвођача  

 Остварени приходи  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда студије о могућностима и 

исплативости производње здраве хране 

 Анимирање пољопривредника за овај вид 

производње  

 Формирање базе података о потенцијалним 

произвођачима здраве хране  

 Институционално увезивање и координација 

са надлежним министарством о 

могућностима субвенционисања и помоћи  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 КМ 

 Недостатaк знања и вјештина потенцијалних 

произвођача  

 Недостатaк финансијких средстава 

 Незаинтересованост  руралног становништва  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак - сам.стр.сар. за пољопривреду, 

Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде, Удружење пољопривредника  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални  економски развој Подршка развоју пољопривреде  

Назив 

пројекта/активности: 

П16 

Усклађивање и координација са надлежним органима у усмјеравању 

средстава за пољопривреду 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Свјесни чињенице да развој пољопривреде на подручју општине Хан Пијесак представља императив њеног 

укупног развоја, с обзиром на природне, климатске и демографске карактеристике,  акценат у изради 

стратегије стављен  је на развој пољопривреде. Међутим, због ограничених финансијских средстава 

индивидуалних пољопривредних произвођача, за значајније инвестиције и развој пословних планова 

неопходна је финансијска помоћ и подршка са стране. У оквиру свих предложених пројеката за 

пољопривреду  Општина ће истовремено спроводити активности на повезивању пољопривредних 

произвођача са владиним и невладиним сектором, у циљу усмјеравања пољопривредних произвођача 

могућим средствима подршке и изворима финансирања пољопривредне производње. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој пољопривреде  

 Развој руралних дијелова општине  

 Заустављање демографског пражњења 

руралних дијелова, посебно младих  

 Повећање прихода од пољопривреде  

 Пољопривредни произвођачи  

 Рурално становништво 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Институционално увезивање пољопривредних 

произвођача са изворима финансирања 

 Помоћ и подршка ресорног министарства 

Заинтересованост пољопривредних 

произвођача за нове облике пољопривредне 

производње  

 Повећање запослености  

 Број пројектних апликација  

 Износ додијељених средстава  

 Реализовани приходи  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Стална координација између 

пољопривредних  произвођача, надлежне 

службе у Општини, Удружења 

пољопривредника, надлежних  

министарстава и осталих извора 

финансирања  

 Повезивање са осталим пројектима у оквиру 

стратешког плана  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Неквалитетни пројектни приједлози  

 Неедукованост пољопривредних произвођача 

Нерационално коришћење додијељених 

средстава  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак - сам.стр.сар. за пољопривреду, 

Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде, Удружење пољопривредника  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде 

Назив 

пројекта/активности: 

П17 Програм подршке изградњи прерађивачких капацитета у пољопривреди 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Унапређење пољопривредне производње подразумијева и изградњу прерађивачких капацитета, у циљу 

стварања већег дохотка и повећања запослености, а на основу веће примарне пољопривредне производње. 

Изградња прерађивачких капацитета у пољопривреди те подизање пољопривредне производње на виши ниво  

један је од приоритета релевантних стратегија виших нивоа власти у РС, на основу којих можемо очекивати 

значајна подстицајна средства и субвенционисање изградње ових капацитета, а пошто су они  један од 

приоритета  и  локалне самоуправе, Општина ће субвенционисати дио трошкова  њихове изградње. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој пољопривреде  

 Повећање конкурентности пољопривредног 

сектора 

 Повећање прихода од пољопривреде  

 Развој руралних дијелова општине  

 Пољопривредни произвођачи  

 Рурално становништво 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Раст броја пољопривредних газдинстава која 

могу комерцијализовати пољопривредне 

производе  

 Повећање сточног фонда  

 Повећање обрадивих површина  

 Увођење нових пољопривредних култура  

 Број новоизграђених капацитета  

 Повећање бројног стања стоке 

 Повећање обрадивог земљишта у ha  

 Број прерађених јединица 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Пројекат ће се реализовати као интегрални 

дио осталих пројеката који имају за циљ 

подршку развоју пољопривреде 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 100.000,00 

 Недостатак финансијких средстава  

 Недостатак квалитетних идеја, као основе за 

пројекте  

 Недовољна заинтересованост пољопривредних 

произвођача  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство шумарства, 

пољопривреде и водопривреде, пољопривредна 

газдинства Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подршка развоју пољопривреде 

Назив 

пројекта/активности: 

П18 

Помоћ комерцијалним газдинствима приликом израде пројектних 

апликација за друге фондове, сертификације, тржишне промоције и слично 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Упоредо са повезивањем пољопривредних произвођача са потенцијалним инвеститорима и фондовима, 

Општина ће преко своје канцеларије за пољопривреду пружати стручну помоћ у изради пројектних 

апликација. Императив за добијање средстава (подстицаја, субвенција, донација и слично) јесте квалитетна 

пројектна докуменатција. Чињеница да пољопривредници са  подручја општине Хан Пијесак ни у протеклом 

периоду нису аплицирали за средства подршке коју је дијалила Влада РС преко ресорних мистарстава и 

агенција, и поред ресурса на бази којих су могли аплицирати, показује  да нису били информисани нити 

оспособљени за аплицирање. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Обезбјеђење додатних финансијких средстава 

за развој пољопривреде  

 Повећање конкурентности пољопривредних 

газдинстава  

 Пољопривредни произвођачи  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Стварање капацитета за израду квалитетних 

пројектних апликација  

 Повлачење средстава на основу пројектних 

апликација  

 Повећање пољопривредне прозводње кроз 

бројно стање стоке, обрадивог земљишта, 

прерађивачких капацитета, нових култура и 

слично 

 Број пројектних приједлога  

 Износ додијељених средстава  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Пројекат ће се реализовати као интегрални 

дио осталих пројеката који имају за циљ 

подршку развоју пољопривреде 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Недостатак компетентних кадрова  

пољопривредне струке за израду пројектних 

приједлога  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство шумарства, 

пољопривреде и водопривреде, пољопривредна 

газдинства, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П19 

Израда студије туристичких потенцијала општине Хан Пијесак 

(Секторска стратегија развоја туризма) 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Током израде стратегије развоја општине, а на основу ресурса  којима она располаже, разни видови туризма 

су препознати као потенцијална основа развоја општине. Међутим, туристичка понуда није изграђена, па  је у 

условима све пропулзивнијег развоја туризма уопште неопходно  урадити студију туристичких потенцијала, 

са евалуацијом трошкова и користи за сваки вид туризма. Неискоришћени туристички потенцијали општине 

Хан Пијесак (зимски, ловни, историјски, бањско-рекреативни) намећу потребу и обавезу да се овај проблем 

студиозније обради. Стога се у изради стратегије развоја општине развила идеја о изради секторске стратегије 

развоја туризма, уз примјену исте методологије. Разлог за овакав приступ  лежи у чињеници да је туризам 

препознат као једна од потенцијалних полуга будућег развоја општине. Стратешки приступ развоју туризма је 

неопходан уколико желимо да активирамо ову привредну грану, јер су сопствена финансијска средства за 

аутономни развој недовољна, а потенцијални инвеститори скептични усљед неизграђене туристичке понуде 

ни јасно дефинисаних смјерница развоја. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Изградња туристичке понуде  

 Стварање основе за динамичан развој туризма 

на подручју општине  

 Потенцијални инвеститори у 

туристичке капацитете  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 На основу израђене студије (стратегије) 

повећана заинтересованост за изградњу 

туристичких капацитета- привучени 

инвеститори   

 Активирани туристички потенцијали у 

функцију развоја општине   

 Израђена студија туристичких потенцијала  

 Дефинисана туристичка понуда  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење одлуке од стране надлежног 

општинског органа о изради Студије 

(стратегије) туристичких потенцијала  

 Именовање групе која ће израдити Студију 

туристичких потенцијала, однсоно 

стратегију развоја туризма  

 Прикупљање података и израда документа  

 Усвајање документа  

 Имплементација и мониторинг 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 КМ 

 Лоша имплементација стратегије  Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство трговине и 

туризма, Туристичка организација Републике Срспке   Општина Хан Пијесак  

 

 

 

 



 
 
           Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             . 

      

 67 

Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П20 

Реконструкција Виле Карађорђевића  и Старе дирекције, са увођењем 

културних садржаја 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Једна од најзначајних историјских локација на простору  општине је Вила Карађорђевића, која се налази 

скоро у центру града, а чијом реконструкцијом би се могла формирати одређена туристичка понуда. 

Пројектом је предвиђена реконструкција објекта, који је у потпуности девастиран, заједно са зградом  Старе 

дирекције, која се налази у непосредној близини и која је дјелимично санирана. Упоредо са реконструкцијом 

и санацијом ових објеката, био би уређен и околни парк, у циљу изградње јединствене туристичке цјелине. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Реконструкција и рехабилитација објеката с 

циљем јединствене туристичке понуде  
 Туристичке организације  

 Потенцијални туристи  

 Грађани  

 Пролазници  

 Екскурзије 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Одређивање намјене наведених објеката  

 Потпуна реконструкција у складу са намјеном  

 Реализовани приходи од туризма  

 Врста и обим изведених радова -у наредној 

фази  

 Број посјетилаца  

 Величина прихода  

Главне активности: Период имплементацје: 

 У сарадњи са Републичким заводом за 

заштиту културно-историјског и природног 

насљеђа РС, одређивање будуће намјене 

наведених објеката (културно-историјски 

карактер- форма музеја или одређени вид 

комерцијализације са изградњом 

смјештајних капацитета и угоститељске 

понуде) 

 Израда пројектне документације на основу 

оригиналног распореда и намјене просторија  

 Тражење партнера за имплементацију 

пројекта  

 Дефинисање међусобних односа са 

потенцијалним партнером  

 Изградња и реконструкција  

 Активација објеката  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 700.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  

 Непроналажење одговарајућег партнера  

 Ограничења од стране Републичког завода за 

заштиту културно-историјског и природног 

насљеђа РС у погледу будуће намјене објекта  

 Недостатак одговарајућих кадрова  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           100% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Републички завод за заштиту 

културно-историјског и природног наслеђа РС, 

Туристичка организација Републике Срспке, донатори Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П21 Постављање туристичке сигнализације 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Упоредо са осталим пројектима и активностима предвиђеним  програмом развоја туризма, потребно је 

постављање туристиче сигнализације у циљу информисања потенцијалних посјетилаца о могућностима 

одмора, смјештаја и рекреације на подручју општине Хан Пијесак. Пројекат подразумијева постављање 

одговарајућих путоказа који упућују на све битне туристичке локалитете. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Информисање туриста и пролазника о 

туристичким потенцијалима општине  

 Информисање туриста о положају појединих 

локалитета 

 Привлачење туриста и развој туризма уопште   

 Потенцијални туристи  

 Пролазници  

 Грађани  

 Ученичке екскурзије 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Постављени знакови туристичке сигнализације  

 Олакшано сналажење и приступ туристичким 

локалитетима  

 Активирани мање познати локалитети усљед 

веће информисаности    

 Повећан број туриста  

 Повећани приходи од туризма  

 Врста и број постављених знакова  

 Број посјетилаца 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање стручног тима за израду идејног 

и изведбеног рјешења  

 Израда плана распореда путоказа  

 Креирање и израда путоказа 

 Постављање путоказа  

 Ажурирање путоказа једном у пола године у 

складу са актуелном туристичком понудом  

 Стални надзор због неовлашћеног 

уништавање и правовремено поправљање 

путоказа  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 3.000,00 КМ 

 Недостатк финансијских средстава  

 Злоупотреба и уништавање постављених 

путоказа  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Туристичка организација 

Републике Срспке, фирме које се баве израдом и 

постављањем туристичке сигнализације  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П22 Активација објекта "Црна Ријака" у туристичке сврхе  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Питање комплекса „Црна Ријека“ до сада је актуелизовано неколико пута, али никад није ријешено због 

неријешених имовинско-правних односа. Наравно, увијек се поставља питање карактера потенцијалног 

коришћења овог објекта у будућности. На основу позитивних искустава са сличним објектима  у свијету, 

сматрамо да је најсврсисходније исти активирати као туристички објекат и интегрисати га са другим 

туристичким садржајима у јединствен туристички производ. У новијој историји Хан Пијесак ће остати 

упамћен као резервно командно мјесто ЈНА и као главнокомандујуће мјесто ВРС. У Црној Ријеци код Хан 

Пијеска налази се војни објекат од 5000 m², који је тренутно затворен, а коришћен је искуључиво у војне 

сврхе, без икаквог приступа цивила. То је прави град у малом, у коме се, према процјенама стручњака, може 

смјестити 500 људи, који би ту могли преживјети пола године, под условом да имају храну и најпотребније 

ствари. Објекат има три улаза, а један од њих води кроз планинску кућицу. Посједује и властити агрегат за 

снабдијевање струјом, резервоар за воду, филтер за ваздух, неколико кухиња, купатила, спаваоница и 

одлично опремљених кабинета и сала за сједнице.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Креирање јединственог туристичког производа, 

који би на основу сличних искустава могао да 

привуче огроман број туриста  

 Потенцијални туристи  

 Туристичке организације  

 Туристичке агенције 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Рјешавање имовинско-правних односа у корист 

општине Хан Пијесак  

 Рехабилитација и активирање објекта-отварање 

објекта за туристе  

 Ријешени имовинско-правни односи  

 Врста и обим изведених радова  

 Бброј посјетилаца  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Покретање иницијативе од стране 

Општине ХанПијесак за рјешавање 

имовинско-правних односа и статуса 

објекта "Црна Ријека"  

 Формирање тима који ће бити задужен за 

имплементацију пројекта 

 Израда идејног и изведбеног пројекта будућег 

коришћења објекта "Црна Ријека"  

 Проналажење партнера за суфинансирање и 

имплементацију пројекта "Туристички 

комплекс Црна Ријека" 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Недостатак интереосвања виших нивоа власти 

за рјешавање имовинско-правних односа и 

статуса објекта 

 Недостатак финансијских средстава  

 Непроналажење адекватног партнера за 

имплементацију 

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Влада РС, Министарство 

одбране БиХ, потенцијални инвеститор и партнер у 

реализацији пројекта Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П23 Програм деминирања ради коришћења туристичких потенцијала 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Локације Жеп и Црна Ријека су подручја на којима је остало највише неочишћених минских поља из 

протеклог рата. У циљу коришћења ових локација у туристичке сврхе ( падина Жепа за потенцијални зимски 

туризам и објекат „Црна Ријека“ за историјски туризам), а и због опште безбједности, Оштина Хан Пијесак ће 

интензивирати чишћење минских поља, које се за сада не одвија задовољавајућом динамиком. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање опште безбједности  

 Коришћење туристичких потенцијала 
 Локално становништво  

 Потенцијални туристи  

 Деминерске организације 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Динамичније чишћење минских поља у односу 

на досадашње резулатате  

 Површина очишћених минских поља у hа  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Идентификација неочишћених  минских 

поља и одређивање приоритета у складу са 

циљем пројекта  

 Аплицирање донаторским фондовима ради 

обезбјеђења финансијских средстава  

 Реализација пројекта у сарадњи са 

деминерским организацијама   

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Недостатак финансијских средстава  

 Ограничење у погледу броја деминерских 

организација које се могу ангажовати на 

деминирању површина које надлежни орган 

није ставио на листу приоритета или у 

годишњи план рада  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Комисија за деминирање БиХ, 

деминерске организације, донатор  

Општина Хан Пијесак, Комисија за деминирање 

БиХ  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: П24 

Израда студије ваздушне бање и реконструкција дијела Дома здравља у те 

сврхе  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Чист ваздух, као резултат највећим дијелом веома бујне и високе црногоричне шуме, у коју је упрскана, од 

бјелогоричних врста, буква и у мањем обиму јавор, и висока концентрација озона су највеће природне 

благодети ове општине. Здрав планински ваздух је био разлог  за изградњу љетниковца за елитни туризам, 

коју је планирала аустроугарска власт, а коју је касније у дјело спровео краљ Александар Карађорђевић. 

Питање изградње ваздушне бање је неколико пута актуелизовано, али се никада није приступило њеној 

изградњи. Овим пројектом предвиђена је израда студије ваздушне бање, са претпоставком да се у почетку 

вишак капацитета Дома здравља Хан Пијесак искористи у те сврхе. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Максимално коришћење природног ресурса - чистог 

ваздуха богатог озоном  

 Повећање прихода од туризма  

 Креирање нових радних мјеста  

 Ефикасно коришћење вишка пословног простора у Дому 

здравља  

 Потенцијални туристи  

 Инвеститори  

 Медицински радници  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Израђена позитивна студија изводљивости изградње 

ваздушне бање  

 Заинтереосвани инвеститори и надлежно министарство 

за улагање у пројекат ваздушне бање  

 Изграђена ваздушна бања  

 Унапријеђен ниво свијести о значају ваздуха богатог 

озоном *Повећани приходи од туризма  

 Креирана нова радна мјеста 

 Позитивна студија изводљивости 

- у даљој фази 

 Врста и обим изведених радова  

 Број смјештајних капацитета  

 Број посјетилаца  

 Позитивни финансијски 

резулатати  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење Одлуке о изради Студије ваздушне бање  

 Расписивање јавног позива за израду Студије  

 Одабир кандидата (институције) која ће израдити 

Студију  

 Израда  Студије 

 Јавни позив за израду идејног и изведбеног рјешења 

 Израда идејног и изведбеног рјешења ваздушне бање  

 Изарада техничке документације  

 Проналажење партнера за суфинансирање и 

имплементацију  

 Расписивање јавног конкурса за набавку материјала и 

извођење грађевинских радова  

 Институционално формирање ваздушне бање  

 Активности на материјално-техничком опремању и 

кадровским рјешењима  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Дуг период имплементације  

 Недостатак финансијских средстава  

 Недовољна подршка ресорног министарства  

 Недостатак кадрова 

Извори:                                   % 

Општина                             50% 

Корисници                          0 

Донатор                           50% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација 

/мониторинг и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Дом здравља Хан Пијесак, Министарство 

здравља и социјалне заштите, донатори, потенцијални 

инвеститор-партнер на релизацији Дом здравља Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П25 

Пројекат озелењавања ширег градског подручја, са уређењем парка на 

Борачком брду  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Хан Пијесак је ријетко урбано подручје које у ширем центру града нема уређених дрвореда. Посљедња 

организована садња обавњена је још прије 40 година (углавном на локацијама око зграде Старог хотела и 

Основне и Средње школе), с тим да је у међувремену доста стабала посјечено. Озелењавањем град би добио 

љепши изглед, а садњом високог дрвећа смањила би се вјетровитост, која је доста изражена у прољећним и 

јесењим мјесецима. Озелењавањем би биле обухваћене све улице у центру града гдје за то постоји могућност, 

као и Борачко брдо у цјелини. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Туристичка промоција  

 Љепши изглед града  

 Смањивање вјетровитости  

 Локално становништво  

 Пролазници  

 Туристи  

 Млади  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Уређени дрвореди и рехабилитован парк у 

центру града 

 Уређено Борачко брдо и постављене додатне 

парковске клупе  

 Уређене цвјетне леје у парку у центру града и 

на Борачком брду 

 Привучени туристи на основу љепшег изгледа 

града 

 Број дрвореда  

 Број садница  

 Број постављених клупа  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање пројектног тима (представници 

Општине и ШГ “ Височник“)  

 Израда идејног рјешења озелењавања и 

рехабилитације паркова  

 Процедура набавки потребног садног 

материјала и парковских елемената  

 Имплементација пројекта  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Неповољни климатски услови (висина 

снијежног покривача) за одгој младог дрвећа  

 Вандализам и неконтролисано уништавање  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ШГ „Височник“, НВО  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П26 Туристичка карта општине 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Осим изградње туристичких садржаја и повећања туристичке понуде, неопходно је, с циљем  активне 

промоције истих, израдити туристичку карту  општине. Туристичка карта би се временом мијењала и 

допуњавала са повећањем туристичких садржаја. Туристичка карта би се израдила у разним форматима, као 

што су: билборди, проспекти и електронска форма (ради постављања на веб-сајт општине и једноставније 

дистрибуције туристичким организацијама). 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Препознатљивост туристичких потенцијала  

 Информисање о постојећој и потенцијалној 

туристичкој понуди с циљем привлачења 

инвеститора и туриста  

 Потенцијални туристи  

 Потенцијални инвеститори у туризам  

 Локално становништво  

 Туристичке организације  

 Туристичке агенције  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Квалитетно израђена туристичка карта 

укључујући и промо материјале  

 Финансијски ефекти у области туризма  

 Привучени инвеститори  

 Привучени туристи 

 Израђена и дистрибуирана карта заједно са 

промо материјалом дефинисаним циљним 

групама  

 Повећан број посјетилаца  

 Реализовани приходи  туризма   

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање пројектног тима  

 Израда идејног рјешења туристичке карте и 

промотивних  материјала  

 Процедуре набавки материјала (штампање) 

Дистрибуција туристичких карата и промо 

материјала циљним групама  

 Ревидирање материјала једном у пола године 

у складу са актуелном туристичком понудом  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Непостојање туристичке организације која би 

најквалитетније реализовала овај пројекат  

 Недостатак финансијких средстава  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Туристичка организаја РС, 

Министарство трговине и туризма, туристичке 

агенције, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П27 

Увршћивање риболова, лова и значајног потенцијала дивљачи у туристичку 

понуду  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Ловишта богата дивљачи (мрки медвјед, срнећа дивљач, дивље свиње, јазавац, лисица, вук) на подручју 

општине Хан Пијесак пружају добре услове за развој ловног туризма, како у рекреативне, тако и у 

комерцијалне сврхе. Овај пројекат подразумијева увршћивање лова и значајног потенцијала дивљачи у 

туристичку понуду, што ће бити реализовано заједно са ШГ „Виочник“, које газдује ловним подручјем 

површине 32.000 ha и Ловачким друштвом Хан Пијесак. Разноликост и комерцијална вриједност дивљачи на 

подручју општине Хан Пијесак су и до сада привлачили огроман број ловаца, а активним радом Ловачког 

друштва очуван је диверзитет и бројно стање дивљачи.  Изграђене су  ловачке меке и бројна хранилишта у 

шумском подручју, што све заједно представља добру основу за изградњу туристичке понуде. Поред лова, 

овим пројектом  биће обухваћен и риболов. Риболовачко друштво "Пиштица" Хан Пијесак  једно је од 

најбројнијих рекреативних друштава, а  газдује са два водотока богата рибом. Осим  ријечне пастрмке, која је 

аутохтона врста, водотоци се сваке године оплемењују порибљавањем и другим врстама рибе, па уз чисте 

планинске ријеке и излетишта изграђена поред ријека чине јединствену туристичку понуду. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Промоција туристичке понуде у области 

ловног и риболовног туризма  

 Интеграција са другим видовима туризма и 

креирање јединственог туристичког производа  

 Оснивање манифестације регионалног 

карактера на тему "Дани лова и риболова у Хан  

Пијеску" 

 Домаћи и страни ловци и риболовци  

 Потенцијални туристи и посјетиоци  

 Локално становништво 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изграђена туристичка понуда и позициониран 

ловни и риболовни туризам Хан Пијеска на 

регионалној туристичкој карти и шире  

 Основана манифестација регионалног 

карактера на тему "Дани  лова и риболова у 

Хан Пијеску",  са јасно дефинисаним 

промотивним активностима, носиоцима и 

планом одржавања манифестације  

 Очувани екосистеми 

 Број промотивних активности  

 Број посјетилаца  

 Основана манифестација  

 Повећани приходи од туризма  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање радне групе која ће радити  на 

промоцији овог вида туризма  

 Дефинисање смјерница рада и начина 

привлачења ловаца и риболоваца, односно 

туриста, а посебно заљубљеника у природу   

 Доношење одлуке о оснивању манифестације 

са именовањем носилаца свих активности 

 Стална координација и усаглашавање свих 

партнера у овом пројекту 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Недовољна заинтересованост локалних ловаца 

и риболоваца за активно учествовање у овом 

пројекту  

 Недостатак финансијских средстава  

 Непостојање смјештајних капацитета за 

посјетиоце  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ШГ „Височник“, Ловачко 

друштво, Риболовачко друштво  Ловачко друштво, Рибиловачко друштво  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П28 Изградња ски- лифта 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Пројектом изградње ски - лифта планирано је стављање у функцију досад неискоришћених зимско-

туристичких потенцијала. Овај пројекат подразумијева избор одговарајуће локације, административно-

техничке процедуре и куповину и постављање ски- лифта. С обзиром на ограничене финансијске ресурсе 

Општине, јер се ради о релативно скупој инвестицији, Општина ће заинтересованим инвеститорима понудити 

аранжман јавно-приватног партнерства. Изградњом ски-лифта, уз одговарајућу промоцију и квалитет услуге, 

може да се привуче значајан број туриста, како оних са нижим дохоцима, који немају могућност посјећивања 

скупих ски-центра, тако и оних који у зимском периоду масовно пролазе кроз Хан Пијесак на путу за 

Јахорину. Осим тога, код становника Хан Пијеска, посебно младих, постоји велика заинтересованост за 

скијање те би се изградњом ски - лифта обогатио спорстко-рекреациони живот локалног становништва. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Стваљање просторних и климатских услова у 

функцију економског развоја  

 Развој туризма  

 Потенцијални инвеститори  

 Донатори  

 Туристи                

 Локално становништво  

 Скијаши-рекреативци из  локолних 

општина  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изградња ски-лифта  

 Повећање прихода од туризма  

 Привлачење туриста  

 Период проналажења инвеститора  

 Врста уграђене опреме  

 Врста и обим додатних садржаја 

 Број посјетилаца  

 Организована школа скијања  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Идентификација погодне локације за 

постављање ски- лифта  

 Прилагођавање просторно-планске 

документације  

 Утврђивање критеријума и форме јавно-

приватног партнерства  

 Јавни позив  потенцијалним инвеститорима 

за подношење апликација  

 Администартивно-правне процедуре избора 

инвеститора и потписивање уговора 

 Изградња и пуштање у рад ски- лифта  

 Обогаћивање туристичке понуде увођењем 

додатних садржаја 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Незаинтересованост инвеститора  

 Потенцијално спорни имовинско-правни 

односи за погодну локацију  

 Климатске промјене које резултирају блажим 

зимама и ниским снијежним покривачем  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, инвеститор  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  

 

Стратешки програм:  

Локални економски развој Стварање амбијента за развој турзма  

Назив 

пројекта/активности: 

П29 

Одређивање локације за изградњу етно-села са привлачењем потенцијалних 

инвеститора 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Хан Пијесак са својим рељефним, локацијским и етнографским карактеристикама представља идеално мјесто 

за изградњу етно-села у аутентичном брдско-планинском стилу. На основу позитивних искустава досад 

изграђених етно-села, која укључују огромне приходе од туризма, повећање запослености и туристичку 

промоцију средина, општина Хан Пијесак ће, у одређеној административној процедури, изабрати 

потенцијалну локацију и по принципу јавно-приватног партнества понудити је заинтересованим 

инвеститорима. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Подстицање локалног економског развоја 

новим формама туристичке понуде, за шта 

постоје компаративне природне и амбијенталне 

карактеристике подручја општине Хан Пијесак 

 Потенцијални инвеститори: домаћи и 

страни  

 Туристичке организације  

 Донатори  

 Љубитељи етнотуризма и туристи 

уопште 

 Пролазници  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изградња аутентичног етно-села са 

оригиналним етнографским елементима овог 

подручја и одговарајућом угоститељском 

понудом  

 Адекватно тржишно позиционирање и 

дифернецијација у односу на постојећа етно-

села 

 Креирање нових радних мјеста  

 Повећање прихода од туризма  

 Синергија са осталим видовима туристичке 

понуде  

 Период проналажења инвеститора  

 Врста и обим изведених радова  

 Број смјештајних јединица  

 Разноликост туристичке понуде  

 Број посјетилаца  

 Износ прихода  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Идентификација погодне локације за 

изградњу етно-села 

 Прилагођавање просторно-планске 

документације  

 Утврђивање критеријума за одабир 

инвеститора  

 Јавни позив  потенцијалним инвеститорима   

 Администартивно-правне процедуре избора 

инвеститора   

 Изградња етно-села   

 Обогаћивање туристичке понуде увођењем 

додатних садржаја 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Незаинтересованост инвеститора  

 Потенцијално спорни имовинско-правни 

односи за изабрану локацију  

 

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, инвеститор  Инвеститор 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подстицање улагања у производњу засновану на 

биомаси 

Назив 

пројекта/активности: 

П30 

Јачање јавне свијсети о могућностима коришћења шумске биомасе на 

подручју општине Хан Пијесак  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

С обзиром на огромну површину шумскопривредног подручја као и на годишњи сјечиви етат, општина Хан 

Пијесак има потенцијале за ефикасно искоришћавање дрвне биомасе, која на годишњем нивоу износи цца 

50.000 m3. Тренутно се дрвна биомаса користи у занемаривом обиму, док остатак неискоришћене дрвне 

биомасе пропада. Због вишеструке исплативости дрвне биомасе, као обновљивог извора енергије и енергента 

који доприноси заштити околине, она је постала  високо цијењен производ у развијеном свијету, одакле 

проистиче подршка пројектима производње и коришћења дрвне биомасе разним видовима финансијских 

инструмената и помоћи. У складу са наведеним, потребно је интензивирати јачање јавне свијести о 

могућностима коришћења дрвне биомасе на подручју општине Хан Пијесак, с  акцентом на шумарству и 

дрвопрерађивачкој индустрији, гдје постоји највећи  потенцијал за економски рационално искоришћавање 

дрвне биомасе. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Рационално коришћење дрвне биомасе  

 Диверзификација производа у оквиру дрвне 

индустрије  

 Заштита околине  

 Повећање прихода дрвопрерађивачке 

индустрије  

 Локална предузећа  

 Страни инвеститори  

 Донатори  

 Локално становништво  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изградња капацитета за прераду дрвне биомасе  

 Повећање прихода у области дрвопрерађивачке 

индустрије  

 Повећање извоза  

 Повећање запослености  

 Број изграђених капацитета  

 Количина прерађене дрвне биомасе  

 Број новоформираних радних мјеста  

 Износ прихода  

 Обим извоза  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда студије о економским ефектима 

искоришћавања дрвне биомасе  

 Општина ће обезбиједити просторне услове 

за изградњу прерађивачких капациетета  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Релативно скупо почетно улагање у производне 

капацитете  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, локална предузећа, страни 

инвеститори, донатори  Привредна предузећа - домаћа и страна  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подстицање улагања у производњу засновану на 

биомаси 

Назив 

пројекта/активности: 

П31 

Мапирање потенцијалних  инвеститора и координација приликом 

аплицирања намјенским фондовима за улагања  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Смисао пројекта коришћења енергије биомасе шири је од саме економске добити јер се њиме остварују 

бројни позитивни учинци, попут збрињавања отпада, отварања нових радних мјеста, повећања 

конкурентности шумарства и дрвне индустрије те регионалне и локалне активности. Развијене државе 

Европске уније и свијета свјесне су ових позитивних аспеката те у знатној мјери помажу пројекте коришћења 

енергије биомасе. Општина Хан Пијесак ће у оквиру својих надлежности иницирати индивидуалне пројекте, 

с циљем аплицирања намјенским фондовима ЕУ, уз сопствену гаранцију и подршку тим пројектима.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање конкурентности дрвне индустрије  

 Обезбјеђивање додатних средстава и извора 

финансирања  

 Отварање нових радних мјеста  

 Локална предузећа из области дрвне 

индустрије  

 Инвеститори у производњу засновану на 

биомаси  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Квалитетно израђени пројектни приједлози  

 Додијељена средства  

 Отворена нова радна мјеста  

 Максимално коришћење дрвне биомасе 

 Број пројектних апликација  

 Број реализованих пројеката 

 Износ повучених средстава од страних 

фондова  

 Број новоформираних радних мјеста 

 Износ прихода  

 Обим извоза  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Праћење јавних позива од стране надлежне 

службе у општини Хан Пијесак  

 Израда пројектних приједлога  

 Мониторинг и надзор над имплементацијом 

пројеката  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Незаинтересованост  локалних предузећа  

 Лоша имплементација пројеката за која су 

повучена средства  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, локална предузећа, страни 

инвеститори, донатори  Локална предузећа  

 

 

 

 

 



 
 
           Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             . 

      

 79 

Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Локални економски развој Подстицање улагања у производњу засновану на 

биомаси 

Назив 

пројекта/активности: 

П32 Конверзија постојећих котлова на биомасу  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Овим пројектом је предвиђено да се, упоредо са развијањем домаћег тржишта биомасе, иницира конверзија 

постојећих котлова на биомасу, како у домаћинствима тако и код јавних потрошача, јер се због дуге зиме и 

ниских температура сваке године потроше огромне количине огревног дрвета и угља. Овај пројекат  је 

вишеструко значајан за општину Хан Пијесак због тога  што се, осим искоришћавања дрвне биомасе, смањује 

коришћење буковог дрвета као огрева (које има алтернативне исплативије употребе) и смањује потрошња 

угља, који сагоријевањем ослобађа много токсичних гасова.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Подстицање улагања у производњу засновану  

на биомаси  

 Повећање енергетске ефикасности  

 Домаћинства  

 Предузећа и сви јавни потрошачи 

топлотне енергије  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећана заинтересованост код грађана и 

предузећа за конверзију постојећих котлова  

 Конврзија котлова на биомасу, посебно код 

јавних потрошача  

 Број котлова на биомасу  

 Количина биомасе која  сагори у 

котловима на подручју oпштине  

 Економски ефекат конверзије 

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 1.000.000,00 КМ 

 Спор процес развоја производње засноване на 

биомаси   

 Недостатак финансијских средстава  

Извори:                                   % 

Општина                             10% 

Корисници                          10% 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, домаћинства, локална 

предузећа, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

(локалних путева)  

Назив 

пројекта/активности: 

П33 Израда анализе о стању путне мреже на подручју општине  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Циљ анализе стања путне мреже на подручју општине Хан Пијесак је утврђивање стварног стања свих 

категорија путева на подручју  општине, са акцентом на нивоу неопходног одржавања од стране надлежних 

власника (Општина Хан Пијесак, Путеви РС, ШГ „Височник“). 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање услова за одвијање саобраћаја  

 Адекватно управљање путном мрежом на 

подручју општине  

 Становништво општине Хан Пијесак  

 Превозници 

 Преузећа за одржавање путева 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Урађена анализа  

 Побољшано стање инфраструктуре  

 Лакше и безбједније одвијање саобраћаја  

 Вријеме за израду анализе  

 Активности  инициране на основу урађене 

анализе 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Именовање групе за израду анализе стања 

путне мреже на подручју општине Хан 

Пијесак  

 Прикупљање и обрада података 

 Израда документа - Анализе  

 Усвајање документа од стране надлежног 

органа Општине  

 Иницирање активности на основу урађене 

анализе 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 

 - 

 Нема Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ШГ “Височник“, ЈП „Путеви 

РС“  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

(локалних путева)  

Назив 

пројекта/активности: 

П34 Реконструкција и модернизација локалних путева  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Иако је  путна мрежа на подручју општине Хан Пијесак у релативно добром стању, мјерено дужином 

магистралних, регионалних, локалних и некатегорисаних путева, неопходно је стално одржавање, 

реконструкција и изградња путева, с циљем подизања нивоа квалитета животних услова овдашњег 

становништва.  Развој економије и туризма је незамислив без квалитетне саобраћајне инфраструктуре. 

Такође, због велике површине општине и разуђености руралних насеља, још увијек постоје села до којих воде 

макадамски путеви, због чега су животни услови овог становништва лошији, а улагање у рурални развој, 

посебно у развој пољопривреде, претпоставља адекватну саобраћајну комуникацију. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

 Aсфалтирање локалних путева  

 Бољи животни услови руралног становништва  

 Развој руралних дијелова  

 Становништво општине Хан Пијесак  

 Превозници  

 Донатори  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Инвестиције у саобраћајну инфраструктуру  

 Побољшано стање инфраструктуре  

 Лакше и безбједније одвијање саобраћаја  

 Врста и обим изведених радова  

 Број километара изграђене и 

реконструисане путне мреже  

 Степен задовољства становништва 

Главне активности: Период имплементацје: 

 На основу урађене анализе идентификовати 

листу приоритета за изградњу, 

реконструкцију и модернизацију  

 Због ограничених финансијских средстава, 

односно веома скупих инвестиција у 

инфраструктуру, нужно је стално 

аплицирање намјенским фондовима за 

улагање у развој инфраструктуре  

 Усаглашавање листе приоритета са 

могућностима општинског буџета на 

годишњем нивоу  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 .2.500.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  

 Разуђена насеља  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, становништво, донатори, Влада 

РС  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

(локалних путева)  

Назив 

пројекта/активности: 

П35 Редовно одржавање путева  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Редовно одржавање путева је од иузетне важности за општину Хан Пијесак с обзиром на дужину изграђене 

путне мреже, с једне стране, и релативно дуг период у току године када је потребно организовати адекватно 

чишћење снијега са коловоза и обезбиједити проходност путева до свих насељених мјеста на подручју 

општине, с друге стране. Због снијежног прекривача и посипања соли по асфалту, сваке године долази до 

значајних оштећења коловоза и потребе за санацијом. Пошто су очишћени путеви у зимском периоду услов 

за нормално одвијање живота на подручју општине Хан Пијесак,  у буџету се сваке године планирају значајна 

средства за чишћење и одржавање путева.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Нормализација саобраћаја у зимским мјесецима  

 Одржавање путне мреже  

 Побољшање услова живота локалног 

становништва  

 Цјелокупно становништво општине 

Хан Пијесак, посебно радници, ученици и 

људи којима је потребна здравствена 

помоћ у зимским мјесецима  

 Возачи  

 Предузећа 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Адекватно одржавање путне мреже  

 Редовно чишћење снијега у зимским мјесецима  

 Лакше и брже одвијање саобраћаја 

 Број километара очишћених путева/дан са 

снијежним покривачем  

 Врста и обим изведених радова на 

санацији путне мреже 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Планирање средстава у буџету, на основу 

екстраполације, за чишћење и одржавање 

путева  

 Расписивање тендера за избор извођача 

радова на пружању услуга чишћења снијега  

 Одабир извођача и потписивање уговора  

 Редовно одржавање и чишћење путева у 

зимским мјесецима  

 Санација оштећених путева у љетним 

мјесецима  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 250.000,00 КМ 

 Дуг зимски период  

 Огромне падавине  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, предузећа за одржавање путева 

и чишћење снијега, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

(локалних путева) 

Назив 

пројекта/активности: 

П36 Изградња пјешачке и бициклистичке стазе  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У склопу овог пројкета извршиће се избор одговарајуће локације (недалеко од урбаног подручја) и уређење 

исте као пјешачке и бициклистичке стазе, са постављањем одговарајућих путоказа те уређењем простора око 

стазе- постављањем клупа и осталих садржаја, за шта би према постојећим карактеристикама највише 

одговарао правац према Врелима, гдје већ постоји доста посјећено излетиште и макадамски пут, куда је у 

прошлости пролазила пруга и саобраћао чувени воз "ћиро". На подручју општине нема ни једне стазе уређене 

у ове сврхе, а оно што становништво користи као шеталишта или за вожњу бицикла, оптерећено  је 

саобраћајем. Осим тога, уређена пјешачка и бицикилистичка стаза обогаћује туристичку понуду. У зимском 

периоду стаза се може користити за нордијско скијање, чиме би се обогатила зимско-туристичка понуда. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Искоришћавање атрактивних локалитета у 

рекреативне и туристичке сврхе  

 Побољшање саобраћајне инфраструктуре на 

подручју општине  

 Рекреативци 

 Спортисти  

 Туристи  

 Грађани  

 Излетници 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изградња пјешачке и бициклистичке стазе, 

односно стазе за нордијско скијање  

 Постављање додатних садржаја- путоказа, 

клупа, расвјете  итд.  

 Повећање задовољства корисника  

 Унапређење туристичких садржаја и развој 

туризма  

 Врста и обим изведених радова  

 Дужина изграђених стаза  

 Број додатних садржаја  

 Просјечан број посјетилаца/дан 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда пројектне документације  

 Процедуре обезбјеђења потребних средстава  

 Процедуре одабира извођача радова и 

потписивање уговора  

 Изградња стаза  

 Постављање додатних садржаја  

 Промоција стаза као туристичких 

производа 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 200.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију РС, донатори 

извођачи радова, спортска друштва  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

(локалних путева) 

Назив 

пројекта/активности: 

П37 

Изградња тротоара према насељу Јапага и доградња тротоара у улици А. 

Карађорђевића  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Пројектом ће се доградити тротоар у улици Александра Карађорђевића, а према насељу Јапага изградити 

тротоар- дуж улице Српских добровољаца до краја насеља Јапага- због великог броја пјешака, а посебно дјеце 

која свакодневно иду тим улицама. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање саобраћајне инфраструктуре  

 Већа безбједност учесника у саобраћају  

 Љепши изглед градских улица  

 Пјешаци  

 Возачи  

 Туристи 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изграђени тротоари  

 Повећано задовољство учесника у саобраћају  

 Врста и обим изведених радова  

 Дужина постављених тротоара 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда пројектне документације  

 Процедуре обезбјеђења потребних средстава  

 Процедуре одабира извођача радова и 

потписивање уговора  

 Изградња тротоара  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство саобраћаја и веза Општина Хан Пијесак 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Побољшање саобраћајне инфраструктуре 

(локалних путева) 

Назив 

пројекта/активности: 

П38 Изградња паркинг простора за теретна возила  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Недостатак паркинг простора за теретна возила је  саобраћајни и комунални проблем који траје годинама. 

Због непостојања паркинг простора за камионе  који су у власништву становника урбаног подручја, исти се 

паркирају на тротоарима, покрај улица и на зеленим површинама. Овим пројектом, у првој фази одредиће се 

локација за изградњу паркинг простора, затим ће се приступити изградњи и уређењу паркинг простора, а 

надлежни орган Општине Хан Пијесак ће својом одлуком обавезати све власнике камиона и других теретних 

возила на  коришћење истог, с циљем увођења саобраћајног реда. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање саобраћајне инфрструктуре  

 Увођење комуналног реда за паркирање 

теретних возила (камиона и приколица)  

 Очување зелених површина  

 Превозници теретних  моторних возила  

 Цјелокупно становништво општине  

 Туристи и пролазници  

 Возачи 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изградња намјенског паркинга за теретна 

возила  

 Повећање задовољства власника теретних 

возила  

 Уведен саобраћајни ред  

 Врста и обим изведених радова  

 Капацитет паркинга у односу на број 

теретних возила  

 Број активних корисника  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда пројектне документације 

 Процедуре обезбјеђења потребних средстава  

 Процедуре одабира извођача радова и 

потписивање уговора 

 Изградња паркинга  

 Закључивање споразума са власницима 

теретних возила о коришћењу паркинга 

 Редовно одржавање паркинга  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 15.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава 

 Непоштовање споразума о коришћењу 

паркинга од стране власника теретних 

моторних возила  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство саобраћаја и веза Општина Хан Пијесак 

 

 

 

 

 



 
 
                            Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             .                           

        

 86 

Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Повећање енергетске ефикасности  

Назив 

пројекта/активности: 

П39 

Израда студије о дефинисању и начину реализације пројекта за успоставу 

централног гријања  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Први корак ка рјешавању дугорочног проблема ефикасног гријања на подручју општине је израда студије о 

могућностима и начину реализације пројекта централног гријања, с циљем успостављања централиозоване 

производње топлотне енергије и њене дистрибуције што већем броју корисника, уз максимално коришћење 

горива из обновљивих извора. Осим 3 острвска система централног гријања, којима су покривени само неки 

јавни потрошачи, домаћинства имају индивидуалне системе локланог и централног гријања, који су 

неефикасни, релативно скупи и недовољни у условима дугих и хладних зима карактеристичних за ово 

поднебље. Посебан проблем постојећег начина гријања је комунални неред који се ствара истоваром, сјечом, 

цијепањем и складиштењем дрва око стамбених зграда у центру Хан Пијеска. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Успостављање јединственог система 

централног гријања у Хан Пијеску  

 Повећање енергетске ефикасности  

 Рационално коришћење енергената и повећање 

укупне енергетске ефикасности  

 Потенцијално ефикасно искоришћавање 

биомасе 

 Бољи животни услови локалног становништва  

 Сви  грађани и предузећа у Хан Пијеску  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Израда позитивне студије о могућностима 

успоставе централног гријања с акценатом на 

уштеду енергената  и позитивне финансијске 

ефекте у дугом року  

 Заинтересованост грађана и предузећа за 

суфинансирање пројекта успоставе централног 

гријања  

 Период у којем ће студија бити израђена 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење Одлуке о израдиСтудије успоставе 

централног гријања 

 Расписивање јавног позива за израду Студије  

 Одабир кандидата (институције) која ће 

израдити Студију  

 Израда Студије  

 Јавни позив за израду идејног и изведбеног 

рјешења  

 Израда идејног и изведбеног рјешења  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, донатори   Општина Хан Пијесак 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Повећање енергетске ефикасности  

Назив 

пројекта/активности: 

П40 

Топлотна изолација постојећих објеката по принципу јавно-приватног 

партнерства  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Повећање енергетске ефикасности постојећег система гријања може се постићи вањском топлотном 

излолацијом, уз обнављање фасада. Огромне количине енергије се губе управо због лоше топлотне изолације, 

због чега је повећано коришћење огрева и других енергената приватних потрошача. Због климатских услова 

који отежавају живот локалног становништва у зимском периоду, овакве инвестиције су неопходне. Међутим, 

пошто је економска моћ домаћинстава ограничена, Општина ће понудити одређену форму јавно-приватног 

партнерства за улагање у топлотну изолацију, уз уређење фасада.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање енергетске ефикасности  

 Побољшање животних услова локалног 

становништва  

 Уређење фасада и љепши изглед града 

 Домаћинства  

 Донатори  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Смањење потрошње огрева и осталих 

енергената  

 Задовољство корисника  

 Уређене фасаде и урађена топлотна изолација 

 Број закључених уговора јавно-приватног 

партнерства  

 Број домаћинстава којима је уређена 

фасада и урађена топлотна изолација  

 Мања потрошња огрева, односно уз исту 

потрошњу већа енергетска ефикасност  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Израда пројекта топлотне изолације са 

предрачуном трошкова по домаћинству  

 Обезбјеђење финансијских средстава  

 Позив домаћинствима за јавно-приватно 

партнерство  

 Дефинисање међусобних обавеза  

 Процедуре одабира извођача и извођење 

радова  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 200.000,00 КМ 

 Недовољна заинтерсованост домаћинстава  

 Недостатак финансијских средстава  

 Конфликти код утврђивања листе приоритета  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          40% 

Донатор                           40% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, домаћинства, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Повећање енергетске ефикасности  

Назив 

пројекта/активности: 

П41 

Подстицање и подршка путем јавно-приватног партнерствана за  прелазак 

на етажно гријање  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Климатски услови у Хан Пијеску, које карактеришу дуге, хладне и снијежне зиме ( због надморске висине и 

присуства планинске климе), резултирају дужином грејног периода од најмање осам мјесеци у току године. 

Стога је етажно гријање у условима непостојања централног гријања једино прихватљиво рјешење које 

доводи до рационалне потрошње топлотне енергије, ефикасног коришћења огрева и других горива, а самим 

тим и  до побољшања општих услова живота  локалног становништва. Због ограниченe финансијскe моћи 

становништва, већина домаћинстава се грије индивидуалним системима  локалног гријања, уз огромну 

нерационалну  потрошњу огрева и других енергената. Циљ овог пројекта је да се код  локалног становништва 

пробуди свијест о значају етажног гријања и понуди суфинансирање путем јавно-приватног партнерства за 

прелазак на овај систем гријања. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање енергетске ефикасности  

 Побољшање животних услова локалног 

становништва  

 Домаћинства  

 Донатори  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећање загријаних површина уз исту 

потрошњу огрева 

 Економска исплативост  

 Повећано задовољство и бољи услови живота 

локалног становништва  

 Број прелазака на етажно гријање  

 Износ суфинансирања  

 Степен задовољства корисника  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Обезбјеђење финансијских средстава  

 Позив домаћинствима за јавно-приватно 

партнерство  

 Дефинисање међусобних обавеза  

 Прелазак на етажно гријање 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 500.000,00 КМ 

 Недовољна заинтерсованост домаћинстава  

 Недостатак финансијских средстава 

 Конфликти код утврђивања листе приоритета  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          40% 

Донатор                           40% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, домаћинства, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Рјешавање комуналних проблема  

Назив 

пројекта/активности: 

П42 Израда студије о начину рјешавања проблема комуналне инфрструктуре  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

С обзиром да комунална инфраструктура игра једну од врло важних улога када је ријеч о привлачности 

општине за разне врсте бизниса  као и о квалитету живота становника, те јако скупе пројекте, чији износи 

превазилазе могућности финансирања из општинског буџета, дефинисање пројекта није могуће без израде 

детаљне студије о начину рјешавања проблема комуналне инфраструктуре.  Потребу за таквом студијом 

намећу врло сложени проблеми који су везани за стање у овим областима. Да би се приступило системском 

рјешавању комуналних проблема, неопходно је претходно урадити пројектну документацију, која тренутно 

не постоји ни за један дио комуналне инфраструктуре. С обзиром да се ради о скупим инвестиционим 

пројектима, чије финанасирање увелико превазилази могућности буџета Општине, квалитетна пројектна 

документација отвара могућност аплицирања предприступним фондовима ЕУ. Сама израда пројектне 

документације је такође врло скупа и у постојећој економској ситуацији општине, њене привреде и 

становништва, претпоставља помоћ и донације од стране Владе РС.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој и унапређење комуналне 

инфраструктуре  

 Бољи санитарно-хигијенски и здравствени 

услови живота  

 Рационално коришћење природних ресурса-

воде  

 Заштита животне околине  

 Грађани  

 Предузећа  

 Туристи  

 Инвеститори  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Урађена Студија о начину рјешавања проблема 

комуналне инфраструктуре  

  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење Одлуке о изради Студије за 

рјешавање проблема комуналне 

инфраструктуре  

 Формирање тима за израду Студије  

 Прикупљање и обрада података  

 Израда Студије  

 Усвајање Студије  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 КМ 

 Недостатак/незаинтересованост кадрова који 

би учествовали у изради Студије 

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан  Пијесак, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију РС, донатори  Општина Хан  Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Рјешавање комуналних проблема  

Назив           

пројекта/активности:                                  

П43-44 

1. Израда пројекта канализације и отпадних вода                                                          

2. Изградња канализационог система и уређаја за пречишћавање отпадних 

вода  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Канализација на подручју општине Хан Пијесак је дугогодишњи проблем, који није адекватно ријешен. У 

градском подручју постоји један колектор канализације са септичком јамом капацитета 150-200 m³ (насеље 

испод Поште). Остали дијелови општине имају системе септичких јама различитих капацитета. Према броју 

становника на подручју општине Хан Пијесак, овакав систем канализације задовољавао би важеће норме, 

међутим, конфигурација терена (надморска висина од преко 1000 m)  таква је да све отпадне воде с једне 

стране завршавају у сливу ријеке Босне, а с друге стране у сливу ријеке Дрине. Због загађивања ширег 

подручја, Водопривреда РС је уврстила Хан Пијесак у програм обавезне уградње пречишћача отпадних вода, 

који подразумијева изградњу адекватног канализационог система, на који би се уградио систем за 

пречишћавање вода. За овај пројекат не постоји урађена пројектна документација. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Унапријеђена заштита животне околине  

 Побољшани санитарно-хигијенски и 

здравствени услови живота  

 Сви грађани општине Хан Пијесак  

 Грађани околних општина, који су 

индиректно угрожени отицањем 

отпадних вода са подручја општине Хан 

Пијесак 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Припремљена пројектна документација и 

урађен главни изведбени пројекат  

 Створене претпоставке за аплицирање на 

донаторска средства за изградњу 

канализационог система и уређаја за 

пречишћавање отпадних вода  

 Изграђена канализациона мрежа и системи за 

пречишћавање  

 Дужина канализационе мреже  

 Број уграђених пречишћача  

 Број уклоњених септичких јама  

 Број домаћинстава прикључених на 

канализациону мрежу  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење Одлуке о изради пројектне 

документације и главног изведбеног пројекта 

канализације и отпадних вода  

 Обезбјеђење финансијских средстава за 

финансирање пројектне документације  

 Спровођење процедура за одабир 

пројектантске куће  

 На основу урађеног пројекта аплицирање за 

донаторска средства намијењена изградњи 

канализационог  и система за пречишћавање 

отпадних вода  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

1.          50.000,00 КМ 

2.        250.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава Извори:                                   % 

Општина                             1.         100% 

2.           20% 

Корисници                          0 

Донатор                           2.           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ЈКП  "Јавор"  Хан Пијесак, 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС, донатори ЈКП  "Јавор"  Хан Пијесак 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Рјешавање комуналних проблема  

Назив 

пројекта/активности: 

П45 

Израда програма санитарне заштите изворишта Краљева гора и 

Поглеђанска вода 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

 За изворишта Краљева гора и Поглеђанска вода није урађен програм санитарне заштите.Такав програм 

постоји само за извориште Штекавац. Тренутно се становништво Хан Пијеска снабдијева водом ( која се 

користи за људску употребу) са сва три изворишта. Законска обавеза је да се на свим извориштима која се по 

количини и квалитету могу користити или се користе за снабдијевање становништва водом за пиће, односно 

уколико је вода са тог простора намијењена за људску употребу, спроведу мјере заштите од намјерног или 

случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно дјеловати на здравствену исправност воде. 

Пошто је изградњом водовода Штекавац било планирано затварање изворишта Краљева гора и снабдијевање 

становништва водом само са изворишта Штекавац, није на вријеме урађен програм санитарне заштитие за ово 

извориште и извориште Поглеђанска вода,  са ког се снабдијева неколико села. С обзиром да је капацитет 

изворишта Штекавац недовољан за уредно снабдијевање водом становништва и привреде Хан Пијеска,  

поново је стављен у употребу водовод Краљева гора, који нема програм санитарне заштите, као ни 

Поглеђанска вода.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшани санитарно-хигијенски и 

здравствени услови живота  
 Сви грађани општине Хан Пијесак  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Урађен програм санитарне заштите  

 Испоштоване законске обавезе санитарне 

заштите  

 Унапријеђен квалитет снабдијевања водом  

 Урађене мјере санитарне заштите  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење Одлуке о изради Програма 

санитарне заштите изворишта Краљева 

гора и Поглеђанска вода  

 Спровођење процедуре за одабир фирме која 

ће урадити Програм санитарне заштите  

 Спровођење мјера санитарне заштите  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             70% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ЈКП "Јавор" Хан Пијесак, 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС, донатори Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Рјешавање комуналних проблема  

Назив 

пројекта/активности:    

П46-47 

1. Израда пројекта ревитализације секундарне водоводне мреже и уређење 

изворишта Краљева гора                                                                                                          

2. Водоснабдијевање Хан Пијеска - санација, реконструкција и доградња 

система  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Са изворишта Краљева гора водом се снабдијева већи  дио становништва и индустрије Хан Пијеска. Иако је  

изградњом водовода Штекавац планирано затварање изворишта Краљева гора, стављањем у употребу 

водовода Штекавац утврђено је да огромни губици воде у секундарној водоводној мрежи намећу потребу 

поновоног активирања изворишта Краљева гора. Наиме, капацитети и једног и другог изворишта појединачно 

могли би снабдијевати дупло веће мјесто него што је Хан Пијесак да нема губитака у секундарној водовдној 

мрежи. Разлог за поновно уређење изворишта Краљева гора је у бољем квалитету воде са тог изворишта у 

односу на извориште Штекавац и у технички неквалитетно урађеном водоводу Штекавац, који изискује 

релативно веће трошкове одржавања. Капацитет изворишта Краљева гора је од 10 l/s (у вријеме суше-

релативно кратко вријеме у току љетног периода) до 17 l/s, а капацитет изворишта Штекавац је од 9 l/s до 16 

l/s. При капацитету од 17 l/s са изворишта Краљева гора и 16 l/s са Штекавца,  дневно се у водоводни систем 

убаци око 2.869 m³ воде. Дневна потрошња по једном  становнику је око 800 l воде,  што је 8 пута више од 

европске норме, која износи 90-120 l по становнику. Стварна потрошња воде се не може утврдити пошто не 

постоје уграђени водомјери- нити на нивоу потрошачке јединице нити на главним чвориштима водоводног 

система, па се тако и не зна гдје се губици највише стварају. Тренутно се спроводе активности за уградњу 

водомјера на нивоима потрошачких јединица, што ће омогућити наплату стварне потрошње воде, а не 

паушално по глави становника, како се сада ради. Да би се присупило санацији, реконструкцији и доградњи 

система, неопходна је пројектна документација. Сами трошкови израде пројектне документације превазилазе 

могућности буџета Општине Хан Пијесак, па је стога овај пројекат фокусиран на изналажење финансијских 

средстава у виду донација или повољних дугорочних кредита, како за финансирање пројектне документације, 

тако и за финансирање санације, реконструкције и доградње система. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Квалитетно ријешено питање 

водоснабдијевања Хан Пијеска  

 Економична потрошња вода  

 Обезбијеђени услови за здрав живот, развој 

пољопривреде, села, туризма и инвестирање у 

ово подручје  

 Становништво општине Хан Пијесак  

 Донатори  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Уређено извориште Краљева гора  

 Реконструисана секундарна водоводна мрежа  

 Потрошња воде у границама европских норми  

 Повећано задовољство становника због 

редовног снабдијевања водом  

 Побољшани здравствено-санитарни услови  

 Дужина реконструисане секундарне 

водоводне мреже  

 Проценат реконструисане водоводне 

мреже  

 Број уграђених водомјера  

 Количина потрошене воде по ЕС 

(еквивалентни становник)  

Главне активности: Период имплементацје: 

0 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 1.010.000,00 КМ 

 Недостатк финансијских средстава  

 Много већи трошкови у реалиозацији у односу 

на планирано  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 
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Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ЈКП "Јавор" Хан Пијесак, 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, Министарство финансија РС, 

Европска инвестициона банка, донатори   Општина Хан Пијесак , ЈКП "Јавор" Хан Пијесак 

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Рјешавање комуналних проблема  

Назив 

пројекта/активности:   

П48-49 

1. Планско рјешење за одлагање чврстог отпада (изградња локалне 

санитарне депоније или коришћење регионалне санитарне депоније)                                            

2. Рјешавање одлагања смећа у селу Пјеновац  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Постојећа градска депонија на локацији у Мекотама дефинисана је просторнопланском документацијом, али 

никада није урађен главни пројекат депоније. Најприхватљивије рјешење за  одлагање чврстог отпада са 

подручја општине Хан Пијесак  било би коришћење регионалне санитарне депоније. Пошто регионална 

санитарна депонија не постоји, општина Хан Пијесак мора прописно уредити постојећу депонију, у складу са 

санитарним условима. Студија санитарне депоније је урађена на бази идејног пројекта и потребно је урадити 

главни изведбени пројекат. Што се тиче одлагања смећа на подручју општине, најкритичније стање је у селу 

Пјеновац, које је удаљено од Хан Пијеска око 15 km и нема регулисан одвоз смећа, због чега се у овом селу 

користе дивље депоније, које озбиљно угрожавају живот и здравље овдашњег становништва. Повећава се 

могућност појаве заразних обољења  и међу стоком, пошто депоније нису ограђене па им стока несметано 

прилази. С обзиром на број становника, изградња локалне депоније није економски исплатива па се у 

наредном периоду мора изнаћи рјешење за постављање контејнера,  одвоз смећа и уклањање дивљих 

депонија. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Унапријеђена заштита животне околине 

 Смањена могућност појаве заразних обољења  

 Сузбијена појава ширења дивљих депонија 

 Локална заједница 

 Становништво општине Хан Пијесак  

 Јавна и приватна предузећа  

 Невчладин сектор 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Уређена постојећа депонија  

 Повећан капацитет депоније 

 Уклоњене све дивље депоније  

 Врста изведених радова  

 Повећан капацитет у m³  

 Број постављених знакова забране 

 Спроведене санитарне мјере  

 Број уклоњених дивљих депонија  

 Ријешено питање села Пјеновац  

 Број постављених контејнера у селу 

Пјеновац  

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 350.000,00 КМ 

 Недостатк финансијских средстава  

 Неконтролисано одлагање смећа (поновни 

настанак дивљих депонија) 

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ЈКП "Јавор" Хан Пијесак,  

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију РС, донатори Општина Хан Пијесак  
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 Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Рјешавање комуналних проблема  

Назив 

пројекта/активности: 

П50 Израда катастра подземних инсталација  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Општина Хан Пијесак нема снимљен катастар подземних инсталација. На основу важећих регулационих 

планова (општина Хан Пијесак има 6 регулационих планова и 4 плана парцелизације са идејним рјешењима; 

њихов саставни дио су планови инфраструктурних објеката: водовод, канализација, саобраћај, 

електрификација, ТТ, топлификација, заштита културно-историјског  и природног насљеђа и заштита 

животне средине) рађени су главни изведбени пројекти инфраструктуре, који се посљедњих година, послије 

техничког пријема и издавања употребне дозволе, снимају и катастарски уносе у апарат катастра подземља, 

али има доста  одступања наслијеђених из ранијих времена која нису снимљена и унесена у катастар  

подземља. Непостојање катастра подземне инфраструктуре отежава уредно одржавање и  поправку тих 

објеката. Посебан проблем представља изградња нових објеката подземне инфраструктуре, гдје често долази 

до оштећења постојећих објеката.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Уредно и квалитетно одржавање објеката 

подземне  инфраструктуре  
 Грађани  

 Предузећа  

 Институције  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Снимљени постојећи инфраструктурни објекти, 

како примарни тако и секундарни, на  ужем 

градском подручју  

 Израђен катастар подземних инсталација  

 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Доношење Одлуке о изради Катастра 

подземних инсталација 

  Именовање стручног тима, који ће радити 

на изради Катастра  

 Снимање постојећих подземних инсталација 

  Израда Катастра 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 КМ 

 Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, власници објеката подземне 

инфраструктуре, Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Просторно уређење општине  

Назив 

пројекта/активности: 

П51 Израда просторног и урбанистичког плана  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Општина Хан Пијесак има Просторни и урбанистчки план, са роком важења до 2010/11. године. Закон о 

уређењу простора је прописао обавезу локалних заједница да донесу просторни план општине као стратешки 

плански документ који се доноси на период од најмање 10 година. Просторни план је дугорочни плански 

документ, који  је основ за рјешавање захтјева у редовном поступку пред надлежним одјељењем 

Административне службе Општине, али и основ за израду документације нижег реда (урбанистички план, 

регулациони планови, урбанистички пројекти и друго) и израду одговарајуће техничке документације у 

складу са истом. Просторни план јединице локалне самоуправе преузима и детаљније разрађује планска 

опредјељења из Стратегије или Просторног плана Републике, уз уважавање природних и културно-

историјских вриједности подручја општине. Урбанистички план детаљно разрађује опредјељења из 

просторног плана јединице локалне самоуправе, а нарочито: детаљну организацију, дефинисање 

грађевинског,  пољопривредног, водног и шумског земљишта, дефинисање урбаног  и ужег урбаног простора, 

услове уређења грађевинског земљишта у заштитним зонама ( зоне: саобраћајне, енергетске, комуналне, 

водне), објекте друштвене инфраструктуре (здравство, образовање, културу), мјере заштите градитељског и 

природног насљеђа, мјере заштите животне средине, уклањање архитектонских баријера, мјере заштите 

становништва од елементарних непогода, обавезе израде спроведених планова.   

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Плански развој насеља  

 Рационално коришћење и уређење простора 

општине Хан Пијесак  

 Унапређење заштите животне средине  

 Побољшање стања планске документације у 

области просторног и урбанистичког 

планирања   

 Грађани  

 Инвеститори  

 Општина  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Урађена просторнопланска документација  

 Испуњене законске обавезе  

 Олакшана израда остале планске 

документације  

 Олакшано рјешавање захтјева грађана  

 Просторни и урбанистички план усвојен 

од стране СО Хан Пијесак  

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 30.000,00 КМ 

 Непланско развијање насеља, инфраструктуре, 

привредних и непривредних објеката  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           100% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију РС  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Просторно уређење општине  

Назив 

пројекта/активности: 

П52 Уређење и одржавање градског гробља 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У наредном периоду посебна пажња посветиће се уређењу градског гробља те редовном одржавању од стране 

надлежних служби. Градско гробље је до сада стихијски уређивано индивидуално од стране грађанства и са 

пар акција које је организовао Омладински савјет Хан-Пијесак. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Просторно уређење општине   Грађанство општине 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Уређено градско гробље  

 Редовно одржавање  

 Обим и врста радова на уређењу и 

одржавању  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Континуиране активности које ће се 

спроводити  у сардњи са ЈКП "Јавор" Хан-

Пијесак и невладиним сектором  

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 КМ 

 Нема Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан-Пијесак, ЈКП "Јавор" Хан-Пијесак, 

невладине организације ЈКП "Јавор" 
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Просторно уређење општине  

Назив 

пројекта/активности: 

П53 Изградња јавне расвјете 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Стање  јавне расвјете у општини је солидно зато  што је посљедњих година доста уложено у  њену изградњу, 

тако да је покривеност градских улица јавном расвјетом значајно повећана. У наредном периоду систем јавне 

расвјете ће се развијати према приоритетима и финансијским могућностима буџета Општине, те редовним 

одржавањем постојеће расвјете.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Амбијетална привлачност општине  

 Повећање јавне сигурности  
 Сви грађани општине  

 Туристи  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изграђена јавна расвјета  

 Побољшана јавна сигурност  

 Побољшани услови живота  

 Љепши изглед града  

 Јачање чврсте инфраструктуре  

 Врста и обим изведених радова  

 Дужина постављене јавне расвјете  

 Покривеност  oпштине и мјесних 

заједница јавном расвјетом  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Обезбјеђење средстава  

 Израда пројектне документације  

 Процедуре за избор извођача радова  

 Извођење радова и технички пријем  

 Редовно одржавање  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију РС, донатори Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Просторно уређење Општине  

Назив 

пројекта/активности: 

П54 Рјешавање објеката у рушевном стању  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Велики комунални и безбједоносни проблем у Хан Пијеску представља објекат Старе мензе, који је у 

рушевном стању, а налази се на главној саобраћајници и пјешачкој зони. Објекат је потребно што прије 

уклонити  јер, осим наведених проблема, представља ругло на уласку у град. Радови на рушењу и уклањању 

објекта до сада нису изведени због недостатка финансијских средстава. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање опште безбједности  

 Просторно уређење општине  

 Коришћење атрактивне локације у друге сврхе  

 Грађани општине ХанПијесак  

 Пролазници – пјешаци и возачи  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Порушена зграда Старе мензе *Уклоњен шут и 

уређена локација  

 Вријеме за извођење радова  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Обезбјеђење средстава  

 Процедуре за избор извођача радова * Рушење 

зграде и уклањање шута 

 Уређење локације  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 30.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију РС, донатори, 

извођачи радова  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре 

Просторно уређење општине  

Назив 

пројекта/активности: 

П55 Израда локалног акционог плана (ЛЕАП)  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

 Општина Хан Пијесак нема израђен Локални акциони еколошки план (ЛЕАП), који би се детаљно бавио 

основним еколошким проблемима и у оквиру којег би се радило на дефинисању јасних циљева и 

приоритетних пројеката из области заштите околине, те подигла тренутно ниска еколошка свијест грађана. 

ЛЕАП документ је потребно припремити, размотриити и усвојити уз највећи могући степен транстарентности 

и учешћа свих заинтересованих субјеката. ЛЕАП ће осигурати услове за ефикасно спровођење политике 

заштите околине на принципима одрживог развоја, подстаћи и пробудити јавну свијест и одговорност за 

заштиту околине, укључујући повећану јавну подршку инвестицијама у области очувања околине и ојачати 

способност  локалне управе, стручних институција и НВО-а да управљају и имплементирају програме из 

заштите околине.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање еколошке свијести  

 Рационално усмјеравање средстава на  

рјешавње приоритених проблема  

 Очување и заштита животне средине  

 Привлачност општине за инвестирање  

 Становништво општине Хан Пијесак  

 Предузећа 

 Невладин сектор  

 Донатори  

 Инвеститори  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Унапријеђена заштита животне средине  

 Побољшано опште здравље грађана  

 Повећана привлачност општине за 

инвестирање  

 Развој туризма  

 Вријеме за изрдау ЛЕАП-а  

 Начин имплементације  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Општина Хан Пијесак се кандидовала за 

израду ЛЕАП-а у сарадњи са УНДП-ом  

 Активности на изради ЛЕАП-а 

координираће УНДП заједно са општинским 

тимом, који ће именовати начелник након 

доношења одлуке о изради  и 

имплементацији пројекта    

 Прикупљање и обрада података 

 Израда ЛЕАП-а  

 Имплементација и мониторинг  

 Евалуација ЛЕАП активноси и резулатат 

његове имплеметације у складу са еколошким 

захтјевима ЕУ 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 непознати 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           100% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, УНДП, донатори  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Подршка развоју спортских активности  

Назив 

пројекта/активности: 

П56 Развој и унапређење рада спортских организација  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

 Општина ће, као и до сада,  материјално и финансијски  помагати рад спортских организација ради јачања 

њихових капацитета, а у циљу привлачења и укључивања што више младих у спортске активности и активно 

бављење спортом. Редовна финансијска помоћ су грантови који се планирају и исплаћују из буџета Општине, 

а у наредном периоду  повећаће се и побољшати капацитети спортских терена и објеката (што је и предмет 

појединих пројеката). 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој и промоција спорта и рекреације  

 Развијање спортског и такмичарског духа код 

младих  

 Привлачење што више дјеце и омладине ка 

спорту  

 Спортски клубови  

 Спортисти  

 Дјеца  

 Омладина                

 Рекреативци  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Унапријеђен рад спортских клубова  

 Побољшани материјално-технички услови 

тренирања и такмичења 

 Остварени значајни спортски резултати  

 Укључена већина дјеце и омладине у активно 

тренирање  

 Број активних клубова  

 Број чланова по клубовима  

 Број реквизита  

 Број учешћа на такмичењима  

 Остварени резулатати на такмичењима  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Усклађивање потреба спортских клубова са 

буџетом Општине према јасно дефинисаним 

критеријумима, који укључују величину 

спортских клубова мјерено бројем чланова, 

материјално-техничким условима за рад, 

бројем такмичења, постигнутим 

резултатима    

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 150.000,00 КМ 

 Незаинтерсованост спонзора за финансирање 

рада спортских организација  

 Ограничена финансијска средства   

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, спортски клубови, спонзори  Општина Хан Пијесак, спортски клубови  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених  услова 

живота 

Подршка развоју спортских активности  

Назив 

пројекта/активности:         

П57-60 

1. Реконструкција крова на новој спортској сали                                                           

2. Замјена дотрајале заштитне огарде и освјетљење око игралишта иза 

школа                                                                                                                                              

3. Уређење помоћног игралишта (код метеоролошке станице) са 

постављањем заштитне ограде                                                                                                                          

4. Реконструкција старе фискултурне сале   

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

На новој спортској сали, иако је недавно направљена, кровна конструкција је пропала и прокишњава те тако 

штети објекту у цјелини. У циљу очувања функције спортске сале а ради задовољавања спортско-

рекреативних потреба ученика Основне и Средње школе, те многобројних спортских клубова и рекреативаца, 

у наредном периоду неопходно је санирати оштећени кров и спријечити даље пропадање објекта. Игралиште 

иза Основне и Средње школе, које се користи за потребе тих школа те за одржавање турнира, потребно је 

оградити пошто је дотрајала заштитна ограда (мрежа), чија је основа функција да спријечи пролаз лопте у 

шуму. Осим тога, мало и велико игралиште су у љетним мјесецима окупљалишта дјеце, омладине и 

рекреативаца па би се постављањем расвјете повећала њихова употреба и корсиност у спортске и рекреативне 

сврхе. Помоћно игралиште код метеоролошке станице ограничено се користи због неуређеног терена и 

непостојања заштитне ограде према Мајдану. С обзиром да се налази на атрактивној локацији, у плану је да 

се игралиште уреди као тениски или фудбалски терен, како се и сада користи. Стара фискултурна сала, тзв. 

"Соколски дом", налази се на атрактивној локацији у центру града. Зграда није функционална више од 10 

година и потребна јој је потпуна реконструкција и модернизација да би могла да се користи у спортске и 

образовне сврхе, за потребе одвијања наставе физичког васпитања, за шта се ова сала највише и користила. 

Реконструкцијом старе фискултурне сале повећали би се капацитети за тренирање и одржавање наставе 

физичког васпитања. Зграда која се налази на атрактивној локацији у центру града била би стављена у 

функцију за коју је намијењена, са могућношћу  да  евентуални вишак  простора буде искоришћен за друге 

намјене. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Повећање капацитета за рад спортских клубова 

и одвијање наставе физичког васпитања  

 Стварање предуслова за развој спортског 

туризма  

 Омасовљење спорта  

 Промовисање спортског живота код дјеце и 

омладине  

 Максимално коришћење постојећих спортских 

терена  

 Спортски клубови  

 Спортисти  

 Рекреативци  

 Наставно особље  

 Туристи  

 Родитељи  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Санирани и реконструисани спортски терени и 

спортске сале  

 Унапријеђен васпитно-образовни процес 

стварањем нормалних услова за одвијање 

наставе физичког васпитања  

 Унапријеђен рад спортских клубова 

обезбјеђењем адекватних простора и терена  

 Врста и обим изведених радова на 

санацији, реконструкцији и доградњи 

спортских терена  

 Број сати активног коришћења спортских 

терена  

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 285.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава Извори:                                   % 

Општина                             5% 

Корисници                          0 

Донатор                           95% 
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Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, спортски клубови, спонзори, 

донатори, Министарство просвјете и културе РС, 

Министарство породице, омладине и спорта РС Општина Хан Пијесак, ЦКС “Поглед” Хан Пијесак 

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Подршка развоју спортских активности  

Назив 

пројекта/активности: 

П61 

Подршка постојећим спортским турнирима, уз одговарајућа културна 

дешавња  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У Хан Пијеску се три пута годишње одржавају турнири у малом фудбалу. Датуми одржавања турнира су 

значајни датуми за становништво овог мјеста па се тако турнири одржавају током васкршњих празника, на 

Видовдан и за Дан општине Хан Пијесак - 9. августа (Свети Пантелејмон). Сходно спортском духу овог 

мјеста, на турнирима учествује значајан број клубова малог фудбала. Турнири су доста посјећени и 

најзначајније су спортске манифастације које се организују у Хан Пијеску у току једне године. Огранизацију 

и одржавање турнира Општина ће подржавати, као и до сада, пошто турнири промовишу спорт и рекреацију, 

посебно код младих. Подршка Општине се остварује преко Центра за културу и спорт "Поглед" Хан Пијесак, 

у виду куповине пехара. Фонд за награде обезбјеђују  клубови  уплатом котизације. Један вид подршке од 

стране Општине могло би да буде публиковање календара спортских манифестација, с циљем информисања о 

датумима, терминима и мјестима одржавања утакмица, са пописом учесника, називом организатора и 

осталим битним информацијама, а у сврху што веће популаризације турнира и спорта уопште. Да би турнири 

имали што већи значај, потребно их је обогатити одговарајућим културним садржајима. Турнир који се 

одржава 9. августа прате културна дешавања, јер је тада Дан општине Хан Пијесак. Међутим, и остале 

турнире Општина ће, у сарадњи са ЦКС "Поглед", настојати да обогати што разноврснијим културним 

дешавњима.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Промоција спорта и рекреације   Спортисти  

 Спортски клубови  

 Дјеца и омладина  

 Сви љубитељи спортских 

манифестација 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Публиковање календара спортских 

манифестација  

 Увођење културних дешавања уз спортске 

манифестације  

 Број календара 

 Број учесника 

 Број културних садржаја  

Главне активности: Период имплементацје: 

 У  сарадњи са ЦКС "Поглед" Хан Пијесак, 

детаљно ће се разрадити активности око 

публиковања календара и увођења додатних 

културних садржаја 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Нема Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ЦКС "Поглед" Хан Пијесак, 

спортски клубови (мали фудбал) ЦКС "Поглед" Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Подршка развоју спортских активности  

Назив 

пројекта/активности: 

П62 

Едукација од стране професора и тренера, стручни савјети у одабиру 

спорта  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Основна замисао овог пројкета је да се, у циљу веће популаризације спорта код младих, у основној школи 

периодично спроводе активности  везане за едукацију о значају  спорта за раст и развој дјеце као и  за помоћ 

и стручне препоруке у одабиру спорта од стране наставника и професора физичког васпитања, тренера 

спортских клубова и спортских љекара. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Промоција спорта и рекреације  

 Повећан квалитет наставно-образвоног и 

васпитног рада  

 Повећано интересовање за бављење спортом  

 Бољи спортски резултати  

 Дјеца и омладина  

 Спортски клубови  

 Наставно особље  

 Љекари 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 1-2 пута годишње организована предавања о 

значају спорта и редовног тренирања у 

основној и средњој школи од стране 

едукованих тренера и спортских радника  

 1-2 пута годишње у основној школи 

организоване посјете  спортског љекара с 

циљем давања препорука за бављење спортом 

на основу психо-физичких предиспозиција 

дјеце  

 Број предавња  

 Број посјета љекара  

 Број укључене дјеце у спортске клубове и 

секције  

 Постигнути резултати  

Главне активности: Период имплементацје: 

 У сарадњи са спортским клубовима и 

тренерима организовати предавња у основној 

и средњој школи 

 Истовремено, у сарадњи са Домом здравља 

Хан Пијесак организовати посјету и преглед 

спортског љекара  

 Анимирати дјецу у ОШ  да  направе плакате 

о значају појединих спортова и исте 

окачити у холу школе 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Нема Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

ЦКС "Поглед" Хан Пијесак, основна и средња школа 

(наставници и професори физичког васпитања), 

спортски клубови, Дом здравља, НВО ЦКС "Поглед" Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Развој културних институција 

Назив 

пројекта/активности: 

П63 

Стамбено збрињавање Народне библиотеке, са осивањем читаонице за 

грађанство и Клуба љубитеља књиге 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Народна библиотека Хан Пијесак је најстарија културна установа у граду и један од носилаца његовог 

културног живота. Према садашњем броју корисника и књижном фонду  којим располаже, простор гдје је 

Библиотека смјештена не задовољава стандарде. На основу анкете која је спроведена 2007. године,  дошло се 

до закључка да незадовољство читалаца произлази највише из просторних ограничења, недостатка интернет- 

читаонице, физички одвојеног дјечијег одјељења, опреме, изложбеног простора и сале. Библиотека је дошла 

до тачке максималне искоришћености постојећих просторних могућности, које су постале ограничавајући 

фактор било каквог значајнијег развоја ове институције. Нова зграда Народне библиотеке била би 

вишеструко корисна за ширу заједницу, као њено средиште у  образовном, културном, комуникацијском и 

социјалном аспекту. Осигуравањем простора, извора и помагала за креативност, Библиотека би могла 

пружати услове за  лични развој појединца, доживотно образовање те постати мјесто сусрета и комуникације 

појединаца и различитих друштвених група. Лијепа и пространа Библиотека допринијела би  раду локалних 

удружења и невладиних организација, подстицању волонтерског рада, развијању осјећаја локалне и глобалне 

припадности, јачању имиџа града и подизању квалитета живота грађана. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој и унапређење култуних институција  

 Задовољавање књижних, просторних и 

функционалних потреба становника Хан 

Пијеска  

 Грађанство општине Хан Пијесак  

 Дјеца и омладина  

 Институције  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Ријешено стамбено питање Народне 

библиотеке, са адекватним простором за рад, 

који укључује: канцеларијски простор, 

изложбено-репрезентацијски простор, 

вишенамјенску салу, средишњи информативни 

пулт,  посебна одјељења (дјечије, 

општепозајмно, стручно, завичајно, интернет- 

читаоницу), арт- кафе и мокри чвор  

 Повећање броја корисника  

 Повећање књижног фонда  

 Врста и обим изведених радова приликом 

рјешавња стамбеног простора  

 Врста и квалитет опреме  

 Број корисника- апсолутно и реалтивно/у 

односу на број становника  

 Број књига- у физичком и електронском 

облику *Број позајмљених књига  

 Број посјета  

 Број изложби  

 Број предавања  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Обезбјеђење финансијских средстава  

 Израда идејног и изведбеног пројекта нове 

библиотеке (просторије у оквиру зграда-

имовине које су у власништву Општине, а 

нису у функцији или се може извршити 

пренамјена) 

 Процедуре за избор извођача радова и набавку 

потребне опреме  

 Пресељење Библиотеке  

 Ппромоција 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 непознати 

 Недостатк финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Народна библиотека "Бранко 

Чучак" Хан Пијесак, Министарство просвјете и културе 

РС, невладине организације, приватни сектор, донатори  Народна библиотека "Бранко Чучак" Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Развој културних институција 

Назив 

пројекта/активности: 

П64 Намјенско коришћење Центра за културу и спорт "Поглед" ХанПијесак  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Просторни и организацијски капацитети Центра за културу и спорт „Поглед“ нису довољно искоришћени. 

Сала која је предвиђена за културне манифестације има малу фреквенцију, односно малобројна културна 

дешавања. У циљу подизања културног живота у Хан Пијеску, Општина ће у сарадњи са Центром 

интензивирати културне манифестације, довођењем намјенски активног радног простора у стање 

функционалности и стварањем  примјерених услова за активности  формалних и неформалних удружења из 

области владиног и невладиног сектора и формација које промовишу садржаје везане за културу, едукацију, 

умјетност, стваралаштво и иновацију. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Садржајнији културни живот становништва   Грађанство општине Хан Пијесак  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Повећан број културних, образовних и сличних 

дешавања у просторијама Центра 

 Ефикаснији рад ЦКС "Поглед" и већи 

сопствени приходи  

 Повећан број посјетилаца  

 Број манифестација  

 Број посјелтилаца  

 Висина оствареног прихода  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Континуирано - ЦКС "Поглед" Хан Пијесак 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Недовољна заинтересованост публике за 

посјећивање културних манифестација  

 Недостатак финансијских средстава за 

организацију квалитетних манифестација  

 Неадекватни људски ресурси 

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

ЦКС "Поглед" Хан Пијесак, Општина Хан Пијесак, 

невладине организације, секције при основној и 

средњој школи, институције културе ЦКС "Поглед" Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Развој културних институција 

Назив 

пројекта/активности: 

П65 Подршка "Чучковим књижевним сусретима"  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Културна манифестација „Чучкови књижевни сусрети“, у организацији Народне библиотеке Хан Пијесак, 

успјела је да значајно обогати културни живот Хан Пијеска, а саму општину да промовише као мјесто 

културних дешавња које треба посјетити у вријеме одржавања ове манифестације. Ова манифестација високо 

је рангирана на листи свих културних манифестација које се одржавају  у Републици Српској. Народна 

библиотека је скромним средствима направила значајно културно дешавање у једној малој општини као што 

је Хан Пијесак. Ова манифестација ће и у наредним годинама бити подржана од стране Општине и 

материјално и финансијски јер је препознат њен огроман допринос за културни развој општине. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Промоција општине Хан Пијесак као центра 

значајног културног дешавања  
 Грађанство општине Хан Пијесак  

 Медији  

 Посјетиоци-гости   

 Књижевници  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Рангирање манифестације на листи значајних 

културних дешавања у РС на све већој 

позицији  

 Повећање броја учесника  

 Повећање броја посјетилаца  

 Адекватно медијско представљање  

 Позиција на листи значајних културних 

дешавања у РС *Број учесника  

 Број посјетилаца  

 Број медијских извјешатаја  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Финансијска и организацијска подршка 

Народној библиотеци  Хан Пијесак, која 

сваке године организује манифестацију у 

складу са дефинисаним активностима  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 25.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  

 Лоши временски услови у вријеме одржавања 

манифестације  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Народна библиотека "Бранко 

Чучак" Хан Пијесак, Министарство просвјете и културе 

РС, невладине организације, приватни сектор, донатори  Народна библиотека "Бранко Чучак" Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапреење социјално-друштвених услова 

живота 

Развој културних институција 

Назив 

пројекта/активности: 

П66 Реконструкција крова Дома културе  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Овим пројектом је предвиђена реконструкција и санација крова на Дому културе, која ће бити реализована 

заједничким средствима Општине и осталих власника имовине у оквиру зграде гдје је смјештен Дом културе. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Функционална одрживост и заштита  Дома 

културе  
 Грађанство општине Хан Пијесак  

 ЦСК "Поглед" Хан Пијесак  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Реконструисан кров на Дому културе   Врста и обим изведених радова  

 Трошкови реконструкције 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Постизање споразума са сувласницима зграде 

у којој је смјештен Дом културе и 

канцеларије ЦСК "Поглед" Хан Пијесак о 

суфинасирању реконструкције Дома културе  

 Процедуре за избор извођача радова  

 Набавка материјала и извођење радова  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 40.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава 

Незаинтересованост сувласника за 

суфинансирање 

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           100% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Усклађивање система образовања развојним 

потребама  

Назив пројекта/активности: 

П67 Подршка запошљавању  младих високообразованих кадрова  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Општина Хан Пијесак је суочена са огромном  депопулацијом становништва, посебно младих људих, који по 

завршетку факултета, првенствено због немогућности да се запосле, трајно напуштају ову општину у потрази за 

послом и квалитетнијим животом. Једини начин да се дјелимично спријечи овај негативан тренд је 

запошљавање младих високообразованих кадрова уз подрушку  Општине. Општина мора да ради на развоју 

квалитетних људских ресурса, без којих је будући друштвено-економски развој незамислив. Програм 

запошљавања младих израдиће се на основу информација прикупљених на терену (приватна и јавна предузећа, 

јавне институције и невалдин сектор). Пројекат подразумијева додјелу финансијских средстава (на основу 

прецизно утврђених критеријума) за њихово запошљавање, чиме ће се друштво (Општина) растеретити 

притиска одређеног броја незапослених младих људи. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Креирање квалитетне кадровске структуре за одржив 

развој oпштине  

 Развој људских ресурса  

 Заустављање демографског пражњења oпштине, 

посебно младих   

 Смањење незапослености   

 Млади високообразовани кадрови 

(завршне године студија и млади-

незапослени са факултетском 

дипломом до 30 година старости)  

 Предузећа и институције са 

подручја oпштине  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Утврђене стварне потребе за кадровима на подручју 

oпштине 

 Креирање програма за трајно запошљавање младих 

високообразованих кадрова у локалним преузећима и 

институцијама  

 Промјена структуре запослених ка бројном јачању 

младих високообразованих кадрова 

 Број предузећа која учествују у 

програму  

 Број новозапослених младих 

високообразованих кадрова  

 Процентуално учешће младих у 

старосној и кадровској структури 

организација  

 Износ додијељених средстава  

 Задовољство младих овим 

програмом и испуњење њихових 

очекивања  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Именовање тима (особе) која ће извршити анализу 

на основу прикупљених података из предузећа 

(карактеристике пословних процеса, број тренутно 

запослених, потребе за високообразованим кадровима 

и други подаци) и података о броју младих из Хан 

Пијеска који су завршили факултет, а нису нашли 

запослење и оних који су при крају студија, а 

потенцијално би се вратили у Хан Пијесак да живе и 

раде  

 Обезбјеђење потребних финансијских средстава за 

финансирање програма запошљавања  

 На основу анализе- креирање програма за 

запошљавање са суфинансирајућом компонентом 

Општине и из других извора (првенствено 

донаторских)  

 Имплементација, мониторинг и евалуација ефеката 

програма   

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 непознати 

 Недостатак финансијских средстава  

 Незаинтерсованост привредника за запошљавање 

младих високообразованих кадрова  

 Преоптерећеност јавних предузећа и институција  

вишком радне снаге (углавном средња стручна спрема) 

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 
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Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/ 

мониторинг и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, предузећа и институције са подручја 

општине Хан Пијесак, донатори, Завод за запошљавање РС  Општина Хан Пијесак 

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Усклађивање система образовања развојним 

потребама  

Назив 

пројекта/активности: 

П68 Приједлог потреба за образовним профилима Средње школе 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Овај пројекат подрзумијева истраживање краткорочних и дугорочних потреба предузећа (приватних и јавних) 

за стручним профилима радне снаге, односно утврђивање стручних и образовних профила за којим имају 

и/или ће имати потребу у наредним годинама. Сврха пројекта је да се Средњој школи Соколац, Oдјељењу 

Хан Пијесак презентују ове информације, како би направила одговарајући план, који ће бити усклађен са 

потребама локалне привреде. Такође, ове информације би послужиле за реализовање пројеката активних 

мјера запошљавања (обука, преквалификација и стручног  усавршавања), чиме би се обезбиједили потребни 

кадрови за поменута предузећа и запослио одређени број лица. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Смањење незапослености  

 Прилагођавање образовних профила потребама 

тржишта рада  

 Садашњи и будући ученици Средње 

школе  

 Незапослени  

 Средњошколски центар  

 Привредна предузећа  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Смањење постојећег дисбаланса између 

стварних потреба привреде за одређеним 

профилима радне снаге и образовних профила 

Средње школе Соколац 

 Смањење незапослености   

 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Направити истраживање међу предузећима 

са подручја Хаn Пијеска о стварним 

потребама за одређеним профилима радне 

снаге  

 Представити истраживање 

Средњошколском центру Соколац, с циљем 

прилагођавања наставног програма 

потребама привреде    

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Незаинтересованост предузећа за учествовање 

у пројекту  

 Давање нетачних информација од стране 

предузећа  

 Мали број ученика који уписује средњу школу 

у Хан Пијеску  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Средњошколски центар 

Соколац, привредна предузећа, Министарство просвјете 

и културе РС, НВО  НВО, Омладински савјет  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Усклађивање система образовања развојним 

потребама  

Назив 

пројекта/активности: 

П69 Увођење предшколског образовања (обданиште) 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Непостојање обданишта у Хан Пијеску је дугогодишњи проблем, који је неколико пута актуелизован, а никад 

није реализован. Обданиште је савремена потреба и родитеља и дјеце. Наставни план и програм у првим 

разредима основне школе је направљен са претпоставком да су дјеца већ усвојила одређена знања и вјештине, 

које ће им омогућити савладавање градива, због чега су дјеца која не похађају обданиште у том смислу 

оштећена. Наравно, основна сврха обданишта, поред образовања и васпитања, јесте активно збрињавање 

предшколске дјеце у радно вијеме родитеља. У првој фази овог пројекта потребно је урадити истраживање 

међу родитељима предшколске дјеце, с циљем утврђивања стварних потреба те исплативости оснивања 

обданишта, након чега би се приступило његовој реализацији. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Адекватно збрињавање предшколске дјеце  

 Очување породице  

 Социјализација дјеце  

 Увођење васпитно-образовног процеса код 

најмлађих нараштаја  

 Дјеца предшколског  узраста  

 Родитељи  

 Предузећа у којима родитељи раде  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Изграђено дјечије обданиште  

 Побољшана социјализација, васпитање и одгој 

дјеце  

 Врста и обим изведених радова  

 Врста и обим набављене опреме 

 Број дјеце  

 Степен задовољства родитеља  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Урадити анализу о стварним потребама 

родитеља предшколске дјеце и 

заинтересованости за коришћење 

обданишта, као и могућностиома плаћања  

 Обезбиједити финансијска средства  

 Идентификовати погодну локацију за 

изградњу обданишта или реконструкцију 

просторија у оквиру постојећих зграда у 

власништву Општине  

 Спровести процедуре за избор извођача 

радова и набавку потребне опреме  

 Формално-правно основати обданиште 

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 50.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  

 Лош материјални положај родитеља 

предшколске дјеце 

 Незаинтересованост власти за оснивање 

обданишта  

Извори:                                   % 

Општина                             20% 

Корисници                          0 

Донатор                           80% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство просвјете и 

културе РС, донатори, невладине организације  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Усклађивање система образовања развојним 

потребама  

Назив 

пројекта/активности: 

П70 Пројекат образовања одраслих у виду разних курсева  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Одрасло становништво које је завршило формално образовање  у савременим условима има потребу сталног 

учења и стицања нових знања, а у општини Хан Пијесак нема могућности за задоваљавање тих потреба. С 

тим у вези, Општина ће у наредном периоду, у сарадњи са ЦКС "Поглед" Хан Пијесак, покренути пројекат 

организовања курсева ( нпр. курс енглеског језика, курс шивења и слично), на којима би полазници стекли 

нова знања и вјештине, а неки и извор зараде на бази стеченог знања. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој људских ресурса   Становништво општине Хан Пијесак  

 Центри за едукацију 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Oрганизовани курсеви и други видови обуке 

одраслог становништва  

 Додијељени сертификати о успјешно 

завршеним курсевима  

 Број курсева  

 Број полазника  

 Број сертифицираних полазника  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Направити прелиминарни позив за похађање 

курсева и обука, с циљем утврђивања броја 

кандидата  

 Направити уговор са лиценцираним центром 

за едукацију 

 Утврдити мјесто, период и термине 

одржавања одређеног  курса (обуке)  

 Извршити упис  

 Реализовати курсеве (обуке)  

 Подијелити сертификате  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Недостатак интересовања  

 Недостатак финансијских средстава 

 Незаинтерсованост центара за едукацију због 

малог броја полазника  

Извори:                                   % 

Општина                             30% 

Корисници                          70% 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

ЦКС “Поглед” Хан Пијесак, Општина Хан Пијесак, 

центри за едукацију  ЦКС “Поглед” Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Усклађивање система образовања развојним 

потребама  

Назив 

пројекта/активности: 

П71 

Планирање стипендија за дефицитарна занимања за средњошколце и 

студенте  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Општина Хан Пијесак већ дуги низ година стипендира студенте. Овим пројектом предвиђен је активнији 

приступ  формулисању критеријума за додјелу стипендија, што би требало да буде  урађено на бази 

претходно спроведеног истраживања о стварним потребама  које за одређеним образовним профилима имају 

предузећа и институције, уз испитивање могућности суфинансирања стипендија од стране предузећа која 

имају потребе за одређеним профилима. Наравно, у дефинисању критеријума и даље ће се водити рачуна о 

социјалном аспекту, који подразумијева имовинско стање студената, односно ученика те статус породица 

погинулих бораца и РВИ. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Развој људских ресурса  

 Смањење депопулације становништва 
 Ученици и студенти (таленти, 

дефицитарна занимања, породице 

погинулих бораца и РВИ, социјално 

угрожени)  

 Њихове породице  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Помоћ ученицима и студентима 

 Попуњена дефицитарна занимања  

 Квалитетан и школован будући кадар за развој 

општине  

 Расположиви буџет  

 Број стипендиста  

 Износ стипендије  

 Број критеријума код додјеле стипендија  

 Број запослених стипендираних кадрова на 

подручју општине Хан Пијесак  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Буџетирање средстава за додјелу стипендија 

 Јавни позив  предузећима за суфинансирање 

стипендија  

 Утврђивање критеријума за додјелу 

стипендија  

 Расписивање јавног позива за аплицирање на 

стипендије  

 Анализа и евалуација пристиглих апликација  

 Састављање коначне листе будућих 

стипендиста  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 25.000,00 КМ 

Недостатак финансијских средстава  

Расипање кадрова након завршеног школовања  
Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, предузећа  

 

Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Усклађивање система образовања развојним 

потребама  

Назив 

пројекта/активности: 

П72 

Пројекат адаптације просторија у ОШ, набавка опреме и наставних 

срестава  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Основна школа "Милан Илић Чича Шумадијски" у Хан Пијеску једина је ОШ на подручју oпштине. Школу 

похађа око 300 ученика, од припремног одјељења до 9. разреда. У ову школу  годинама се  минимално 

улагало. Посљедица тога је  школски амбијент који је неусклађен са захтјевима савременог наставног процеса 

и потребама самих ученика и наставника који ту бораве. Већи дио столарије (и спољне и унутрашње)  

дотрајао је па је потребно да се она замијенити. Опрема (столови и клупе) у појединим кабинетима и 

учионицама је стара и неколико десетина година. Од кабинета у којима се изводи предметна настава, 

савременим наставним срдствима једино је опремљен кабинет информатике. У осталим кабинетима, посебно 

кабинетима биологије, хемије и физике, потребни су савремена опрема и наставна средства, који би 

омогућили много квалитетније извођење наставе.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Бољи квалитет образовања у Основној школи  Ученици  

 Наставници  

 Родитељи  

 Друштвена заједница  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Санирана и опремљена Основна школа у 

складу са савременим наставно-педагошким 

нормама 

 Врста и обим изведених радова  

 Износ инвестиција  

 Степен задовољства ученика и наставника 

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 100.000,00 КМ 

 Недостатк финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             50% 

Корисници                          0 

Донатор                           50% 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, ОШ "Милан Илић Чича 

Шумадијски", Министарство просвјете и културе РС, 

донатори ОШ "Милан Илић Чича Шумадијски" Хан Пијесак  

 

 

 

 

 



 
 
                            Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             .                           

        

 114 

Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Унапређење система социјалне и здравствене 

заштите  

Назив 

пројекта/активности: 

П73 Кућна њега и помоћ старим и изнемоглим лицима  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Неповољна социо-економска ситуација погађа велики број становника општине Хан Пијесак, а најугроженије 

особе су стара и изнемогла лица. Пројекат кућне његе и помоћи овим особама спроводи се повремено у 

организацији Црвеног крста, а обим и врста помоћи зависе од расположивих средстава и броја лица која се 

ангажују у пружању помоћи. Средства су увијек недовољна због великог броја корисника, али и 

незаинтерсованости становништва да волонтерски учествује у овом пројекту. Овим пројектом се пружа кућна 

њега и помоћ, која укључује сљедеће активности: одржавање кућне хигијене, набавка хране и лијекова, помоћ 

приликом одласка љекару, шетња и разговор и друге активности за које корисници искажу потребу, а могу се 

пружити од стране лица која су ангажована да помогну.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање животних услова старог и 

изнемоглог становништва  
 Старе и изнемогле особе без породичног 

старања  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Успостављен систем кућне његе и помоћи на 

трајној основи  

 Подржан волонтерски рад од већег броја 

становника  

 Број корисника помоћи  

 Број ангажованих лица  

 Број волонтера  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Активности ће се реализовати по утврђеној 

шеми од стране Црвениг крста  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 25.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  

 Незаинтересованост становништва за 

хуманитарни рад  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Црвени крст, невладине 

организације, донатори  Црвени крст  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Унапређење система социјалне и здравствене 

заштите  

Назив 

пројекта/активности: 

П74 Теренска амбуланта 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У руралним дијеловима општине живи већином старо и изнемгло становништво, које има сталну потребу за 

задравственом заштитом. Једина здравствена установа на подручју  општине је Дом здравља у Хан Пијеску. 

Удаљеност руралних насеља од Дома здравља и материјално стање становништва онемогућавају редовну 

посјету и преглед љекара. Идеја овог пројекта је да рурално становништво има доступну здравствену заштиту 

у виду теренске амбуланте (теренског возила опремљеног потрбном опремом) 1-2 пута седмично. Теренска 

амбуланта би посјећивала три  локације (Пјеновац, Џимрије и Поджепље), јер су то села са највећим бројем 

становника и мноштвом других села и заселака који гравитирају овим селима. На овај начин остварена, 

територијална покривеност здравственом заштитом била би највећа и најефикаснија. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Већа доступност здравствене заштите  

 Побољшање животних услова руралног 

становништва 

 Рурално становништво  

 Стара и изнемогла лица  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Успостављен систем теренских посјета љекара 

и медицинског особља 1-2 пута седмично на 3 

локације  

 Побољшање општег здравственог стања 

руралног становништва  

 Број корисника теренске здравствене 

заштите  

 Број теренских посјета  

 Просјечан број корисника по једној 

посјети  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Направити ситуациону анализу 

потенцијалног броја корисника у погледу 

покривености социјалним осигурањем  

 Направити програм посјета, носилаца 

активности и листу услуга које ће се 

пружати на терену  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 непознати 

 Недостатак финансијских средстава  

 Велики број неосигураног руралног 

становништва  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Дом здравља Хан Пијесак, 

Министарство здравља и социјалне заштите РС, 

донатори Дом здравља Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Развој и унапређење социјално-друштвених услова 

живота 

Унапређење система социјалне и здравствене 

заштите  

Назив 

пројекта/активности: 

П75 

Програм подизања нивоа социјалне заштите становништва изрдаом 

социјалне карте, уз обезбјеђење материјалне основе за њихову реализацију  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Општина Хан Пијесак нема израђену социјалну карту,  што отежава процјену и планирање у области 

социјалне и здравствене заштите. Израдом социјалне карте добиће се јасни показатељи о социјалном, 

економском и образовоном статусу грађана, на основу чега ће се идентификовати најугроженије категорије 

становништва и њихове стварне потребе. Непостојање ажурираних података отежава праћење социјално 

угржених група, пружање заштите и остваривање свих права која припадају социјално угроженом 

становништву. Израда социјалне карте утицаће на то да социјално угрожене групе остваре више права, не 

само из области социјалне заштите него и из области здравства, школства и слично. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Обезбијеђена социјална сигурност  

 Унапријеђен систем социјалне и здравствене 

заштите  

 Смањење сиромаштва  

 Смањење социјалне искључености  

 Становништво општине Хан Пијесак  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Израђена социјална карта општине Хан 

Пијесак   

 Развијена база података о корисницима 

здравствене и социјалне заштитите  

 Рационална потрошња средстава  

 Донесена политика социјалне заштите на 

локалном нивоу  

 Број корисника социјалне и здравствене 

заштите по категоријама  

 Број и врста планираних и 

имплементираних пројеката  

 Подаци о социјалном, економском, 

здравственом и образовном статусу 

грађана 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање стручног тима за израду 

социјалне карте  

 Израда  методологије, стандарда и листе 

индикатора  

 Опремање тима потребним материјалом  

 Анкетирање и рад на терену  

 Унос и обрада података  

 Израда социјалне карте  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 2.000,00 КМ 

 Недостатак финансијских средстава  

 Незаинтересованост стручних лица да се 

активно укључе у пројекат  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак (Центар за социјални рад), 

невладине организације, Министарство здравља и 

социјалне заштите РС, донатори, Црвени крст  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Успостављање партнерства између јавног и 

приватног сектора  

Назив 

пројекта/активности:    

П76-81 

1. Пројекат развоја система односа са јавношћу                                                            

2. Пројакат развијања система промоције Oпштине                                                      

3. Програм израде стратегије комуникације између Општине, грађана и 

јавности                                                                                                                                          

4. Програми и пројекти развоја и унапређења невалдиног сектора                            

5. Програм рада на ефикасној примјени Закона о слободном приступу 

информацијама                                                                                                                            

6. Програм унапређења јавног информисања на подручју општине  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Локална самоуправа у РС је у процесу транзиције и трансформације друштвено-политичког система ка 

тржишној економији добила нову улогу, посве различиту од оне коју је имала у вријеме планске привреде и 

договрене економије, због чега су оправдани  захтјеви за прилагођавање новом концепту функционисања и 

реализације задатих циљева локалне самоуправе. Надлежности модерне локалне самоуправе извиру из Европске 

повеље о локалној самоуправи. У том смислу, јачање партнерства између јавног и приватног сектора је 

императив локалне самопураве, у циљу пуне реализације концепта „сервиса грађана“ и препознавања стварних 

потреба које локална самоуправа у оквиру својих надлежности треба да задовољи. Према истраживању 

спроведеном у РС, највећа сарадња између јавног и приватног сектора управо се остварује на најнижим нивоима 

власти, али и то у недовољној мјери. Постоји  много простора за креирање нових облика сарадње, који треба да 

поспјеше развој грађанског друштва и партиципирање у доношењу одлука од стране свих интересних група. 

Будуће активности локалне самоуправе на јачању партнерства између јавног и приватног сектора извиру из 

Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској, те ће стога у наредном периоду ова локална 

самоуправа радити на дефинисању и реализацији наведених пројеката. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Ефикаснија, одговорнија и транспарентнија 

општинска управа  

 Веће учешће грађана у процесу доношења одлука  

 Побољшана комуникација с грађанима и осигурана 

повратна информација  

 Грађани општине Хан Пијесак 

 НВО  

 Мјесне заједнице   

 Јавне институције  

 Предузећа  

 Медији  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Унапријеђен систем комуникације између Општине, 

грађана, НВО, МЗ, предузећа и осталих интересних 

група  

 Јасно дефинисане политике комуникације, 

информисања, учешћа грађана и опште 

транспарентности рада локалне самоуправе  

 Број усвојених политика комуникације, 

информисања и учешћа грађана у 

процесу одлучивања у општини Хан 

Пијесак  

 Степен задовољства грађана начином 

рада општинске администрације у 

погледу комуникације, информисања и 

учешћа грађана  

 Број грађана који користe неки од 

механизама комуникације и учешћа у 

одлучивању у локалној самоуправи  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Спровођење анкете о упознатости грађана са 

начинима учешћа у процесу одлучивања приликом 

доношења одлука од стране локалне самоуправе  

 Анализа резултата анкете  

 Ревизија постојећих механизама и увођење нових 

механизама у складу са законским оквиром  

 Креирање стратегије комухникације  

 Креирање пројеката подршке невладином сектору 

и учешћа невладиног сектора у развојним 

програмима Oпштине   

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 непознати 

 Незаинтересованост грађана за коришћење усвојених Извори:                                   % 
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механизама комуникације  

 Неразумијевање у погледу начина на који систем 

локалне самоуправе функционише  

 Необразованост становништва  

 Политичке опструкције  

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/ 

мониторинг и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство управе и локалне 

самоуправе РС, Савез општинe и градова РС, невладин 

сектор, предузећа, медији  Општина Хан Пијесак  

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: П82 Услуге и процедуре путем интерактивне општинске веб- странице 

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Постојећу веб-презентацију општине Хан Пијесак, која се налази на адреси www.hanpijesak.net, потребно је 

редизајнирати у смислу доступности што више информација, бољег прегледа, садржајнијег материјала, као и 

пружања одређених услуга, гдје за то постоје законски и други услови. У сарадњи са општинским службама, 

потребно је осигурати информације о процедурама за остваривање одређених права као и могућност приступа 

одређеним обрасцима електронским путем. Грађанима треба да буде доступно постављање одређених питања и 

коректно извјештавање путем веб- странице. Веб- страницу треба допунити садржајнијим информацијама у 

погледу социо-економских карактеристика општине, а посебно у дијелу података везaних за њену историју,  

географске и рељефне карактеристике, привредне и туристичке потенцијале. Веб- страницу је потребно дневно 

ажурирати и освјежавати актуелним информацијама, како о локалној самоуправи, тако и о привредном, 

друштвеном, културном и спортском животу у Хан Пијеску. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Ефикаснија, одговорнија и транспарентнија 

општинска управа  

 Повећање угледа и препознатљивости општине  

 Промовисање туристичких и привредних 

потенцијала општине  

 Грађани општине Хан Пијесак 

 Корисници услуга општинске 

администрације  

 Потенцијални инвеститори 

 Туристи  

 Јавност  уопште 

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Садржајна и редовно ажурирана општинска веб- 

страница  

 Ефикасна комуникација општинске управе с 

грађанима  

 Олакшан приступ информацијама 

 Број и врста информација доступних на 

веб страници  

 Број образаца доступних за преузимање  

 Број посјета  

 Број посланих порука од стране грађана  

 Број одговора на поруке  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Анализа услуга и информација које нуди 

постојећа веб- страница  

 Креирање идејног рјешења редизајниране 

странице у складу са постављеним циљевима и 

очекиваним резултатима  

 Дефинисање политике  веб- презентације у 

погледу администрирања процеса и начина 

извјештавања, врсте и садржаја информација, 

начина комуникације са представницима 

општинске администрације  и друго  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Нема  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 
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Општина Хан Пијесак, предузећа и институције са 

подручја општине Хан Пијесак, невладине организације, 

медији  Општина Хан Пијесак  

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: 

П83 

Пројекат адаптације пословних просторија у згради Општине, са изградњом 

шалтер-сале и уређењем простора за општинску архиву  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Идеја за изградњу шалтер- сале проистекла је из потребе да се сви поднесци  примају, процесуирају  и враћају 

подносиоцу на једном мјесту. Изградњом шалтер-сале у просторијама Општине Хан Пијесак, повећаће се 

ефикасност функционисања општинске администрације, чиме ће се створити услови да грађани своја права 

остваре на једном мјесту и у накраћем могућем времену. Отварањем шалтер-сале, грађани ће моћи брже и 

ефикасније да дођу до информација, савјета и помоћи при попуњавању образаца, укључујући све акте 

(дозволе, рјешења и остало). Циљ отварања шалтер-сале је побољшање приступа грађана информацијама у 

посједу Општине Хан Пијесак, унапређење процеса, електронска обрада и праћење докумената, уштеда 

времена и новца од стране грађана и већа информисаност грађана. У склопу овог пројекта уредиће се и 

простор за општинску архиву. Капацитети постојеће општинске архиве су попуњени те приликом адаптације 

пословних просторија посебну пажњу треба посветети адекватном уређењу простора за општинску архиву, с 

циљем постизања њене макасималне функционалности.  У циљу добијања ISO сертификата и увођења 

система управљања квалитетом услуга општинске администрације, општинска архива мора бити адаптирана 

и прилагођена одговарајућим критеријумима архивирања. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Поједностављивање административних 

процеса  

 Уштеда времена и трошкова  

 Пбољшан квалитет пружања услуга  

 Добијање ISO стандарда 

 Грађани  

 Админситративна служба Општине  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Формирана шалтер-сала 

 Адаптиране просторије општинске архиве  

 Повећана транспарентност  

 Врста и обим изведених радова  

 Број процедура које се реализују преко 

шалтер-сале 

 Степен задовољства грађана 

 Потребно вријеме за рјешавање предмета  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Анализа постојећег стања процесуирања 

предмета  

 Идејни пројекат шалтер- сале  

 Идејни пројекат архиве  

 Обезбјеђење финансијских средстава  

 Процедуре за набавку опреме и материјала за 

адаптирање (изградњу) и опремање шалтер-

сале и архиве  

 Креирање интерних аката (правилника) о 

раду шалтер-сале и архиве  

 Имплементација пројекта  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 - 

 Недостатак финансијских средстава  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/ 

мониторинг и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, донатори, Министарство управе 

и локалне самоуправе Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: П84 

Пројекат развоја локалне управе кроз партнерство и подршку 

међународних организација  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Општина Хан Пијесак је до сада реализовала низ пројеката у вези са изградњом и јачањем капацитета 

локалне самоуправе, уз подршку и сарадњу међународних организација (ОЕБС, УНДП и други). Користи од 

сарадње са међународним организацијама су вишеструке, а најзначајније су: уштеда трошкова и времена, 

инкорпорирање добрих пракси, јачање организационих и кадровских капацитета кроз размјену искустава, 

могућност укључивања у друге пројекте, стицање референтних искустава и друго. Један од најзначајнијих 

пројеката је пројекат развоја локалне управе "Локално је примарно", у оквиру кога је израда стратегије 

развоја општине Хан Пијесак један од најважнијих елемената.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Јачање капацитета локалне самоуптраве   Општинска администрација  

 Међународне организације  

Главни ризици: Период имплементацје: 

 Пропуштање рокова за аплицирање  

 Недовољна заинтересованост запослених у 

општинској администрацији  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, међународне организације, 

донатори Општина Хан Пијесак 

 
Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: П85 Програм обуке запослених у јавној администрацији и јавним службама  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Формалне захтјеве у вези са додатном обуком и усавршавањем намеће Закон о локалној самоуправи. 

Међутим, сам процес рада локалне администрације изискује потребу сталног иновирања и допуњавања 

постојећих знања и вјештина запослених. Одређене системске активности у вези са обуком и иновирањем 

знања инициране су од стране виших нивоа власти и струковних организација, у форми разних семинара  које 

похађају запослени у општинској администрацији. Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити 

модуларним програмима обуке, у којима вјештине коришћења информационо-комуникационих технологија 

заузимају једно од најважнијих мјеста. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Јачање капацитета локалне самоуптраве   Запослени у општинској 

администрацији  

Главни ризици: Период имплементацје: 

Недовољна заинтерсованост запослених за учење и 

усавршавање  
2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство управе и локалне 

самоуправе РС, струковне организације  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: 

П86 Пројекат увођења стандарда ISO у локалну администрацију  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Циљ сертификације локалне управе јесте побољшање и унапређење система управаљања квалитетом услуга. 

Ефикасније функционисање локалне управе  намеће потребу  увођења међународног  система  квалитета ISO 

9001:2000 у рад органа општинске управе. Увођењем ISO 9001:2000 очекује се унапређење и већа 

транспарентност рада Административне службе, те побољшање квалитета услуга, које произлази из 

организацијског уређења постављеног тако да се тачно зна шта, како, ко и гдје ради, које ресурсе користи и 

које циљеве остварује у којем временском периоду. Општина је већ спровела предсертификацијиски поступак 

уз помоћ консултантске фирме за израду документације Система управљања квалитетом. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање и унапређење система управљања 

квалитетом  
 Корисници услуга (грађани, правна лица, 

инвеститори)  

 Запослени у општинској 

администрацији  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Ефикасно управљање процесима  

 Отклањање препознатих недостатка 

 Бољи преглед пословања 

 Рад и смањење трошкова  

 Већи професионализам  

 Задовољство запослених  

 Већи углед и препознатљивост општинске 

админитрације  

 Дефинисани сви процеси и процедуре  

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 5.000,00 КМ 

 Недовољно познавање захтјева ISO стандарда  

 Незаинтересованост заполених у општинској 

администрацији за додатну обуку 

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство управе и локалне 

самоуправе РС, Савез општине и градова РС  Општина Хан Пијесак  

 

 

 



 
 
                            Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2011-2016.             .                           

        

 122 

Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: 

П87 Пројекат пописа опшштинске имовине  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

У циљу ефикасног управљања општинском имовином, потребно  је извршити њен попис, класификацију и 

процјену. Успјешна пракса управљања имовином подразумијева системски приступ при повећању и 

рационалном коришћењу објеката који су у власништву или којима управља локална самоуправа. Пројектом 

пописа општинске имовине утврдиће се и евентуалне основе за покретање имовинско-правних спорова. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Ефикасно управљање општинском имовином   Општина  

 Јавне институције 

 Грађани  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Извршен попис општинске имовине  

 Сређена документација о општинској имовини  

 Планско управљања општинском имовином  

 Потребно вријеме за реализацију пројкета  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање комисије за попис општинске 

имовине  

 Попис општинске имовине 

 Рјешавање имовинско-правних односа  

 План управљања општинском имовином  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

 10.000,00 КМ 

 Неусаглашени законски прописи  

 Неријешени имовинско-правни односи  

 Недостатак финансијских средстава  

Извори:                                   % 

Општина                             100% 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, јавне институције  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: 

П88 Пројекат новелирања општинских  прописа  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Пројектом новелирања општинских прописа извршиће се законско усклађивање општинских прописа са 

прописима вишег реда, односно републичким и државним прописима, a у циљу остваривања максималне 

законитости у раду општинских органа и служби.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Ефикасан и законит рад општинске 

администрације  
 Општина  

 Корисници услуга општинске 

администрације  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Усклађена сва општинска акта са прописима 

вишег реда  

 Потребно вријеме за реализацију пројкета  

Главне активности: Период имплементацје: 

 Формирање комисије за новелирање 

општинских прописа  

 Ревизија и усклађивање општинских прописа 

са прописима вишег реда  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Неусаглашени законски прописи  Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, Министарство управе и локалне 

самоуправе Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: 

П89 Пројекат унапређења рада мјесних заједница  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Мјесна самоуправа на подручју општине Хан Пијесак  остварује се кроз дјеловање 5 мјесних заједница. У 

наредном периоду је потребно успоставити дјелотворнији механизам сарадње са МЗ, посебно у питањима од 

важности за развој локалне заједнице и дефинисању приоритета. С тим у вези, потребно је начинити програм 

сарадње и подршке МЗ, те осигурати њихово значајније учешће у планирању локалног развоја и 

имплементацији конкретних пројеката. Уколико су представници мјесних заједница добро информисани о 

ситуацији унутар сваке од њих  и о потребама и  могућностима мјештана,  систематично ће се укључивати и 

координирати активности МЗ са Општином. 

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Ефикаснији рад локалне самоуправе  

 Веће учешће грађана у раду локалне 

самоуправе  

 Транспарентност рада  

 Грађани  

 Мјесне заједнице  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Успостављен функционалан систем 

координације и рада са МЗ 

 Осигуран већи степен партиципације грађана у 

процесу одлучивања у локалној самоуправи  

 Ојачани технички капацитети рада мјесних 

заједница  

 Број активности које спроводи МЗ  

 Учешће грађана у активностима МЗ 

Главне активности: Период имплементацје: 

 Ревизија и сагледавање постојећег стања у 

раду са мјесним заједницама  

 Давање препорука за побољшање сарадње и 

координације са мјесним заједницама  

 Дефинисање процеса и процедура интерним 

актима  

2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Нефункционалне мјесне заједнице  

 Незаинтересованост грађана  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, мјесне заједнице  Општина Хан Пијесак  
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Стратешки правац:  Стратешки програм:  

Унапређење рада општинеске администрације и 

учешће грађана  

Повећање ефикасности општинске 

администрације  

Назив 

пројекта/активности: 

П90 Програм унапређења рада општинских јавних служби  

Оправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: 

Овај програм подразумијева, прије свега, унапређење рада ЈКП „Јавор“ Хан Пијесак, које се већим дијелом 

финансира из буџета Општине. Предузеће је годинама оптерећено финансијским, кадровским, материјалним 

и техничко-технолошким проблемима, што директно утиче на квалитет пружања комуналних услуга. 

Предузеће тренутно врши усклађивање  правних аката и конституисање органа управљања (у складу са   

Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима). У циљу  постизања максималне 

ефикасности у раду,  предузеће треба оспособити, кадровски и материјано, да може рјешавати масу 

оперативних проблема везаних за пружање комуналних услуга грађанима. Овдје се, прије свега, мисли на 

значајно повећање процента наплате утрошене воде и других комуналних услуга. У противном, озбиљо ће 

доћи у питање покриће трошкова пословања само из буџета Општине.  

Циљ/еви пројекта: Циљна група: 

 Побољшање техничких, материјалних и 

кадровских капацитета јавних служби  

 Растерећење буџета Општине  

 Квалитетно пружање услуга од стране јавних 

служби  

 Јавне службе  

 Грађани  

Очекивани резултати: Индикатори: 

 Већи степен самофинансирања јавних служби  

 Побољшан квалитет пружања услуга  

 Боља материјално-техничка и кадровска 

опремљеност  

 Ревидирани и усклађени општи акти 

јавних служби према стварним потребама 

дјелатности  

 Извршена интерна реорганизација  

 Донесени материјално-финансијски 

планови пословања  

Главне активности: Период имплементацје: 

 2011. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

Главни ризици: Предвиђени 

трошкови:  

  

 Преоптерећеност јавних служби старим 

дуговањима  

 Отпор грађана према плаћању комуналних 

услуга  

 Скупо одржавање постојеће комуналне 

инфраструктуре  

Извори:                                   % 

Општина                             0 

Корисници                          0 

Донатор                           0 

Партнер(и)  

Носилац пројекта/имплементација/мониторинг 

и евалуација: 

Општина Хан Пијесак, јавне службе  Јавне службе  
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ПРИЛОГ 2: КРИТЕРИЈУМИ И МАТРИЦА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА 

Ред. 
Бр. КРИТЕРИЈУМ 

тежина 
критеријума 

Смјернице за оцјењивање                  
(0-5 бодова) 

Број 
бодова 

1 2 3 4 5       
 (3x4) 

1. 

Учешће становништва: 
финансијско и нефинансијско. 

Нефинансијско учешће у 
стварима или радом се 

прерачунава у финансијски 
еквивалент  

4 

5- преко 50%                          
4- од 35 до 50%                          
3- од 20 до 35%                        
2- од 5 до 20%                           
1- до 5%  
0- нема учешћа   

2. Могућност добијања донације 5 

5- преко 80%                       
4- од 60 до 80%                      
3- од 40 до 60%                  
2- од 20 до 40%                  
1- до 20%                              
0- нема донација   

3. 
Проценат становништва које 
ће осјетити ефекте пројекта 

4 

5- преко 70%                           
4- од 40 до 70%                        
3- од 10 до 40%                        
2- до 10 %              

4. 
Утицај пројекта на 

запошљавање 
5 

5- преко 10 запосл.             
4- од 5 до 9 запосл.               
3- од 1 до 4 запосл.                
0- нема запосл.      

5. Дугорочна корист заједнице 4 
5- дугорочно- више од 10 г.       
3- средњероч.- од 3 до 10 г.   
1- краткороч.- до 3 године   

6.  Значај пројекта за младе 3 

5- пројекат се директно                      
односи на младе                 
3- млади ће имати 
индиректне користи                                  
0- нема посебног значаја за 
младе       

7. 
Стање капиталних улагања у 

претходном периоду 
3 

5- без капиталних улагања 
у претходних 5 г.                     
3- без капиталних улагања 
у претходних 3 г.                     
1- последња година без 
капиталних улагања                
0- капитална улагања у току   

8. Еколошки утицај 3 
5- смањује загађење         
3- нема утицаја                   
0- загађује   

9. 
Територијлна ширина и корист 

од пројекта 
4 

5- покрива подручје цијеле 
општине                                
4- пројекат покрива 4 МЗ        
3- пројекат покрива 3 МЗ         
2- пројекат покрива 2 МЗ        
1- пројекат покрива 1 МЗ           

10. 
Усаглашеност пројекта са 
дугорочним стратешким 

планом општине 
5 

5- у потпуности усаглашен                          
3- дјелимично усаглашен      
0- неусаглашен   

 


