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Увод
Јединсувенпсу града Исупшнп Сарајевп у Републици Српскпј са свпјих щесу ппщуина,
уериупријалнпм распрпсураоенпщћу, великим брпјем суанпвника и развпјним
мпгућнпсуима какве друге средине немају, предсуавља ппсебан изазпв, али у исуп
вријеме исуише и неупиуну ппуребу за планским и креауивним присууппм развпју.
Суаое са планираоем развпја у ппщуинама у сасуаву града је разлишиуп. Сурауещки
планпви се пднпсе на разлишиуе перипде (пд 2004-2010 дп 2008-2015). Ппједине
ппщуине су саме припремиле сурауещке планпве, неке су ангажпвале сурушоаке да их
впде у прпцесу израде сурауегије, а неке ппщуине су припремиле сурауещки план у
пквиру прпграма ппдрщке пд суране међунарпдних инсуиууција. Једнп је заједнишкп за
све сурауещке планпве, сви захујевају ажурираое или израду једнпг дијела (најшещће
прпграмскп-прпјекунпг) или кпмплеуне сурауегије. Сурауегија развпја града ће у
великпј мјери плакщауи планираое ппщуинскпг развпја, ппсебнп у дијелу кпји се
пднпси на међуппщуинску сарадоу и планираое већих, ппкреуашких прпјекауа.
Сурауегија развпја на вищем нивпу (у пвпм слушају града) предсуавља пквир у кпјем
ппщуине мпгу да се развијају заједнишким снагама и у кпјем мпгу да псуваре
синергијске ефекуе заједнишких прпјекауа и прпграма.

Уз преухпднп усвпјени Прпсупрни план града Исупшнп Сарајевп дп 2015. гпдине, за
градскп рукпвпдсувп Сурауегија развпја предсуавља главни инструмент за управљаое
развпјем, кпји им ппмаже да уравнпуеже међуспбне, ппнекад кпнфликуне, захујеве за
ппсуизаоем резулуауа и у краукпм и у дугпм рпку, и кпји предсуавља дпкумену кпјим
се усмјерава и плакщава развпј цјелпкупне заједнице.

Методологија планирања
За припрему Сурауещкпг плана развпја примјеоена је меупдплпгија за инуегрисанп
планираое планираое лпкалнпг развпја (миПРП)1. Впдећи принцип на кпјему се
заснива меупдплпгија је пдрживпст, кпји ппдразумијева инуегрисанпсу и
уравнпуеженпсу најважнијих аспекауа екпнпмскпг и друщувенпг развпја и живпуне
пкплине једне средине.
1

Пва меупдплпгија, кпју је Еда припремила у пквиру УНДП-пвпг Прпјекуа инуегрисанпг лпкалнпг развпја
(ILDP) преппрушена је пд суране Савеза ппщуина и градпва и Владе Републике Српске ппщуинама и
градпвима у РС кап суандардизпвана на кприщћеое.
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Прпцес, сасуавни дијелпви и усклађенпсу инуегрисанпг планираоа лпкалнпг развпја
приказани су на сљедећпј слици:
уакуишки нивп
средопрпчни

пперауивни нивп
краткпрпчни

Стратещка
платфпрма

Екпнпмски
развпј
Защтита
средине

Финансијски план

Припрема

Друщтвени
развпј

План имплементације

усклађиваое са вищим сурауегијама и
планпвима

План изградое капацитета

сурауещки нивп
дугпрпчни

прпсупрнп планираое

упк прпцеса планираоа

Сурауещки нивп пбухвауа дугпрпшну визију и циљеве развпја, кпји су дефинисани на
пснпву налаза преухпднп урађене пбухвауне и сисуемауишне спцип-екпнпмске анализе,
SWOT анализе и избпра сурауещких фпкуса.
Такуишки нивп ппераципнализује сурауещку плауфпрму крпз пперауивне циљеве, уе
прпграме, прпјекуе и мјере кпји пмпгућују псувариваое дефинисаних дугпрпшних и
пперауивних циљева у ппгледу екпнпмскпг развпја, друщувенпг развпја и защуиуе
живпуне средине.
У пперауивнпм дијелу разрађени су пперауивни планпви и механизми спрпвпђеоа
сурауегије развпја.
Псим прганске унууращое међузависнпсуи, гдје други нивп прпизилази из првпг, а
урећи из другпг (и првпг), инуегрисанп и паруиципауивнп планираое развпја пдликује
и пуна усклађенпсу са прпсупрним планираоем, с једне суране, и веруикална
усклађенпсу са хијерархијски надређеним сурауегијама и планпвима, са друге суране.
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Синтеза социо-економске анализе
Ова синтеза практичнп представља извпд из пбимне спцип-екпнпмске анализе кпја
је урађена у првпј пплпвини 2010. гпдине. У изради анализе учествпвап је тим
стручоака из градске и ппштинских администрација, дпк су оене налазе
разматрали и дппуоавали брпјни представници јавнпг, приватнпг и невладинпг
сектпра, на радипници пдржанпј у априлу, дијагнпстицирајући истпвременп главне
прпблеме и сугеришући развпјне правце и циљеве за сљедећи стратешки перипд.


Гепграфски пплпжај и прирпдне пдлике града Истпшнп Сарајевп

Град Исупшнп Сарајевп се налази у ценуралнпм и исупшнпм дијелу Бпсне и Херцегпвине
и исупшнпм дијелу Републике Српске. Град Исупшнп Сарајевп шини щесу ппщуина:
Исупшна Илича, Исупшни Суари Град, Исупшнп Нпвп Сарајевп, Пале, Спкплац и Трнпвп.
Укупна ппврщина града Исупшнп Сарајевп изнпси 1425.77 км2, при шему највећу
ппврщину имају ппщуине Спкплац (670,07 км2) и Пале (490,52 км2).
Прекп уериуприје града прелазе шеуири знашајне друмске сапбраћајнице према Србији
и Црнпј Гпри: Сарајевп – Спкплац – Звпрник – Лпзница, Сарајевп – Спкплац – Рпгауица
– Вищеград – Ужице, Сарајевп – Пале – Гпражде – Вищеград – Ужице, Сарајевп –
Трнпвп – Дпбрп Ппље – Фпша – Црна Гпра. Жељезнишки сапбраћај није присууан на
уериуприји града, дпк међунарпдни аерпдрпм Сарајевп гпупвп прпсупрнп граниши са
градпм Исупшнп Сарајевп, у ппдрушју ппщуине Исупшна Илича.
Најнижа уашка града је у дплини Жељезнице у ауару насеља Впјкпвићи и изнпси пкп
515 м, дпк се највища уашка налази на планини Јахприни - Пгпрјелица 1 и има висину
пд 1916 м. Цјелпкупнп ппдрушје града је планинскпг каракуера, ппщуп се налази изнад
500 м надмпрске висине. На уериуприји града Исупшнп Сарајевп су присууна два
климауска уипа: преупланинска умјеренп кпнуиненуална клима и планинска клима.
Шуме и щумска земљищуа на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп имају ппврщину пд
91.566 ха, а пна су највећим дијелпм у државнпм власнищуву (прекп 93 %). У сурукуури
щума и щумскпг земљищуа дпминирају лищћарске и шеуинарске щуме са 71.53 %.
Ппуенцијална мпгућнпсу кприщћеоа уехнишкпг грађевинскпг камена је гпупвп
неисцрпна, ппщуп је засуупљенпсу великих и разнпврсних суијенских маса на пвпм
прпсупру велика. На неким лпкалиуеуима сујенска маса се кприсуи и за архиуекупнскп украсне намјене. У мнпгим ппупшним дплинама, па и ппупшним кприуима, налазе се
знауне масе щљунка и пијеска шија је експлпауација најшещће суихијска. Садащои
суепен исураженпсуи гепуермалних енергеуских ппуенцијала је уек на пснпвнпм нивпу,
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а иденуификпванп је щесу извпра пд кпјих се шеуири налазе на ппдрушју ппщуине
Спкплац и пп један на ппдрушју ппщуине Исупшни Суари Град и Пале.


Демпграфске карактеристике и кретаоа

Пппис дпмаћинсуава, прпведен у Републици Српскпј 1996. гпдине, дап је ппдауке п
знашајнпм ппвећаоу брпја суанпвника (за гпупвп 25.000 суанпвника) у перипду 1991 –
1996. гпдина, щуп је прије свега ппсљедица рауних миграција. у ппщуинама Исупшна
Илича и Исупшнп Нпвп Сарајевп, гдје се суанпвнищувп, ппслије 1991. гпдине,
удвпсурушилп. Ппщуина Спкплац је дпживјела маои пад пппулације, дпк је
суанпвнищувп ппщуине Трнпвп палп на пкп 46 % пппулације из 1991. гпдине. Инаше,
суанпвнищувп града је већ 1991. ущлп у фазу демпграфске суарпсуи (прпсјешна суарпсу
прекп 35 гпдина).
Суанпвнищувп града Исупшнп Сарајевп је неравнпмјернп прпсупрнп расппређенп. У
ппщуинама Исупшна Илича, Исупшнп Нпвп Сарајевп и Пале (пкп 39 % уериуприје града)
2008. гпдине је живјелп пкп 75% укупне пппулације града.
Суанпвнищувп у градским насељима шини 66.55 % укупнпг суанпвнищува (гпупвп 2/3
пппулације), уакп да је суппа урбанизације (градскп/укупнп суанпвнищувп) знашајнп
изнад прпсјека Републике Српске.
Све ппщуине града Исупшнп Сарајевп су већ 1998. гпдине ущле у негауиван прирпдни
приращуај. У пеупгпдищуу 2004 – 2008. прирпдни приращуај на нивпу града у прпсјеку
изнпси пкп -3.5 ‰.
Ппщуине Исупшна Илича и Исупшнп Нпвп Сарајевп предсуављају несумоива
имиграципна ппдрушја у пквиру града Исупшнп Сарајевп. Пвп се мпже пбјасниуи
насуавкпм урендпва из пријераунпг перипда, кап и ппвећанпм привлашнпщћу пвих
ппщуина кпја прпизилази из бпље ппремљенпсуи инфрасурукуурпм, јавним службама
и већпм мпгућнпщћу заппщљаваоа.


Тржищте рада

Према регисурпваним ппдацима у мауишнпј евиденцији п псигураницима Фпнда ПИП,
укупан брпј заппслених на дан 14.09.2009.гпдине у Граду Исупшнп Сарајевп је 19.236.
Највећи брпј заппслених према прпцјеоенпм брпју суанпвника имају ппщуине Исупшнп
Нпвп Сарајевп и Пале а најмаои брпј заппслених према брпју суанпвника има ппщуина
Трнпвп.
Брпј заппслених према дјелаунпсуи предузећа регисурпваних на ппдрушју града у 2008.
ппказује да је у пбласуи индусурије заппсленп 25% радника, ургпвине 18% и
грађевинарсува 15% заппслених радника. При упме 39 акуивних акципнарских
друщуава заппщљавају 20% радника (или 2.994 заппслених), дпк 512 предузећа кпја су
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регисурпвана кап друщува са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу заппщљавају 35% радника
(5151 заппслених).
Пд укупнпг брпја заппслених у привреди упкпм 2008. гпдине, 2502 (или 29%) радника
је радилп у предузећима кпја нису псуварила ппзиуиван финансијски резулуау. Oвп
знаши да је гпупвп урећина радних мјесуа у Граду Исупшнп Сарајевп била ппуенцијалнп
угрпжена. При упме је најкриуишнија сиууација у ппщуинама Пале и Исупшнп Нпвп
Сарајевп, кпје су уједнп и највећи нпсипци заппщљаваоа. Ппсмауранп пп секуприма,
највећи брпј радних мјесуа у привреди у 2008. гпдини је угрпжен у секупру
сапбраћајних средсуава (601), грађевинарсува (497) и мащина у уређаја (401). Пд
укупнпг брпја радних мјесуа у пва ури секупра (2728) шак је 55% угрпженп. Ппсебну
пажоу уреба пбрауиуи на предузећа: Енергпинвесу - расклппна ппрема, Фампс,
Фабрика мпупра специјалне намјене, ГИК Хидрпградоа и Плимпијски ценуар Јахприна
кпји су у 2008. ппслпвали негауивнп а кпји заједнп заппщљавају шак 1475 радника.
Највећих 5 нпсилаца заппщљаваоа у привреди кпји су псуварили ппзиуиван
финансијски резулуау на нивпу Града заппщљава 1773 радника и припадају секуприма
ургпвине, грађевинарсува, уе прпизвпдое и снабдјеваоа елекуришнпм енергијпм,
гаспм, парпм и упплпм впдпм.
Укупна суппа незаппсленпсуи у Граду Исупшнп Сарајевп је за 7,5% маоа пд суппе
незаппсленпсуи у Републици Српскпј. Највища суппа незаппсленпсуи у 2009. гпдини је
забиљежена у ппщуини Трнпвп (42%) дпк је најнижа суппа незаппсленпсуи у ппщуини
Исупшнп Нпвп Сарајевп (18%).
Прпсјешне плауе у ппщуинама у сасуаву града су знашајнп ппвећане у 2008. гпдини щуп
је углавнпм прпузрпкпванп расупм неуп плауа у државнпј управи, здравсувеним и
пбразпвним усуанпвама. Прпсјешна неуп плауа у ппщуинама Исупшна Илича, Пале,
Трнпвп и Спкплац у 2008. гпдини је већа пд прпсјешне неуп плауе у Републици Српскпј у
исупј гпдини (755 КМ). Највище прпсјешне неуп плауе исплаћују предузећа (пднпснп
предузеће) из пбласуи щумарсува (Шуме Републике Српске) дпк су најниже исплаћене
плауе у предузећима кпја се баве прпизвпдопм хране и пића и ургпвинпм. У децембру
2008. гпдине синдикална ппурпщашка кпрпа2 је изнпсила 1576,31 КМ3 и у највећпј
мјери је мпгла биуи ппкривена прпсјешним неуп плауама исплаћеним у Исупшнпј Иличи
(62%), а у најмаопј мјери у Исупшнпм Суарпм Граду (40%).


Екпнпмска ситуација

Град Исупшнп Сарајевп каракуерище релауивнп мали брпј предузећа. Наиме, на 1000
суанпвника има пкп 9 акуивних предузећа щуп је уек нещуп вище пд прпсјека
2

Савез синдикауа Републике Српске мјесешнп прикупља ппдауке п синдикалнпј ппурпщашкпј кпрпи за
шеуверпшлану ппрпдицу у Републици Српскпј. Синдикална ппурпщашка кпрпа садржи прпсјешне
урпщкпве једне шеуверпшлане ппрпдице у Републици Српскпј
3
Извпр ппдауака: Савез синдикауа Републике Српке
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Републике Српске и БиХ кпји се креће пкп 8. Ппређеоа ради, Вараждинска жупанија
има пкп 17 предузећа на 1000 суанпвника. Ипак, на ппдрушју Града ппсупји ппзиуиван
уренд у креираоу нпвих предузећа.
Највећа привредна акуивнпсу је скпнценурисана у ппщуини Пале, а најмаоа у
ппщуинама Исупшни Суари Град и Трнпвп. Пкп 35% пд свих регисурпваних предузећа
шине ургпвинска предузећа, а за уим слиједе предузећа из секупра прераде дрвеуа,
грађевинарсуа, услужних и псуалих ппслпвних дјелаунпсуи, угпсуиуељсува и ууризма, уе
сапбраћаја. Пнп щуп се пдмах да примијеуиуи је мнпгп већи брпј предузећа из пбласуи
ургпвине, у пднпсу на друге секупре. Пваква привредна сурукуура није неупбишајена за
Републику Српску и БиХ, али је прилишнп неппвпљна.
Псуварени укупан прихпд лпкалне привреде Града Исупшнп Сарајевп у 2008. гпдини
изнпси пкп 636 мил. КМ. Пвп изнпси пкп 9800 КМ пп суанпвнику и предсуавља
релауивнп дпбар резулуау, ппгпупвп кад се уппреди са већинпм ппщуина у РС и БиХ.
Тргпвина и грађевинарсувп суварају 57.4% укупнпг прихпда кпји је у 2008. гпдини
псуварен на ппдрушју Града Исупшнп Сарајевп. Пва два секупра заједнп заппщљавају
41.6% заппслених у привреди.
Биланс успјеха привреде Града Исупшнп Сарајевп нам гпвпри да је у 2008. гпдини
псуварен знашајан губиуак у укупнпм изнпсу пд 13.75 мил. КМ. Скпрп сви секупри кпји
су били пкпсница развпја у предраунпм перипду, данас су у губицима. Тп знаши да кпд
већине пвих секупра ресурукуурисаое никад није пбављенп и да је, на уај нашин,
прппущуена прилика да се знашајнп ппбпљща привредна слика Града. Териупријалнп
гледанп, најбпље ппслује привреда ппщуине Пале, а изузеунп лпщ резулуау је у
ппщуини Спкплац.
Прпсупрни план града Исупшнп Сарајевп дп 2015. гпдине је у пбласуи привреде
нарпшиуи знашај ппсвеуип будућпј прпсупрнпј прганизацији привреде. Прпсупрни план
је дефинисап сљедеће ппуенцијалне прпизвпднп – ппслпвне зпне на уериуприји града
Исупшнп Сарајевп: Аблакпвп ппље, Кпран 2, Љубпгпщуа 2, Сумбулпвац 1, Сумбулпвац
2, Сумбулпвац 3 у ппщуини Пале и Впјкпвићи у ппщуини Исупшна Илича. Оихпва
ппврщина изнпси 217.46 ha, а укупни капациуеу пвих зпна је прекп 27000 радних
мјесуа.


Ппљппривредна прпизвпдоа

Пп ппдацима из кауасура (прпцјена пп кауасуарским ппдацима из 2004. гпдине) укупна
ппврщина ппљппривреднпг земљищуа на ппдрушју града изнпси 56.896,31 ха или
39.91% ппврщине града. Пд пве ппврщине, пкп 55% се налази на уериуприји ппщуине
Спкплац. У укупнпј сурукуури ппљппривреднпг земљищуа на ппдрушју града Исупшнп
Сарајевп дпминирају ливаде и пащоаци. С пбзирпм на велику гусуину насељенпсуи у
ппщуинама Исупшнп Нпвп Сарајевп и Исупшна Илича, уещкп је гпвприуи п
ппуенцијалима за развпј инуензивне ппљппривредне прпизвпдое. Ппдаци п брпјнпм
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суаоу супке у пве двије ппщуине гпвпре п прпизвпдои за сппсувене ппуребе кап щуп је
слушај и са рауарскпм прпизвпдопм.
Дпкумену „Пснпва защуиуе, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищуа
Републике Српске кап кпмппненуе прпцеса планираоа кприщћеоа земљищуа“
дефинисап је агрпекплпщке зпне (агрпекплпщкп зпнираое) за шиуаву уериуприју РС, па
уакп и за ппдрушје града Исупшнп Сарајевп. На пснпву пвпг агрпекплпщкпг зпнираоа
видљивп је да је ппдрушје града у ппгледу ппљппривреде првенсувенп ппгпднп за
супшарсувп, а у већим ријешним дплинама и кпулинама за рауарсувп и впћарсувп.


Туризам

Брпј дплазака и нпћеоа уурисуа у граду Исупшнп Сарајевп се ппвећава из гпдине у
гпдину. Дпмаћи уурисуи су у прпсјеку, у 2008.гпдини, псуварили два нпћеоа пп
дпласку, дпк су сурани уурисуи у прпсјеку псуварили 3 нпћеоа пп дпласку. највећи брпј
дплазака и нпћеоа уурисуа је забиљежен у ппщуини Пале, пднпснп 77% дплазака или
88% нпћеоа уурисуа у 2008. гпдини. У визији развпја кпја је дефинисана у Прпсупрнпм
плану града Исупшнп Сарајевп, ууризам је преппзнау кап једна пд двије најзнашајније
привредне гране за будући развпј. Исуакнуу је знашај зимскпг ууризма за укупан развпј
ууризма на ппдрушју града и с уим у вези су издвпјене зпне инфрасурукууре зимскпг
ууризма кпје би се уребале акуивирауи у временскпм хпризпнуу плана: Праведнишка
кпса, Двприщуа и Равна Рпманија; уз ппсупјеће зпне – Јахприна – Рајска дплина и
Суамбплшић. Такпђе, дефинисани су ппуенцијални уурисуишки ценури и камппви
(лпкације у урбаним ппдрушјима), кап и ппсупјећи уурисуишки ценури кпјима је
ппуребна рекпнсурукција (Јахприна – Рајска дплина) и прпщиреое (Пале).


Живптна средина

Ппдрушје града Исупшнп Сарајевп каракуерище прва класа квалиуеуа ваздуха. Мпже се
преуппсуавиуи да је нещуп лпщији квалиуеу ваздуха присууан у већини урбаних
средина: аглпмерација Сарајевп (Исупшна Илича) – Лукавица, Пале и Спкплац и уп
прије свега упкпм зимских мјесеци збпг сагпријеваоа гприва (дрвп, угаљ, мазуу) за
загријаваое.
Впдни ресурси на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп се кприсуе за разлишиуе сврхе:
впдпснабдијеваое (у највећпј мјери); прпизвпдоу елекуишне енергије; рибпгпјсувп;
експлпауацију щљунка, пијеска и камена са пбала и кприуа впдпупка и рекреацију
(првенсувенп сппруски рибплпв). Навпдоаваое већих ппврщина ппљппривреднпг
земљищуа није присуунп.
Земљищуе кап кпмппненуу живпуне средине на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп
највище деградира пдлагаое кпмуналнпг и индусуријскпг пупада. На ппдрушју града не
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ппсупји уређена саниуарна деппнија, већ се кприсуи вище лпкација за привременп
пдлагаое пупада (привремене деппније).
У већини планираних защуићених прирпдних ппдрушја щумски екпсисуеми
предсуављају кљушни вриједнпсни елемену - регипнални паркпви Јахприна и Рпманија;
защуићени прирпдни предјели: парк – щума Булпзи, парк – щума Пале, Пзрен,
Девеуак.
Град Исупшнп Сарајевп и ппщуине у сасуаву града би уребале дпнијеуи лпкалне
акципне планпве защуиуе живпуне средине (ЛЕАП-и), планпве защуиуе прирпде,
прпграме защуиуе ваздуха, планпве защуиуе ријешних сливпва и планпве управљаоа
шврсуим пупадпм. У садащоем уренууку самп ппщуина Трнпвп има израђен лпкални
екплпщки акципни план, дпк је ппщуина Спкплац у заврщнпј фази израде пвпг
дпкуменуа.


Инфраструктура

Пснпвни прпсупрнп – плански дпкумену вищег ранга кпји пбухвауа цјелпкупну
уериуприју града Исупшнп Сарајевп јесуе Прпсупрни план града Исупшнп Сарајевп дп
2015. гпдине кпји је дпнесен сепуембра 2008. гпдине. Ниједна ппщуина у сасуаву града
Исупшнп Сарајевп није дпнијела, а ни ппшела радиуи прпсупрни план ппщуине у
перипду накпн 1991. гпдине, иакп је уп закпнска пбавеза. Такпђе, у садащоем
уренууку ниједан дип уериуприје града није пбухваћен израдпм прпсупрнпг плана
ппсебнпг ппдрушја, иакп је за неке дијелпве уериуприје града пппуу Јахприне и
Требевића ппуребна израда пвакве врсуе прпсупрнпг плана. Суаое у ппгледу израде
урбанисуишке дпкуменуације је незадпвпљавајуће. Ппслије 1991. гпдине је израђен
самп један урбанисуишки план на ппдрушју града - Урбанисуишки план дијела ппщуина
Српскп Нпвп Сарајевп и Српска Илича из 2001. гпдине, а пн захуијева ревизију збпг
предимензипнисаоа садржаја у пбласуи инфрасурукууре и друщувених дјелаунпсуи
прпизащлих из максималисуишке прпјекције суанпвнищува. Суаое је најбпље у пбласуи
регулаципнпг планираоа јер је у свим ппщуинама урађен барем један регулаципни
план. За ппдрушје Јахприне, кап специфишнп уурисуишкп – рекреауивнп ппдрушје 2007.
гпдине је урађен масуер план са временским хпризпнупм 2006 – 2016. гпдина.
У ппглављу „Ппщуа сурауегија прганизације, уређеоа и кприщћеоа прпсупра“ су
дефинисане пснпвне пдреднице прганизације, уређеоа и кприщћеоа прпсупра града
Исупшнп Сарајевп у временскпм хпризпнуу дп 2015. гпдине. Ппщуа сурауегија
прганизације, уређеоа и кприщћеоа прпсупра пбухвауа Плана у перипду дп 2015.
Гпдине се базира на планиранпј мрежи насеља (мпдел пплиценуришнпг развпја) на
ппдрушју пбухвауа Плана, зауим на кпнцепуу развпја ппљппривреде, щумарсува,
рударсува, индусурије, сапбраћаја, впдппривреде, ууризма, ургпвине на исупм
прпсупру, кап и на планским рјещеоима у сфери защуиуе прирпде и екплпгије.
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Кад је ријеш п сапбраћајнпј инфрасурукуури мпже се кпнсуаупвауи да гусуина пууне
мреже вищег ранга на пвпм ппдрушју изнпси 0.1487 km/km2 щуп је исппд прпсјека
Републике Српске (92.8 % прпсјека) и мезпрегије Исупшнп Сарајевп. Највеће пуунп
ппуерећеое пп ппдацима из 2003. и 2004. гпдине је на дипници пууа М19 Ппдрпманија
- Спкплац, гдје прпсјешни гпдищои дневни сапбраћај изнпси 7831 впзила (ппдаци за
2004. гпдину).
Трафпсуаница „Иванићи“ (Сарајевп 20) 220/110/35 kV у Лукавици је примарни извпр
напајаоа елекуришнпм енергијпм ппщуина Исупшнп Нпвп Сарајевп и Исупшна Илича.
Главни правци напајаоа пве урафпсуанице су 400 kV далекпвпд из урафпсуанице
Сарајевп 10 и 220 kV далекпвпд из ХЕ „Мрауиое“.
Градске упплане на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп се налазе у насељима Лукавица,
Пале и Спкплац. Пве упплане снабдијевају ппурпщаше упплпунпм енергијпм самп у
ценуралним дијелпвима ппменууих насеља. Већи дип ппдрушја града нема гаспвпдну
мрежу и мрежу за даљинскп снабдијеваое упплпунпм енергијпм. За загријаваое
прпсуприја кприсуи се упплпуна енергија дпбијена сагпријеваоем разлишиуих гприва у
пећима за лпкалнп или ценуралнп гријаое.
Главни впдпвпдни сисуеми на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп су: впдпвпдни сисуем
Тилава, Пале, Спкплац, Равне Рпманије, Мпкрп, Јахприне - впдпвпд Бисурица,
Ппдграба, Кијевп и Трнпвп.
Канализаципни сисуеми на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп су преуежнп пгранишени
на ценуралне дијелпве градских насеља, уашније на ценуралне дијелпве насеља Пале,
Спкплац, Трнпвп и аглпмерације Сарајевп (Исупшна Илича) – Лукавица. Једини изузеуак
пд пвпга јесуе канализација у насељу Касиндп у ппщуини Исупшна Илича, кап и
канализаципни сисуем уурисуишкпг ценура Јахприна. Брпј суанпвника града
прикљушених на канализаципне сисуеме прпцјеоује се на пкп 28 %. Генералнп,
наведени канализаципни сисуеми не распплажу функципналним ппсурпјеоима за
прешищћаваое пупадних впда па се пне испущуају дирекунп у впдпупкпве или земљу.


Друщтвена инфраструктура

На ппдрушју града Исупшнп Сарајевп ппсупје самп двије јавне усуанпве из пбласуи
предщкплскпг васпиуаоа и пбразпваоа (Пале и Спкплац), дпк самих пбјекауа
пбданищуа има щесу. Пбданищуе у Трнпву је уренуунп изван функције, а на уериуприји
ппщуине Исупшни Суари Град нема пбданищуа.
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На ппдрушју града Исупшнп Сарајевп ппсупји 9 редпвних ценуралних пснпвних щкпла.
Три ценуралне пснпвне щкпле се налазе у ппщуини Пале, једна щкпла у ппщуини
Спкплац, ури щкпле у ппщуини Исупшна Илича, једна щкпла у ппщуини Исупшнп Нпвп
Сарајевп и једна щкпла у ппщуини Трнпвп. Ппред пвпг, ппсупји и 13 ппдрушних
пдјељеоа. На ппдрушју града Исупшнп Сарајевп раде шеуири средое щкпле Средопщкплски ценуар Пале, Средоа щкпла Спкплац, Гимназија и средоа сурушна
щкпла Исупшна Илича и Средоа щкпла „28. јуни“ Лукавица. На уериуприји ппщуина
Исупшни Суари Град и Трнпвп нема средоих щкпла. Ппређеое ппдауака п брпју
ушеника из 2008. гпдине са ппдацима из 2004. гпдине ппказује пад брпја ушеника и у
редпвним пснпвним и у средоим щкплама. На ппдрушју града Исупшнп Сарајевп
налази се сједищуе Универзиуеуа у Исупшнпм Сарајеву кпји предсуавља јавни
универзиуеу. У оегпвпм сасуаву се налази 17 факулуеуа, пд шега је на ппдрушју града
лпциранп псам факулуеуа. Брпј сууденауа јавних факулуеуа на ппдрушју града се
знашајнп ппвећап у пднпсу на 2004. гпдину. Капациуеу мјесуа у сууденуским дпмпвима
изнпси 886 мјесуа (2009. гпдина), щуп је пкп 15 % пд брпја сууденауа.
Пд инсуиууција кпје се баве наушнп – исураживашким радпм на ппдрушју града Исупшнп
Сарајевп ппсупје самп ури регисурпване инсуиууције и уп: Енергпинвесупви инсуиуууи
(Инсуиууу за елекурпенергеуику – ИРЦЕ, Инсуиууу за псигураое квалиуеуа и Униспв
инсуиууу защуиуе и екплпгије), уе инсуиуууи кпји дјелују при факулуеуима.
На ппдрушју града Исупшнп Сарајевп у пбласуи кулууре дјелују шеуири усуанпве за
кулууру и шеуири нарпдне библипуеке. У упку је изградоа пбјекуа Кулуурнпг ценура са
ппзприщнпм двпранпм у ппщуини Исупшнп Нпвп Сарајевп (насеље Лукавица), кап и
нпвпг пбјекуа галерије (ппврщине 700м2) у неппсреднпј близини. Пбјекуи у кпјима су
смјещуене усуанпве за кулууру (ранији дпмпви кулууре) кприсуе се вищенамјенски, кап
прпсупри за кинп прпјекције, ппзприщне предсуаве, излпжбе слика, коижевне вешери
иуд. Кина не егзисуирају кап сампсуалне усуанпве, већ се налазе у склппу усуанпва за
кулууру. Највећи дип руралне уериуприје је ппупунп неппкривен пбјекуима кулууре
најелеменуарнијег уипа, кап щуп су друщувени дпмпви (сепски дпмпви кулууре).
Једини су изузеуак маои друщувени дпмпви у Пусупппљу, Касиндплу, Пеурпвићима и
Тпплику.
Једина намјенска сппруска двпрана на ппдрушју града јесуе Сппруска двпрана „Славија“
у ппщуини Исупшнп Нпвп Сарајевп (насеље Лукавица). У насељу Спкплац фабришка хала
А.Д. „Рпманија“ – у суешају се кприсуи кап сппруска двпрана (сппруска сала „Лименка“).
У упку је изградоа ури сппруске двпране (са пкп 10200 m2 неуп ппврщине) и уп у
насељима Пале, Спкплац и Исупшнп Нпвп Сарајевп. Пувпрени сппруски уерени
(фудбалски суадипни) кпјима управљају сппруска друщува на ппдрушју ппщуина Пале,
Спкплац, Исупшнп Нпвп Сарајевп, Исупшна Илича и Трнпвп предсуављају неку врсуу
сппруских ценуара или језгaра неких будућих правих сппруских ценуара. Уређени
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уерени за зимске сппрупве су највећим дијелпм смјещуени на уериуприји ппщуине
Пале, а једним маоим дијелпм у ппщуинама Спкплац и Трнпвп. Пба заувпрена базена
налазе се у ппщуини Пале (насеља Пале - Кпран и Јахприна). На ппдрушју града дјелује
49 сппруских прганизација и клубпва са прекп 3000 сппруисуа.
На ппдрушју града Исупшнп Сарајевп присууна су сва ури нивпа здравсувене защуиуе:
уерцијарни, секундарни и примарни нивп. Нпсилац уерцијарнпг нивпа здравсувене
защуиуе на ппдрушју града је Клинишки ценуар Исупшнп Сарајевп. Већи дип пве
здравсувене инсуиууције се налази на пвпм ппдрушју - Клинике и бплнишке службе
Касиндп у исупименпм насељу. Нпсипци примарне здравсувене защуиуе су дпмпви
здравља кпји су лпцирани у насељима Пале, Спкплац, Лукавица (ппкрива ппщуине
Исупшна Илича и Исупшнп Нпвп Сарајевп) и Трнпвп. Изван ценуралних пбјекауа ппсупји
13 амбулануи. Ппкривенпсу прпсупра пбјекуима примарне здравсувене защуиуе је
дпсуа дпбра, изузев у исупшнпм дијелу ппщуине Спкплац. На руралнпм ппдрушју
ппсупји већи брпј амбулануи, али прпблем предсуавља шиоеница да у већини
амбулануи љекар дплази самп једнпм седмишнп. Ппремљенпсу медицинскпм и другпм
ппремпм је релауивнп дпбра, а највећи прпблем предсуавља лпще грађевинскп суаое
пбјекауа, пд кпјих су брпјни изван функције (Клинике и бплнишке службе Касиндп и
Психијауријска бплница Спкплац).
У ппщуинским сједищуима Пале, Спкплац, Исупшнп Нпвп Сарајевп и Исупшна Илича
налазе се ценури за спцијални рад кпји свпјим услугама ппкривају ппдрушја пвих
ппщуина.
Суамбени фпнд предсуавља један пд најзнашајнијих дијелпва супрасурукууре.
Прпцјеоује се да је у перипду 1996 – 2004. нпвпизграђенп и пбнпвљенп 5740 суанпва
на ппдрушју града, а највище на ппдрушју ппщуина Пале, Спкплац, Исупшна Илича и
Исупшнп Нпвп Сарајевп. Тиме је укупан брпј суанпва ппвећан на 21272 суамбене
јединице у 2004. гпдини. Прпцјеоује се да је 2004. гпдине суамбени дефициу бип
присууан самп у ппщуинама Исупшна Илича и Исупшнп Нпвп Сарајевп, да би и у пвим
ппщуинама 2009. гпдине (пп прпцјени) ппсупјап маои суамбени суфициу.
Планским рјещеоима из пбласуи друщувених дјелаунпсуи је предвиђена изградоа
пбјекауа вруића у ппщуинским ценурима Лукавица, Исупшна Илича (лпкалиуеу Дпое
Младице), Пале (нпвп насеље Луке) и насељу Пусупппље; изградоа нпвих пбјекауа
ценуралних пснпвних щкпла у ппщуинским ценурима Пале, Спкплац, Лукавица и
Исупшна Илича, кап и пбјекуа пснпвне музишке щкпле у Лукавици. Ппред пвпг,
планиране је изградоа два нпва пбјекуа средоих щкпла и уп у насељима Пале и
Лукавица и изградоа нпвпг пбјекуа Екпнпмскпг факулуеуа у насељу Пале. Најбиунија
планска рјещеоа у пбласуи ђашкпг и сууденускпг суандарда су изградоа пбјекауа
ђашких дпмпва у насељима Пале и Лукавица, дпк је у пбласуи науке планиранп
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лпцираое наушне инсуиууције из пбласуи веуеринарсува у насељу Пале. Најзнашајнија
планска рјещеоа у пбласуи кулууре су изградоа ппзприщуа у склппу пбјекуа Кулуурнпг
ценура Исупшнп Сарајевп у ппщуини Исупшнп Нпвп Сарајевп - насеље Лукавица
(изградоа у упку) и музеја са галеријпм у ппщуини Пале (варијануа у пквиру сппруске
двпране). Приприуеуна планска рјещеоа у пбласуи здравсува су заврщаваое изградое
нпвпзаппшеуих пбјекауа и рекпнсурукција ппсупјећих пбјекауа Клинишкпг ценура у
насељу Касиндп и преувараое бивще Впјне бплница у Ппдрпманији у Психијауријскп –
фпрензишки завпд. У пбласуи спцијалнпг суараоа планирана је изградоа маоег
суарашкпг дпма у насељу Спкплац. Приприуеуна планска рјещеоа у пбласуи управе су
изградоа пбјекауа ппщуинских управа Исупшна Илича и Исупшни Суари Град, изградоа
нпвпг дпдаунпг пбјекуа ппщуинске управе Пале. У пбласуи сппруа главна планска
рјещеоа су заврщаваое и суављаое у функцију сппруских двпрана у ппщуинама
Исупшнп Нпвп Сарајевп, Пале и Спкплац кап и изградоа заувпренпг базена у Спкпцу и
пувпренпг или заувпренпг базена у Исупшнпм Нпвпм Сарајеву.


Бучети ппщтина и Града Истпшнп Сарајевп

Ппдаци п бучеуима града и ппщуина у сасуаву града ппказују знашајнп ппвећаое
бучеуских прихпда у перипду 2004-2008. гпдине. Бучеуски прихпди су, у свим
ппщуинама у сасуаву града и у сампм граду Исупшнп Сарајевп, вище пд два пууа
ппвећани у 2008. у пднпсу на 2004. гпдину. Међууим, екпнпмска криза је имала велики
ууицај на смаоеое бучеуа ппщуина у сасуаву града, уе сампг Града Исупшнп Сарајевп.
Ппредећи сиууацију у 2009. у пднпсу на 2008. гпдину, видљивп је да се бучеу
препплпвип у ппщуинама Исупшна Илича (пад пд 48%) и Исупшнп Нпвп Сарајевп (пад пд
54%). Јединп је у ппщуини Исупшни Суари Град забиљежен расу бучеуа, кап ппсљедица
ппвећаних прихпда пд суране уекућих и капиуалних ппмпћи пд суране Владе
Републике Српске. Када ппсмаурамп узрпке пада прихпда у ппщуинским бучеуима у
2009. у пднпсу на 2008. гпдину, видљивп је да су пни прпузрпкпвани падпм ппреских
прихпда шије је ушещће у укупним прихпдима највеће. Ппсмаурајући ппдауке за 2009.
гпдину, бучеуи ппщуина и Града Исупшнп Сарајевп пп глави суанпвника ппказују да
ппщуина Исупшни Суари Град има највећи бучеу у изнпсу пд 781 КМ дпк је најнижи
бучеу пп глави суанпвника забиљежен у ппщуини Исупшна Илича у изнпсу пд 315 КМ и
Граду Исупшнп Сарајевп у изнпсу пд 127 КМ.

14

Најважнија питања мисије и идентитета Источног Сарајева
Разлпг ппсупјаоа Исупшнпг Сарајева је најмаое двпјак:
1. Исупшнп Сарајевп је исупшник, извприщуе Српске. Пна је пдауле насуала, пдауле
је впђена у најуежим временима свпг насуајаоа.
2. Исупшнп Сарајевп је насуалп кап уупшищуе, лука спаса и мјесуп нпвпг ппшеука за
сарајевске Србе.
Какп супји данас са упм мисијпм?


Првп, кап да је забправљенп да је Исупшнп Сарајевп исупшник Српске. На уп
скпрп вище нищуа не ппдсјећа, уп се нигдје не види, кап да се жели да се
урагпви насуајаоа и впђеоа Српске у најуежим временима сакрију и избрищу.
Симбпли и симбплика упг времена се сакривају, билп да се препущуају забправу
и прирпднпм несуајаоу или да се намјернп брищу.



Другп, нема скпрп ниједнпг акууелнпг инсуиууципналнпг упприщуа данащое
Српске на уериуприји Исупшнпг Сарајева. Сва су премјещуена у Баоалуку, иакп
се кљушне пдлуке кпје се уишу ппсуанка и развпја Српске јпщ увијек дпнпсе (и
дпнпсиће се) у Сарајеву.



Треће, Исупшнп Сарајевп је вище-маое успјещнп ппслужилп кап првп уупшищуе
и кап лука спаса за сарајевске Србе. Ту су људи прпнащли егзисуенцијалну и
пплиуишку сигурнпсу и суекли нпви крпв над главпм.

Али, пувпренп је пиуаое у кпјпј је мјери псуварен оихпв сан п нпвпм ппшеуку, п
лишнпм, ппрпдишнпм и кплекуивнпм напредпваоу, псувариваоу суауусних и
суваралашких мпуива. У кпјпј мјери је Исупшнп Сарајевп псуварилп свпју мисију кап
мјесуп нпвпг ппшеука, првенсувенп за сарајевске Србе? Или је уп пнај дип мисије шије
вријеме уек дплази, щуп уек уреба псмислиуи и псувариуи?
Ппједнпсуављенп, у нпвијпј исуприји Исупшнпг Сарајева мпже се преппзнауи некпликп
развпјних фаза:
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У вези са мисијпм и иденуиуеупм Исупшнпг Сарајева, пуварају се сљедећа пиуаоа, кпја
ураже пдгпварајући уреуман и пдгпвпре у нареднпм сурауещкпм перипду:
? Какп пживјеуи симбплику Исупшнпг Сарајева кап исупшника Српске?
? Какп да Исупшнп Сарајевп ппсуане за свпје грађане исуинскп мјесуп нпвих

прилика, нпвпг ппшеука, мјесуп сувараоа и псувареоа сна? Шуа и какп уреба да
им пмпгући и плакща?
? Какп пбезбиједиуи да Исупшнп Сарајевп ппсуане мјесуп инуелекууалне лпгисуике

за засуупаое инуереса и кприщћеое развпјних мпгућнпсуи Српске у ценуру
пдлушиваоа п заједнишкпј и еврппскпј будућнпсуи нарпда БиХ, у Сарајеву?
Тп је кприщћеое геп-пплиуишке ппзиције Исупшнпг Сарајева. Уз уп, прагмауишнп, какп
да се искприсуи екпнпмска ппзиција (близина највећег уржищуа у БиХ) и сапбраћајна
ппзиција (близина главних сапбраћајница)?
? Кпја је улпга Града Исупшнп Сарајевп у пднпсу на ппщуине кпје га шине? Шуа је

пнп за Пале, а щуа за Исупшни Суари Град, щуа је за Исупшну Иличу и Исупшнп
Нпвп Сарајевп, а щуа за Спкплац или Трнпвп? Шуа је Исупшнп Сарајевп кап
заједнишки називник оихвих инуереса?
? Каква је улпга Исупшнпг Сарајева у ппгледу најављене регипналне прганизације

и регипналнпг развпја у Српскпј и у БиХ? Кпје регије (нивпа НУТС 3) је Исупшнп
Сарајевп ценуар? Каква је оегпва улпга у ппгледу развпја уе регије?
? Чиме Исупшнп Сарајевп мпже да се надмеће у щирем регипналнпм и

међунарпднпм пкружеоу?
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Полазне тачке: SWOT анализа и стратешки фокуси
Будућа дјелпувпрнпсу градске развпјне сурауегије у знаунпј мјери зависиће пд упга да
ли су, и кпликп су, усклађене унууращое сппспбнпсуи, кпје су развијене у разлишиуим
аспекуима живпуа Града, са приликама и пријеуоама кпје се дещавају или најављују у
оегпвпм пкружеоу. Пплазну уашку за уаквп усклађиваое пмпгућује узв. SWOT анализа,
дакле анализа снага (Strengths) и слабпсуи (Weaknesses) кап унууращоих
каракуерисуика Града, уе прилика (Opportunities) и пријеуои (Threats) кап сппљних
варијабли важних за развпј Града у сурауещкпм временскпм пбухвауу.
Сљедећа SWOT анализа је, у сувари, нека врсуа синуезе налаза преухпднп урађене
спцип-екпнпмске анализе Исупшнпг Сарајева.
Снаге:
 гепсурауещка ппзиција (на прагу највећег
уржищуа у БиХ; близина ценура
пплиуишкпг пдлушиваоа; близина
сједищуа пдлушиваоа п развпјним
фпндпвима и прпјекуима...)
 Јахприна кап једна пд впдећих лпкација
зимскпг ууризма у југписупшнпј Еврппи
 универзиуеуски ценуар исупшнпг дијела
Српске
 сплидна ппнуда лпкалне радне снаге
 енергија и енуузијазам грађана и
рукпвпдсува
 сплидна секундарна здравсувена защуиуа
 екплпщки дпбрп пшуван прпсупр

Слабпсти:
 прпсупр великих развпјних,
инфрасурукуурних и демпграфских
неуједнашенпсуи / неппдесан за
инуегрисанп управљаое
 ппгрпщана суарпсна сурукуура
суанпвнищува (фаза демпграфске
суарпсуи), негауиван прирпдни приращуај
већ пд 1998.
 мали удип уехнплпщки напредних
индусурија и услуга са већпм дпдаунпм
вриједнпщћу у привреднпј сурукуури
 неизграђени капациуеуи за управљаое
развпјем на нивпу Града
 нејасан, прпуиврјешан имич у щирем
пкружеоу

Прилике:

Пријетое:

o

•

o
o
o
o
o

o

најављена фискална деценурализација
(пренпс надлежнпсуи прикупљаоа
ппреза, импвине... на лпкални нивп)
увпђеое кпнцепуа регипналнпг развпја у
Српскпј
ИПА фпндпви Еврппске уније (прпакуиван
прпјекуни присууп)
сурауещка ппдрщка развпју МСП
развпј уехнплпщки напредних индусурија
и услуга, са квалиуеунијим заппщљаваоем
развпј инуелекууалнпг, спцијалнпг и
кулуурнпг капиуала кап приприуеуи Града
за нпвп дпба (нпву екпнпмију)
ппвезиваое еврппских кпридпра

•
•

•
•

насуавак екпнпмске кризе мпже
прпузрпкпвауи кплапс нпсећих грана
градске привреде
даље пражоеое руралних ппдрушја града
насуавак непдгпварајућег уреумана
здравсува, пбразпваоа, кулууре и сппруа
пд суране вищих нивпа
запсуајаое БиХ у прпцесу еврппских
инуеграција
негауивни друщувени урендпви јашаоа
криминала и упксикпманије
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На пснпву урађене спцип-екпнпмске анализе и синуезе налаза у виду SWOT анализе,
прелиминарнп су скицирани сљедећи фпкуси, кап ппуенцијална уежищуа будуће
сурауегије развпја:
врхунски спорт
пројектно-развојна
инфраструктура
град-општине

(терцијарна)
здравствена
заштита и услуге

Управљање
развојем
(локалним и
регионалним)

Друштвени
развој

рурални развој

култура

високо
образовање

Фокуси
развој технолошки
напредних инд. и
услуга

природна баштина

рјешавање отпада

Простор и
животна средина

Привредни
развој

развој туризма
пословне зоне

осовина развоја
"спашавање"
радних мјеста у
привреди

Пви аспекуи сажеуи су у сурауещке фпкусе развпја града Исупшнп Сарајевп, какп је
предсуављенп сљедећпм сликпм:
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Стратешки план развоја града
Сурауещки план развпја града Исупшнп Сарајевп има сљедећу сурукууру:

У пвпм дијелу пбухваћени су кљушни елеменуи сурауещке плауфпрме, дугпрпшне
димензије (визија и сурауещки циљеви) и уакуишке, средопрпшне димензије развпја
Исупшнпг Сарајева (прпјекуи и мјере, пбједиоени у складне прпграме, кап пснпвни
инсуруменуи за ппсуизаое ппсуављених циљева, уе пдгпварајући индикаупри,
ппсуављени уакп да се мпже мјериуи напредпваое у псувариваоу циљева.
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Визија развоја: град сталног стварања - највеће развојно радилиште Српске

Исупшнп Сарајевп кап истпшник Српске дпживљаваће се у перипду дп 2020.
гпдине кап град сталнпг ствараоа, у свим свпјим ппщуинама и свим
сегменуима друщувенпг и привреднпг живпуа, изграђујући се кап највеће
развпјнп радилищте Српске, ппкренууп пгрпмнпм суваралашкпм енергијпм и
енуузијазмпм свпјих грађана.

Визијпм развпја пцртава се нпва развпјна перспектива и парадигма, кап платфпрма
на кпјпј град гради и у кпју уклапа свпје развпјне замисли и ппдухвате, и нпва развпјна
ппзиција кпју град настпји да заузме у свпм релевантнпм пкружеоу.
Нпва развпјна перспекуива за Исупшнп Сарајевп изражава се наизглед једнпсуавнп, а у
сувари вепма захујевнп: у сљедећих десеу гпдина Исупшнп Сарајевп биће град сталнпг
ствараоа. У уаквпј нпвпј парадигми развпја, град Исупшнп Сарајевп насупји да, у првих
пеу гпдина, ппсуане највеће развпјнп радилищте Српске.
Ма кпликп пваква визија изгледала захујевна, пиуаое је има ли пвај град неки други
пзбиљан и пдржив избпр. Кап щуп није билп пзбиљне алуернауиве оегпвпм сувараоу
пред крај 20. вијека (град настап из велике невпље и у најтежем времену, пгрпмнпм
енергијпм оегпвих грађана), уакп изгледа да нема ни пзбиљне алуернауиве пвакп
пцруанпм избпру за наредни перипд (град сталнпг ствараоа, највеће развпјнп
радилиште Српске). Акп му је судбина у сплеуу исупријских пкплнпсуи на крају 20.
вијека дпдијелила да буде исупшник (извприщуе) Српске, изгледа да уа исуа судбина
ппсуавља на ппшеуку 21. вијека нпви изазпв: да ппсуане највеће развпјнп радилищуе
Српске, извприщуе нпвих развпјних упкпва у привреднпм и друщувенпм живпуу
оегпвих ппщуина и оегпвпг пкружеоа. Невпља је мајка инпвације.
Мјесуп нпве визије у кпнуинуиуеуу развпја Исупшнпг Сарајева предсуављенп је
сљедећпм сликпм:
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Шуа знаше синуагме пдабране да изразе нпву визију развпја Исупшнпг Сарајева: град
сталнпг ствараоа и највеће развпјнп радилищте Српске? Најједнпсуавније, знаше да
пвај град, у изазпвима са кпјима ће се супшиуи у сљедећпј деценији не мпже да рашуна
на мпћну пплиуишку впљу кпја би била гарану оегпвпг пдржаваоа и суабилнпсуи,
пнемпгућујући оегпву унууращоу дезинуеграцију, с једне суране, и оегпвп суапаое са
Сарајевпм, с друге суране. У уаквпј сиууацији, Исупшнп Сарајевп се кап град мпже
пдржауи и развијауи самп снагпм сувараоа у свим сегменуима привреднпг и
друщувенпг живпуа. Такп щуп ће предоашиуи у пднпсу на све псуале у свпм ближем
пкружеоу у ппгледу сппспбнпсуи да суалнп прпизвпди и дјелпувпрнп реализује нпве
развпјне иницијауиве и прпдукуивне пбрасце привреднпг, кулуурнпг и друщувенпг
сувараоа. Енергија кпја је сувприла Исупшнп Сарајевп кап град уреба да се препбрази у
суваралашку енергију и енуузијазам у свим сферама оегпвпг живпуа.
Самп уакп пвај град мпже да псувари свпју нпву мисију у нпвим исуприским
пкплнпсуима. Кљушне пдреднице уих нпвих пкплнпсуи су:
 мукпурпна екпнпмска и пплиуишка инуеграција Балкана у Еврппску унију;
 нпва екпнпмија заснпвана на све већем удјелу знаоа и сувараоу дпдауне
вриједнпсуи;
 кпнцепу пдрживпг развпја, у кпјем екпнпмија впди рашуна п екплпгији, а
кулуурни и друщувени развпј се, пд урпщка, преуварају у субсуануивни факупр
екпнпмскпг развпја.
Псувареоем свпје нпве мисије у нпвим исупријским пкплнпсуима предвиђа се да
Исупшнп Сарајевп ппсуане:
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прави град пп мјери оегпвих суанпвника;
управљашки ценуар за међуппщуински и регипнални развпј;
мпупр уехнплпщкпг развпја исупшнпг дијела Српске;
универзиуеускп-исураживашки ценуар исупшнпг дијела Српске;
звијезда зимскпг ууризма југписупшне Еврппе.

У пднпсу на ппщуине кпје га сашиоавају, град Исупшнп Сарајевп уек уреба да се
усппсуави кап цјелина у кпјпј се разлике међуспбнп преплићу, дппуоавају и пснажују.
Ради се п цјелини кап п кпмплеменуарнпсуи, какп у инсуиууципналнпм и привреднпм,
уакп и у кулуурнпм и урбанисуишкпм ппгледу.
У перипду дп 2020. гпдине мпже се пшекивауи и пунп физишкп ппвезиваое
уериуприје града изградопм уунела и прауећих сапбраћајница, шиме би се
пмпгућила најкраћа сапбраћајна веза између „дпоег“ и „гпроег“ дијела града
Исупшнп Сарајевп, и сувприла нпва пспвина развпја, какп је прпјекупванп
акууелним Прпсупрним планпм града. Знашај пвпг нпвпг, кљушнпг дијела градске
сапбраћајне мреже уреба сагледауи и у щирем кпнуексуу међуспбнпг ппвезиваоа
еврппских кпридпра кпји прплазе крпз БиХ (Кпридпр 5Ц) и Србију (Кпридпр 10),
гдје управп пвај дип сапбраћајне мреже уреба да пдигра вепма важну улпгу.
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Стратешки циљеви

Сурауещки циљеви предсуављају прву урансфпрмацију визије развпја. Такп се визија
развпја Исупшнпг Сарајева на сљедећи нашин урансфпрмище у сурауещке развпјне
циљеве:

С друге суране, пви циљеви имају упприщуе у дефинисаним сурауещким фпкусима кап
финалнпм резулуауу спрпведене спцип-екпнпмске и SWOT анализе. Такп заснпваним и
дефинисаним сурауещким циљевима пцруавају се главни правци и пшекивани дпмеуи
урансфпрмације града Исупшнп Сарајевп кап цјелине. Оима се град пдређује кап:






нпсилац сувараоа развпјне инфрасурукууре за ппщуине кпје га шине, али и за
щиру регију;
кауализаупр прпмјене привредне сурукууре на цјелпкупнпм прпсупру града;
кппрдинаупр усклађиваоа најважнијих ппщуинских секупрских пплиуика
(кулуурне пплиуике, сппруа, урбанизма, защуиуе живпуне средине...);
прпмпупр ппбпљщаоа квалиуеуа живпуа крпз суалнп унапређиваое
дпсуупнпсуи и квалиуеуа услуга кпје се пружају грађанима;
прпмпупр пбједиоених инуереса и ппуенцијала ппщуина у сасуаву града према
ппуенцијалним инвесуиуприма, републишким и државним власуима,
диплпмауским, екпнпмским и кулуурним предсуавнищувима у земљи и
инпсурансуву.

Приупм се не планирају биуније прпмјене у ппгледу расппдјеле надлежнпсуи између
града и оегпвих ппщуина, већ пдгпварајућа ппдещаваоа и прилагпђаваоа, кпја ће
пмпгућиуи реализацију развпјне сурауегије у оеним најважнијим аспекуима,
пдређеним
крпз
сурауещке
циљеве.
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Први стратешки циљ: развојна инфраструктура за 21. вијек

Први сурауещки циљ пбухвауа најважније
1. Изграђена ефикасна развпјна
аспекуе улпге града кап нпсипца сувараоа
инфрасурукуура за 21. вијек
развпјне инфрасурукууре за ппщуине кпје га
шине, али и за щиру регију. Дирекунп се
извпди из дијела визије развпја кпји Исупшнп Сарајевп у нареднпм сурауещкпм
перипду види кап највеће развпјнп радилищуе Српске.
У упм перипду развпј града, оегпвих дијелпва и сегменауа живпуа првенсувенп ће се
псуваривауи и финансирауи крпз прпјекуе. На распплагаоу ће, уз градски и ппщуинске
бучеуе уе фпндпве на нивпу РС и БиХ, суајауи све вище извпра финансираоа развпјних
прпјекауа, пд предприсуупних фпндпва ЕУ4, других међунарпдних фпндпва и извпра
(кап щуп је Свеуска банка или Еврппска банка за пбнпву и развпј), билауерални
дпнаупри и извпри финансираоа, привауни секупр крпз прпјекуе јавнп-приваунпг
парунерсува, иуд. Кљушни услпв за дпбијаое средсуава за финансираое развпјних
прпјекауа биће оихпва пправданпсу (не самп екпнпмска, већ и друщувена и
екплпщка), припремљенпсу у складу са кпмплексним захујевима и виспким
суандардима ЕУ, уе уранспаренунпсу и ефикаснпсу у оихпвпј реализацији.
Ппщуп ће се развпј заснивауи на прпјекунпм присуупу, први сурауещки циљ за град
Исупшнп Сарајевп је изградоа ефикасне прпјекунп-развпјне инфрасурукууре, спремне
да припреми и реализује мнпгпбрпјне и разнпврсне прпјекуе у складу са важећим
еврппским суандардима и према захујевима разлишиуих извпра финансираоа.
Таква, првенсувенп инсуиууципнална и инуелекууална инфрасурукуура, уреба да се
гради еуапнп, уакп да у првпј фази мпже да пдгпвпри изазпвима развпја града кап
цјелине, у другпј слпженијим ппуребама развпја оегпвих ппщуина, а у урећпј и
изазпвима и ппуребама усклађенпг развпја щирег ппдрушја, за кпје се град Исупшнп
Сарајевп ппјављује кап инуелекууалнп и инсуиууципналнп развпјнп језгрп (ппщуине
Рпгауица, Хан Пијесак, Нпвп Гпражде, Вищеград, Рудп, Чајнише, Фпша, Калинпвик).
Преппрушује се изградоа иницијалне развпјне инфрасурукууре кпју шине:
 нпвпусппсуављена градска развпјна агенција, кпја уреба да буде нпсилац
припреме и реализације развпјних прпјекауа на нивпу града, касније и за щире
ппдрушје, уе да кауалиуишки дјелује у ппгледу припреме и реализације
ппщуинских развпјних прпјекауа, кад уп буде ппуребнп и кприснп;
4

Тренуунп је на распплагаоу ИПА II (за прекпгранишну сарадоу), а кад БиХ дпбије суауус кандидауа биће
и ИПА III (за изградоу кпнкуренунпсуи, сапбраћај и екплпгију), ИПА IV (за развпј људских ресурса), уе
ИПА V (за рурални развпј).
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 канцеларија за развпј и прпмпцију, кпја уреба да се усппсуави при кабинеуу
градпнашелника, са главним задаукпм да се брине п реализацији градске
развпјне сурауегије, дакле п благпвременпм лансираоу и успјещнпј
реализацији прпјекауа и мјера кпје сурауегија предвиђа, уе п циљанпј, дпбрп
псмищљенпј и ефекунпј прпмпцији ппуенцијала и нпвпг имича града;
 мрежа сурушоака и прганизација псппспбљених за припрему и реализацију
разлишиуих врсуа прпјекауа, изграђена у два пснпвна пблика: кап инуерна
мрежа, сасуављена пд прганизација и сурушоака кпји раде на уериуприји града
Исупшнп Сарајевп, и кап ексуерна, преуежнп вирууелна мрежа, шију базу шине
заинуереспвани сурушоаци и прганизације кпји дјелују у другим срединама у
земљи и у дијасппри.
Дип средсуава у градскпм бучеуу уреба планирауи за суфинансираое развпјних
прпјекауа, ппщуп је суфинансираое из власуиуих извпра једнп пд правила кпд скпрп
свих распплпживих и пшекиваних извпра финансираоа. Пвај дип ће временпм расуи,
какп се буду ппвећавали брпј и вриједнпсу развпјних прпјекауа кпји се реализују у
граду и у оегпвпм пкружеоу.
Успјещнпсу усппсуављаоа и функципнисаоа пвакве иницијалне развпјне
инфрасурукууре зависиће у знаунпј мјери пд инуензиуеуа и квалиуеуа сарадое са
факулуеуима у пквиру Универзиуеуа Исупшнп Сарајевп, кулуурним инсуиууцијама и
привредним аспцијацијама на ппдрушју града, уе са пдгпварајућим републишким и
државним минисуарсувима, фпндпвима и завпдима, развпјним агенцијама и
пперауивним сурукуурама кпје ће се усппсуавиуи за имплеменуацију еврппских
фпндпва.
Најважнији пријенуири за реализацију првпг сурауещкпг циља дефинисани су виду
сљедећих пперауивних циљева:
 Иницијална развпјна инфрасурукуура ппупунп усппсуављена и функципнална дп
краја 2012. гпдине;
 Град Исупшнп Сарајевп и ппщуине у оегпвпм сасуаву предоаше у кприщуеоу
еврппских предприсуупних фпндпва, пд 2012. гпдине.

Главни прпјекуи кпји, у ппгледу узв. меке, инсуиууципналне инфрасурукууре дирекунп
дппринпсе реализацији првпг сурауещкпг циља, а индирекунп и реализацији псуалих
сурауещких циљева, су:
o Изградоа капациуеуа Градске развпјне агенције;
o Усппсуављаое и псппспбљаваое Канцеларије за развпј и прпмпцију;
o Псппспбљаваое лпкалне мреже сурушоака и прганизација за припрему и
реализацију развпјних прпјекауа;
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o Изградоа вирууелне мреже сурушоака и прганизација из земље и дијасппре за
развпјне прпјекуе Исупшнпг Сарајева.
У ппгледу физишке развпјне инфрасурукууре, ури главна велика захвауа у пвпм
сурауещкпм перипду су:






Заврщеуак изградое и ппремаое зграде Градске управе;
Заврщеуак изградое магисуралнпг пууа Лукавица-Јахприна;
Прпщиреое кљушних сапбраћајница и изградоа запбилазница на пснпву
преухпднп урађених суудија извпдивпсуи и пправданпсуи;
Израда суудија извпдивпсуи и пправданпсуи и главнпг прпјекуа изградое
Исупшнпсарајевскпг уунела са мрежпм прауећих сапбраћајница;
Реализација прпјекауа снабдјеваоа гаспм свих урбаних дијелпва на ппдрушју
града, на пснпву преухпднп урађених суудија извпдивпсуи и пправданпсуи.

Други стратешки циљ: предузетничка и иновативна привреда

Други сурауещки циљ уише се
псувариваоа улпге града Исупшнп
Сарајевп кап кауализаупра прпмјене
привредне сурукууре на цјелпкупнпм
прпсупру града

2. Развијена предузеунишка и инпвауивна
привреда, кпнкуренуна у 21. вијеку

Кљушна каракуерисуика екпнпмије у 21. вијеку је у упме да се ради п екпнпмији
заснпванпј на знаоу (knowledge-based economy), са све већим удјелпм дпдауне
вриједнпсуи у сувараоу прпизвпда и услуга, кприщћеоем инуелекууалнпг капиуала
кпјим фирме распплажу. У насупјаоу да пбезбиједе свпју кпнкуренунпсу, фирме све
маое иду према лпкацијама на кпјима се налазе извпри сирпвина и гдје је јефуинија
радна снага, а све вище према лпкацијама кпје пдликује предузеунишка кулуура и
клима, спфисуицирана ппслпвнп-предузеунишка инфрасурукуура и, ппсебнп, пбушена и
уаленупвана радна снага.
Самп привреда кпја је исупвременп и предузеунишка и инпвауивна мпже данас да
рашуна на кпнкуренунпсу у услпвима глпбализације уржищуа. Градпви кпји пбезбиједе
кљушне преуппсуавке за сувараое и функципнисаое уакве привреде мпгу да рашунају
да ће имауи виспку заппсленпсу и дпбра радна мјесуа, с једне суране, и квалиуеуне и
суабилне извпрне бучеуске прихпде кап пснпву за капиуалне инвесуиције, с друге
суране.
Зауп је сувараое предузеунишке и инпвауивне привреде сурауещки правац пд
првенсувене важнпсуи за град Исупшнп Сарајевп и оегпве ппщуине. Ради се п уаквпј
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привреднпј сурукуури кпју шини мнпщувп микрп, малих и средоих предузећа,
умрежених у пдгпварајуће класуере са снажнпм инсуиууципналнпм и развпјнпм
ппдрщкпм.
С друге суране, нпва привредна сурукуура Исупшнпг Сарајева уреба да изрази оегпву
прпсупрну, прирпдну и демпграфску разнпликпсу: пд виспкпквалиуеуних урбаних
услуга, прекп уехнплпщки инуензивних индусурија пслпоених на наушнп-исураживашку
дјелаунпсу факулуеуа и инсуиуууа, дп разнпврсне и квалиуеуне уурисуишке ппнуде и
развијенпг руралнпг предузеунищува.
Нпва сурукуура индусурије градиће се на секуприма кпји пвдје имају пзбиљну
урадицију, али уакп да се прилагпди нпвим пгранишеоима, правилима и приликама у
услпвима глпбалне екпнпмије:






меуалппрерађивашка и елекурп индусурија, у ускпј сарадои са пдгпварајућим
факулуеуима и инсуиуууима, прпфилисаће се кап низ маоих, специјализпваних
фирми, кпје лпкалнп међуспбнп сарађују и надмећу се, а глпбалнп се уклапају у
пдгпварајуће међунарпдне ланце вриједнпсуи;
на бази прирпдних ресурса у гепграфски вищим ппдрушјима града развијаће се
дрвппрерађивашка и прехрамбена индусурија, са суалним ппвећаоем удјела
дпдауне вриједнпсуи и суепена финализације прпизвпда;
у урбаним језгрима, уакпђе у динамишнпј сарадои са пдгпварајућим
факулуеуима и другим ценурима знаоа, развијаће се прпизвпди и услуге
заснпвани на дпминанунпм кприщћеоу инфпрмаципнп-кпмуникаципних
уехнплпгија и узв. креауивних индусурија5.

Грађевинарсувп, кап уренуунп један пд нпсилаца заппщљаваоа, развијаће се у правцу
све веће специјализације предузећа, на кпнцепцији класуера6, са суалним јашаоем и
кпмплеуираоем елеменауа кпји су неппхпдни за изградоу кпнкуренунпсуи пвпг
секупра.
Главне пплуге у сувараоу нпве привредне сурукууре уреба да буду:
 изградоа напредне ппслпвнп-предузеунишке инфрасурукууре, са дпбрп
ппремљеним и међуспбнп кпмплеменуарним ппслпвним зпнама,
инпваципним ценурима и ценурима за кпмплеуну ппдрщку нпвим фирмама;
5

Термин креативне индустрије предсуавља нпв уермин каракуерисуишан за нпву глпбалну екпнпмију
заснпвану на знаоу и креауивнпсуи. Укљушује прпизвпде и услуге у кпјима је наглащенп сувараое и
кприщћеое инуелекууалнпг власнищува (нпр. слике, музика, коиге, филмпви, мпдни дизајн, издавашка
дјелаунпсу, медији, умјеунишки занауи, игре...) или пружаое креауивних услуга (нпр. дизајн,
адверуајзинг, архиуекуура, израда прпграмске ппдрщке...)
6
Кластер је гепграфскп кпнценурисаое међуспбнп ппвезаних кпмпанија, специјализпваних дпбављаша,
исппрушилаца услуга, фирми у српдним индусуријама и ппвезаних инсуиууција (нпр. универзиуеуи,
агенције за прпвјеру суандарда, ургпвинске аспцијације), у ппсебнпм ппдрушју у кпјем се међуспбнп
надмећу, али и сарађују.
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 сувараое пбразаца и фпрми инуензивне и прпдукуивне сарадое универзиуеуа
и привреде;
 кпмбинпваое виспкпквалиуеунпг зимскпг и сппрускп-рекреауивнпг ууризма са
пдгпварајућим другим видпвима (пбразпвни, кулуурнп-исупријски, еунп,
сепски...);
 развпј руралнпг предузеунищува, ппсебнп у сфери ппљппривреднппрехрамбене прпизвпдое и сепскпг ууризма.
Најважнији пријенуири за реализацију другпг сурауещкпг циља ппсуављени су у виду
сљедећих пперауивних циљева:
 Иницијална ппслпвнп-предузеунишка инфрасурукуура7 кпмплеуирана, са
дпбрим ппшеуним резулуауима, дп краја 2013. гпдине;
 Усппсуављени нпви пбрасци прпдукуивне сарадое између универзиуеуа и
привреде дп краја 2012. гпдине;
 Дпсуизаое пмјера пд 15 акуивних предузећа на 1000 суанпвника, дп 2015.
гпдине;
 Туризам, угпсуиуељсувп и руралнп предузеунищувп заједнп дпсуижу удип пд
пкп 15% у укупнпј заппсленпсуи и укупним прихпдима, дп краја 2014. гпдине.

Главни прпграми за псувариваое другпг сурауещкпг циља су:
o
o
o
o

Прпграм развпја ппслпвних зпна;
Прпграм развпја инпваципних и предузеунишких ценуара;
Прпграм развпја ууризма;
Прпграм руралнпг развпја и предузеунищува.

Сваки пд пвих прпграма ппдразумијева дефинисаое пдгпварајућих, међуспбнп
усклађених прпјекауа и мјера.
Једна пд мјера кпје се преппрушују је и фпрмираое градскпг савјеуа за усклађени
развпј привреде и пбразпваоа, кпји би шинили привредници, прпсвјеуни радници и
предсуавници пдгпварајућих градских и републишких инсуиууција. Савјеу уреба да
иницира и надгледа спрпвпђеое мјера кпјима би се пбезбиједилп щкплпваое
прпфила и суицаое вјещуина у складу са акууелним и перспекуивним ппуребама
градске привреде.
Најважнији прпјекуи у пквиру пдгпварајућих прпграма за реализацију другпг
сурауещкпг циља предсуављени су сљедећпм сликпм:

7

Ппд иницијалнпм ппслпвнп-предузеунишкпм инфрасурукуурпм пвдје се ппдразумијевају пгледне
ппслпвне зпне, први инпваципни ценури и ценури за кпмплеуну ппдрщку нпвим предузеуницима.
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Пдабрани прпграми, прпјекуи и мјере су у знаунпј мјери усклађени са Сурауегијпм
развпја малих и средоих предузећа РС за перипд 2011-2013.
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Трећи стратешки циљ: складан друштвени развој и привлачна средина

Пвим циљем пбухваћени су најважнији
3. Складан друщувени развпј и
аспекуи развпја града Исупшнпг Сарајева у
привлашна живпуна средина
ппгледу кппрдинације и усклађиваоа
најважнијих ппщуинских секупрских пплиуика. Ради се, прије свега п пракуишним
пплиуикама у ппгледу пбразпваоа, кулууре, сппруа, урбанизма и защуиуе живпуне
средине.
Најважнији пријенуири за кппрдинацију друщувенпг развпја у сљедећем сурауещкпм
перипду су:
 у сфери виспкпг пбразпваоа: уз напредак у дпсуизаоу еврппских суандарда,
уежищуе ће биуи на сувараоу прпдукуивне сарадое са привредпм, кулуурним
инсуиууцијама и сппруским прганизацијама;
 у сфери средоег и пбразпваоа пдраслих: псигураое суалнпг усклађиваоа
пбразпваних прпфила и вјещуина са ппуребама привреде и уржищуа рада;
 у сфери кулууре: сувараое суабилне и аууенуишне кулуурне прпизвпдое и
кулуурних брендпва града;
 у сфери сппруа: суалнп ппвећаваое брпја суанпвника кпји се баве сппрупм и
рекреацијпм и сувараое сппруских брендпва града;
 у сфери здравсувене защуиуе: кпмплеуираое и унапређиваое уерцијарних и
секундарних здравсувених услуга;
 у сфери прпсупрнпг уређеоа: усппсуављаое града Исупшнп Сарајевп кап
урбанисуишке цјелине;
 у сфери защуиуе живпуне средине: сувараое сисуема управљаоа живпунпм
срединпм.
Сурауегијпм се дефинищу кљушни аспекуи и механизми кппрдинације, дпк се
кпнкреуан садржај дефинище пдгпварајућим гпдищоим прпграмима рада.

Кппрдинација у сфери пбразпваоа пбухвауаће:




усклађиваое мреже пснпвних щкпла, ради пмпгућаваоа ппдједнаке
дпсуупнпсуи пснпвнпг пбразпваоа за све;
усклађиваое предмеуа и уписне пплиуике средоих щкпла, ради суалнпг
прилагпђаваоа ппуребама привреде и уржищуа рада;
впђеое јединсувене пплиуике у ппгледу пбразпваоа пдраслих и прпмпције
цјелпживпунпг ушеоа.
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Главни механизам кппрдинације биће пдгпварајући градски савјеу за
пбразпваое и пбуку, кпји ће шиниуи кпмпеуенуни предсуавници инсуиууција
пбразпваоа, привреде и уржищуа рада, из свих градских ппщуина.
Кппрдинација у ппгледу кулууре пбухвауиће:






впђеое јединсувене градске кулуурне пплиуике, усаглащене са ппщуинским
кулуурним инсуиууцијама и пплиуикама, кпја ће пмпгућиуи вищи квалиуеу уз
већу екпнпмишнпсу;
сувараое прпдукуивне сарадое између факулуеуа и кулуурних инсуиууција;
ппдрщку пдабраним кулуурним манифесуацијама кпје ппсебнп дппринпсе
нпвпм имичу града;
ппдсуицаое и кппрдинацију кулуурне прпизвпдое на уериуприји града.

Главни механизам кппрдинације биће пдгпварајући градски савјеу за
кулууру, кпји ће шиниуи кпмпеуенуни кулуурни радници и суварапци.
У ппгледу сппруа преппрушује се да градске ппщуине насуаве са сувараоем услпва за
маспвнп бављеое дјеце, пмладине и пдраслих сппрупм и рекреацијпм, а да се на
нивпу града пбезбиједи дип ппдрщке кпји би бип фпкусиран на ппсуизаое врхунских
резулуауа у сппрупвима у кпјима за уаквп нещуп има највище щанси, впдећи
исупвременп рашуна п упме да уакав избпр биунп дппринпси прпмпцији нпвпг,
суваралашкпг, щампипнскпг имича града. Кпнкреуан избпр пдгпварајућег сппруа, или
вище оих, и врсуе ппдрщке кпју уреба пбезбиједиуи са нивпа града Исупшнп Сарајевп,
уреба у знаунпј мјери да буде сувар сппруских зналаца, кпји би били пкупљени у
градски савјеу за развпј сппруа, кап механизам кппрдинације у упј пбласуи.
Усклађен развпј здравсувене защуиуе пдвијаће се уакп да ће градскп рукпвпдсувп и
админисурација усмјериуи свпје акуивнпсуи на загпвараое и пбезбјеђиваое
кпмплеуираоа и ппдизаоа квалиуеуа бплнишких услуга у КБЦ Касиндп, првенсувенп у
сарадои са Минисуарсувпм здравља и спцијалне защуиуеРС, дпк ће ппщуинска
рукпвпдсува насуавиуи са развијаоем примарне и секундарне здравсувене защуиуе.

Преппрушује се и да Град дпбије минимум надлежнпсуи из дпмена прпсупрнпг
уређеоа и урбанизма, какп би се пбезбиједилп да град Исупшнп Сарајевп ппшне да се
усппсуавља и кап урбанисуишка цјелина.
И у пвпм слушају кап главни механизам кппрдинације уреба фпрмирауи
пдгпварајући градски савјеу за урбанизам, кпји уреба да преппруши
дефинисаое урбанисуишких надлежнпсуи Града, предлаже пплиуику града у
ппгледу урбанизма, уе прауи и вреднује оенп псувариваое.
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На слишан нашин уреба ријещиуи и пиуаое кппрдинације у ппгледу защуиуе живпуне
средине. Ради се, прије свега, п усппсуављаоу јединсувенпг сисуема мпниупринга
живпуне средине на цијелпм ппдрушју града, уе п бризи п прирпднпм наслијеђу
(ппсупјећим и планираним защуићеним прирпдним ппдрушјима), какп је предвиђенп
Прпсупрним планпм Исупшнпг Сарајева.
Механизам кппрдинације биће Савјеу за живпуну средину. Оегпви главни
задаци биће: ппсуепенп сувараое јединсувенпг сисуема управљаоа
живпунпм срединпм на цијелпм ппдрушју града, кппрдинација дпнпщеоа и
спрпвпђеоа планпва защуиуе живпуне цјелине, уе преппрушиваое
приприуеуних мјера и прпјекауа за защуиуу и прпмпцију прирпднпг
наслијеђа.

Преппрушује се и кппрдинација у сфери инфпрмисаоа, пууем пдгпварајућег градскпг
савјеуа за инфпрмисаое, са уежищуем на јашаоу мреже лпкалних медија и оихпвпг
ууицаја на рјещаваое друщувених прпблема и прпцесе демпкрауизације.

У свим пвим аспекуима усклађенпг друщувенпг развпја и предвиђеним механизмима
кппрдинације важну улпгу имаће предсуавници цивилнпг друщува. Развпј грађанске
иницијауиве и цивилнпг друщува предсуављаће важну пплугу друщувенпг развпја
града Исупшнп Сарајевп и оегпвих ппщуина. У пвпм присуупу, невладин секупр се
ппсмаура кап инуегралан дип градске заједнице, кпји свпју акуивну, кпнсурукуивну и
криуишку улпгу, драгпцјену за засуупаое грађанских инуереса и сувараое пдгпвпрних
инсуиууција, игра „изнуура“, у сарадои са псуалим инсуиууципналним акуерима, а не
изван и насупрпу оима. Псувариваое развпјне визије – највеће развпјнп радилиште
Српске, град сталнпг ствараоа – предсуавља ппдједнакп изазпв и прилику за
дјелпваое и за јавни и за привауни и за невладин секупр.

Када се фпрмирају и пуппшну са радпм сви пви механизми кппрдинације,
ппјавиће се ппуреба и оихпвпг међуспбнпг усклађиваоа акуивнпсуи. Тп се
мпже ппсуићи фпрмираоем ппсебнпг кппрдинацијскпг уијела, сасуављенпг
пд предсједника свих савјеуа, кпје би усклађивалп планпве рада ппјединих
савјеуа и преппрушивалп нашине рјещаваоа инуерсекупрских прпблема.
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Четврти стратешки циљ: стални раст задовољства грађана

У нареднпм сурауещкпм перипду пред
4. Суални расу задпвпљсува
рукпвпдсувпм Исупшнпг Сарајева и оегпвих
грађана јавним услугама
ппщуина је јпщ један важан и крупан изазпв:
суалнп унапређиваое задпвпљсува грађана
квалиуеупм живпуа. Ради се, пракуишнп, п оихпвпм најважнијем ппслу, јер је суалнп
унапређиваое квалиуеуа живпуа за све грађане главни задауак лпкалне сампуправе.
Тај захујев је експлициунп ппсуављен и у визији развпја лпкалне сампуправе у
Републици Српскпј: лпкална сампуправа кап најдјелптвпрнија пплуга лпкалнпг
развпја, демпкратије и унапређиваоа квалитета живпта. У сувари, уп је захујев за
испуоеое мисије лпкалне сампуправе, кпја ппдразумијева уравнптеженп и сталнп
унапређиваое квалитета живпта за све грађане у лпкалним заједницама.
Градска и ппщуинске управе свпј дирекуни ууицај на унапређеое квалиуеуа живпуа
мпгу да псуваре пууем јавних услуга, ппсебнп пних кпје су у оихпвпј дирекунпј
надлежнпсуи, пд админисурауивних, прекп кпмуналних, дп спцијалних.
Зауп је суалан расу задпвпљаува грађана јавним услугама, првенсувенп пнима кпји су у
надлежнпсуи лпкалне сампуправе, један пд приприуеуних циљева за Исупшнп
Сарајевп. Кљушна преуппсуавка за псувареое пвпг циља је дпбрп управљаое, у свакпм
пд шеуири најважнија сегменуа:


у ппгледу пбезбјеђиваоа суабилних јавних прихпда, неппхпдних за капиуалне
инвесуиције;
 у правилнпм избпру и ефикаснпј реализацији инфрасурукуурних прпјекауа,
неппхпдних за унапређеое услуга и квалиуеуа лпкалнпг живпуа у цјелини;
 у увпђеоу кприснишке пријенуације, гдје се инуереси, мищљеоа и прпцјене
грађана и других кприсника услуга ппсуављају на првп мјесуп при прпцјени
псуварених резулуауа и дпнпщеоу пдгпварајућих прпграма ппбпљщаоа и
инвесуираоа;
 у увпђеоу сисуема акуивнпг управљаоа људским ресурсима у админисурацији,
заснпванпг на уранспаренунпм вреднпваоу оихпвих резулуауа, суалнпм
ппбпљщаоу раднпг амбијенуа и суалнпм унапређиваоу прпфесипналних
знаоа и вјещуина.
Ппсупји снажна међузависнпсу пвих сегменауа:
 нема дпбрих услуга укпликп нема пдгпварајуће инфрасурукууре за оихпвп
пружаое, а нема дпбре инфрасурукууре без суалних улагаоа, дакле без
суабилних јавних прихпда, кап пснпве за уаква улагаоа;
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 нема задпвпљсува кприсника услуга без пдгпварајућег суепена пбушенпсуи,
мпуивисанпсуи и задпвпљсува заппслених кпји су задужени за дирекунп
пружаое или регулисаое уих услуга.

Пвај сурауещки циљ је у пунпј
сагласнпсуи са урећим сурауещким
циљем ппсуављеним у Сурауегији
развпја
лпкалне
сампуправе
у
Републици
Српскпј:
псигураое
дпступпсти и квалитета јавних
услуга за све грађане.

Кап ппсебнп релевануне, у Сурауегији развпја
лпкалне сампуправе у РС уреба издвпјиуи
сљедеће пперауивне циљеве:
3.1.1. Увести редпвнп испитиваое задпвпљства
кприсника у свим ппштинама (2011.)
3.1.2. Увести е-управу у свим лпкалним
јединицама, са јединственим инфпрмаципним
системпм лпкалне управе у РС (2014.)
2.2.2. Увести ефикасне системе мптивисаоа и
псппспбљаваоа лпкалних службеника (2011.)

Најважнији пријенуири за псувареое пвпг сурауещкпг циља ппсуављени су крпз
сљедеће пперауивне циљеве:
 псигуран суабилан расу градских и ппщуинских прихпда, пд 2011. дп 2015.
гпдине;
 уведен сисуем суалнпг унапређиваоа јавних услуга, заснпван на редпвнпм
испиуиваоу задпвпљсува кприсника, на нивпу града и у свим градским
ппщуинама, дп краја 2011. гпдине, а у свим јавним предузећима и службама
дп 2013. гпдине;
 уведена е-управа на нивпу града и у свим градским ппщуинама, са
јединсувеним инфпрмаципним сисуемпм, дп 2013. гпдине;
 уведени ефикасне сисуеме управљаоа и развпја људских ресурса на нивпу
града и у свим градским ппщуинама, дп краја 2012. гпдине.

Главни прпграми за реализацију шеуврупг сурауещкпг циља су:
o Прпграм унапређеоа прикупљаоа извпрних прихпда;
o Прпграм унапређиваоа јавних услуга;
o Прпграм акуивнпг управљаоа људским ресурсима у админисурацији;

Кљушне мјере и прпјекуи за реализацију шеуврупг сурауещкпг циља:
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Пети стратешки циљ: нови имиџ града

У преухпднпј анализи усуанпвљенп је да Исупшнп
5. Прпмпвисан нпви
Сарајевп има нејасан и прпуиврјешан имич у
суваралашки имич града
щирем пкружеоу. Приупм је важна пдредница
оегпвпг иденуиуеуа (исупшник, извприщуе Српске) ппуиснууа у јавнпсуи ппупунп у други
план, занемарена и скпрп забправљена. У свакпм слушају је пва, ппуенцијалнп вепма
јасна, снажна и убједљива димензија иденуиуеуа града ппупунп неискприщћена у
сурауещкпм дијелу кпмуникације са пкружеоем.
С друге суране, нпва визија и нпвп уежищуе развпја града, у нпвим временима, ураже и
нпве ппруке, маркеуинщки дпбрп псмищљене и суалнп упућиване према пдабраним
циљним групама, у дпмену инуернпг и ексуернпг маркеуинга. Кап и фирме, и мпдерни
градпви насупје да пбликују и прпмпвищу уакву слику п себи кпја ће им пмпгућиуи
јасну преппзнауљивпсу и привлашнпсу у пднпсу на друге средине са кпјима се налазе у
кпнкуренускпм пднпсу.
У изградои имича Исупшнпг Сарајева пбје пве димензије (исупшник Српске и град
суалнпг сувараоа) уреба да се складнп пбликују и уклапају. Прва димензија, вище
пкренууа прпщлпсуи, уреба да ппслужи и кап нека врсуа лансирне плауфпрме за другу,
пкренууу будућнпсуи. Зауп се пперауивни пријенуири за псувареое пвпг сурауещкпг
циља ппсуављају на сљедећи нашин:
 Пбнпвљена и прпмпвисана симбплика Исупшнпг Сарајева кап исупшника Српске,
дп краја 2012.
 Изграђен имич града суалнпг сувараоа, дп 2015.

Прпјекуи-пплуге кпји уреба да усппсуаве и прпмпвищу нпви, јасан и ауракуиван имич
Исупшнпг Сарајева предсуављени су на сљедећпј слици, у снажнпј међуспбнпј вези,
кпја исуише да уреба да шине складну цјелину.
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Град суалнпг
сувараоа

Исупшник
Српске

Прпјекуи кап щуп су „Мали дпм за Српску“ и „Пдлуке за Српску“ уреба да, крпз
уређиваое пбјекауа у кпјима су се дпнпсиле најважније пдлуке п судбини Српске, и
крпз неку врсуу музејске презенуације најважнијих дпгађаја из упг времена, пбнпве и
прпмпвищу симбплику Исупшнпг Сарајева кап исупшника Српске.
Нпве ппруке, нпви садржајни и визуелни иденуиуеу и канали кпмуникације уреба да се
пбликују крпз дпбрп псмищљену, ефекуивну и ефекуну маркеуинщку сурауегију града,
усмјерену према пажљивп пдабраним циљним групама у пкружеоу (нпр. инвесуиупри,
уаленуи, универзиуеуски прпфеспри, диплпмауе, дпнаупри, иуд.), али и према унуура
(инуерни маркеуинг), ппсебнп према младима, какп би се сувприла „криуишна маса“
предвпдника и сљедбеника у дпсезаоу виспкп ппсуављених циљева развпја града:
највеће развпјнп радилищте Српске, град сталнпг ствараоа.
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Преглед главних елемената стратегије Источног Сарајева
Визија развпја:
Исупшнп Сарајевп кап истпшник Српске дпживљаваће се у перипду дп 2020. гпдине кап град сталнпг ствараоа, у свим свпјим
ппщуинама и свим сегменуима друщувенпг и привреднпг живпуа, изграђујући се кап највеће развпјнп радилищте Српске, ппкренууп
пгрпмнпм суваралашкпм енергијпм и енуузијазмпм свпјих грађана.
1. Изграђена ефикасна
развпјна инфрасурукуура за
21. вијек

2. Развијена предузеунишка
и инпвауивна привреда,
кпнкуренуна у 21. вијеку

1.1. Иницијална развпјна
инфрасуруку. дп краја 2012.
1.2. Предоашиуи у
кприщћеоу IPA фпндпва пд
2012.

2.1. Ппслпвна инфрасур.
кпмплеуирана дп краја 2013.
2.2. Нпви пбрасци сарадое
између универзиуеуа и
привреде дп краја 2012.
2.3. Пмјер пд 15 акуивних
фирми на 1000 суанпвника
2.4. Удип ууризма,
угпсуиуељсува и руралнпг
предузеунищува – 15%

- Прпграм развпја
инсуиууципналне „меке“
инфрасурукууре
- Прпграм развпја физишке
инфрасурукууре

- Прпграм развпја
ппслпвних зпна
- Прпграм развпја
инпваципних и
предузеунишких ценуара
- Прпграм развпја ууризма
- Прпграм руралнпг развпја
и предузеунищува

Стратещки циљеви:
3. Складан друщувени развпј
и привлашна живпуна
средина
Пперативни циљеви:
3.1. Суална сарадоа
пбразпваоа са привредпм,
кулуурпм и сппрупм
3.2. Кулуурна прпизвпдоа и
кулуурни брендпви града
3.3. Сппруски брендпви града
3.4. Кпмплеуираое
здравсувених услуга
3.5. Град кап урбанисуишка
цјелина
3.6. Сисуем управљаоа
живпунпм срединпм
3.7. Мрежа лпкалних медија
Прпграми:
- Развпј пбразпваоа
- Развпј кулууре
- Развпј сппруа
- Развпј здравсувених услуга
- Урбанисуишки развпј
- Защуиуа живпуне средине
- Развпј инфпрмисаоа

4. Суалан расу задпвпљсува
грађана јавним услугама и
квалиуеупм живпуа

5. Прпмпвисан нпви
суваралашки имич града

4.1. Суабилан расу градских
и ппщуинских прихпда
4.2. Сисуем суалнпг
унапређиваоа јавних услуга
4.3. Е-управа са
јединсувеним ИС
4.4. Сисуем управљаоа и
развпја људских ресурса у
управи

5.1. Пбнпвљена и
прпмпвисана симбплика
Исупшнпг Сарајева кап
исупшника Српске, дп краја
2012.
5.2. Изграђен имич града
суалнпг сувараоа, дп 2015.

- Прпграм ппвећаоа
извпрних прихпда
- Прпграм унапређиваоа
јавних услуга
- Прпграм управљаоа
људским ресурсима

- Прпграм прпмпције
исупшника Српске
- Прпграм прпмпције
суалнпг сувараоа
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Прпјекти и мјере:

Прпграм развпја инсуиууц.
инфрасурукууре:
- Градска развпјна агенција
- Канцеларија за развпј и
прпмпцију
- Лпкална мрежа
сурушоака и прганизација
- Вирууелна мрежа
Прпграм развпја физишке
инфрасурукууре:
- Зграда Градске управе
- Заврщеуак пууа ЛукавицаЈахприна
- Прпјекуна дпкуменуација
за Исупшнпсарајевски
уунел
- Прпщиреое кљушних
сапбраћајница и изградоа
запбилазница
- Реализација прпјекауа
снабдјеваоа гаспм свих
урбаних дијелпва на
ппдрушју града

Прпграм развпја ппслпвних
зпна:
- Инуегрисанп управљаое
ппслпвним зпнама
- Суудије извпдивпсуи за
приприуеуне зпне
- Изградоа пгледних зпна
- Прпмпција ппсл. зпна
Прпграм развпја
инпваципних и
предузеунишких ценуара:
- Инпваципни ценуар
Исупшнпг Сарајева (ИЦИС)
- Пгледни предуз. ценуар
Прпграм развпја ууризма:
- Сувараое сисуема
инуегрисанпг управљаоа
уурисуишким развпјем
Јахприне
- Реализација приприуеуа
из Турисуишкпг масуер
плана
- Јашаое градске
уурисуишке прганизације
- Развпј нпвих уурисуишких
десуинација и прпизвпда
Прпграм руралнпг развпја
и предузеунищува:
- Присууп финансијскпј и
сурућнпј ппмпћи
- Пгледни примјери
сепскпг и еунп ууризма

Усппсуављаое градских
савјеуа кап механизама
кппрдинације секупрских и
ппщуинских пплиуика:
- Градски савјеу за
пбразпваое
- Градски савјеу за кулууру
- Градски савјеу за сппру
- Градски савјеу за
здравсувп
- Градски савјеу за
урбанизам
- Градски савјеу за живпуну
средину
- Градски савјеу за
инфпрмисаое
Гпдищоа кппрдинација
градских савјеуа
Укљушиваое прганизација
цивилнпг друщува у све
савјеуе

Прпграм ппвећаоа
извпрних прихпда:
- Псигураое ефикаснпг
управљаоа импвинпм
ппщуина
- Прганизпваое
јединсувенпг прикупљаоа
ппреза на импвину грађана
Прпграм унапређиваоа
јавних услуга:
- Е-град и е-ппщуине
- Увпђеое CAF
меупдплпгије квалиуауа у
градскпј и ппщуинским
аминисурацијама
- Увпђеое механизама
редпвнпг испиуиваоа и
суалнпг унапређиваоа
јавних услуга
Прпграм управљаоа
људским ресурсима:
- Унапређиваое сисуема
пцјеоиваоа заппслених у
градскпј и ппщуинским
админисурацијама
- Увпђеое механизама
испиуиваоа задпвпљсува
заппслених
- Изградоа функције пбуке
за градску и ппщуинске
админисурације

Прпграм прпмпције
исупшника Српске:
- Мали дпм за Српску
- Пдлуке за Српску
Прпграм прпмпције
суалнпг сувараоа:
- Градска маркеуинг
сурауегија
- Инуерни маркеуинг
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Разрада програмско-пројектног дијела
У пвпм дијелу разрађује се већи дип прпграма кпјима уреба да се псуваре ппсуављени
сурауещки и пперауивни циљеви. Разрадпм су пбухваћени прпграми и прпјекуи кпји
имају каракуер пплуге за псувареое ппсуављених циљева и кпјима уреба извјесуан
нивп разлагаоа и пбјащоеоа, збпг оихпве слпженпсуи и релауивне нпвпсуи за већину
акуера. Нису деуаљније пбразлагани прпграми, прпјекуи и мјере за кпје већ ппсупји
дпвпљна разрада у оихпвпј прпјекунпј дпкуменуацији, или уаква разрада није
ппуребна збпг релауивне једнпсуавнпсуи предвиђених мјера. Разрадпм нису
пбухваћене мјере из урећег сурауещкпг циља, јер су елеменуи и прпцедура оихпве
реализације у дпвпљнпј мјери ппзнауи градскпј админисурацији.

Програм развоја институционалне инфраструктуре

Пвим прпгрампм се усппсуављају кљушне инсууууципналне пплуге за развпј Исупшнпг
Сарајева, оегпвих ппщуина, па и щире регије, за наредни сурауещки перипд.
Пбухваћени су сљедећи прпјекуи:


Изградоа капациуеуа Градске развпјне агенције;



Усппсуављаое и псппспбљаваое Канцеларије за развпј и прпмпцију;



Псппспбљаваое лпкалне мреже сурушоака и прганизација за припрему и
реализацију развпјних прпјекауа;



Изградоа вирууелне мреже сурушоака и прганизација из земље и дијасппре за
развпјне прпјекуе Исупшнпг Сарајева.

Оихпвп правпвременп псувариваое дппринијеће дирекунп ппсуизаоу првпг
сурауещкпг циља, а индирекунп и ппсуизаоу другпг и пеупг циља.

Изградња капацитета Градске развојне агенције
Градска развпјна агенција је усппсуављена 2009. гпдине кап акуиван пдгпвпр градских
власуи на расууће изазпве и ппуребе инуегрисанпг лпкалнпг развпја у граду Исупшнп
Сарајевп и оегпвим ппщуинама. Треба да има једну пд најважнијих пперауивних улпга
у спрпвпђеоу градске и ппщуинских сурауегија развпја. Псппспбљаваое за прпакуивнп
преузимаое уе улпге укљушиће цијели низ пажљивп припремљених и прганизпваних
група акуивнпсуи. Неке пд најважнијих су:
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 радипнице за планираое развпја Градске развпјне агенције, укљушујући
o дефинисаое мисије и визије агенције,
o прпграмски развпј агенције,
o прганизаципну сурукууру и прганизаципни развпј агенције,
o израду гпдищоих ппслпвних планпва,
o финансијскп управљаое;
 прпграме псппспбљаваоа пспбља и лпкалних сппљних сарадника агенције за
o меупде лпкалнпг и регипналнпг развпја и изградоу уериупријалне
кпнкуренунпсуи и кпнкуренунпсуи МСП;
o припрему и впђеое развпјних прпјекауа према меупдплпгији управљаоа
прпјекуним циклуспм (PCM – Project Cycle Management) и суандардима
кприщуеоа еврппских фпнпдпва, са пдгпварајућим уехникама;
 деуаљнп уппзнаваое са садржајима и правилима кприщуеоа еврппских
фпндпва, ппсебнп
o FP7 – пквирни прпграм за исураживаое, уехнплпщки развпј и инпвације,
o CIP – пквирни прпграм за кпнкуренунпсу и инпвације, приприуеунп за
први пперауивни прпграм, EIP – прпграм за предузеунищувп и
инпвације;
o IPA3 – фпндпви за кпнкуренунпсу, урансппру и екплпгију;
o IPA4 – фпндпви за развпј људских ресурса;
o IPA5 – фпндпви за рурални развпј.
У развпју власуиуих капациуеуа и припреми развпјних прпјекауа Градска развпјна
агенција псувариваће инуензивну сарадоу са пдгпварајућим републишким
инсуиууцијама (ппсебнп са Републишкпм агенцијпм за развпј малих и средоих
предузећа) и са релевануним међунарпдним прганизацијама и прпјекуима.

Успостављање и оспособљавање Канцеларије за развој и промоцију
Планиранп је усппсуављаое и псппспбљаваое ппсебне канцеларије за развпј у пквиру
Кабинеуа градпнашелника, пдмах накпн усвајаоа Сурауегије развпја Исупшнпг Сарајева.
Пснпвни разлпг усппсуављаоа канцеларије је псигураваое ефикасне имплеменуације
и ажурираоа сурауегије развпја. Канцеларија ће свакпдневнп бринууи п реализацији
цјелине сурауегије, пд прпмпције сурауегије у пквиру града и градских ппщуина и
пкружоу, прекп припреме и лансираоа прпјекауа (укљушујући избпр мпдалиуеуа
финансираоа и набавки и заувараое финансијске кпнсурукције за оихпвп извпђеое),
кппрдинације прпјекауа и оихпвих извпђаша, праћеоа и вреднпваоа сурауегије и
прпјекауа, дп извјещуаваоа и бриге п ажурираоу сурауегије. Канцеларија се неће
дирекунп бавиуи спрпвпђеоем ппјединашних прпјекауа. Уппредп са усппсуављаоем
Канцеларије, ппуребнп је усппсуавиуи и Савјеупдавни пдбпр за праћеое спрпвпђеоа
сурауегије.
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Пшекивани резулуауи:
 фпрмалнп усппсуављена канцеларија за развпј, измијеоена сисуемауизација,
дефинисани пписи ппслпва и задауака
 уехнишки ппремљена канцеларија
 израђен пперауивни план рада за 2011. гпдину
 усппсуављен Савјеупдавни пдбпр за праћеое имплеменуације сурауегије
 разрађени акципни планпви за приприуеуне прпјекуе
 разрађен сисуем праћеоа и вреднпваоа сурауегије и приприуеуних прпјекауа
 разрађен сисуем извјещуаваоа и ажурираоа сурауегије
 прпјекуи предвиђени за 2009. гпдину правпвременп пуппшели.
Главне акуивнпсуи:


разрада кпнцепуа за усппсуављаое Канцеларије



припрема пдлука за усппсуављаое Канцеларије и измјене Правилника п
унууращопј прганизацији и сисуемауизацији радних мјесуа



усппсуављаое Савјеупдавнпг пдбпра



ппремаое Канцеларије и заппщљаваое радника



прганизпваое инуензивне урпдневне пбуке



анализа акуера и усппсуављаое сарадое са кљушним акуерима и неппхпдним
сурушоацима



припрема акципнпг плана за реализацију приприуених прпјекауа



разрада сисуема за праћеое и вреднпваое псувареоа приприуеуних прпјекауа
и мјера



разрада сисуема извјещуаваоа и ажурираоа сурауегије



припрема и лансираое прпјекауа



праћеое и извјещуаваое.

Усппсуављаое пваквпг прганизаципнпг механизма за пперауивнп управљаое
спрпвпљеоем сурауегије кпмплеменуарнп је Градскпј развпјнпј агенцији. Градска
развпјна агенција специјализпваће се за припрему и спрпвпђеое пдређених развпјних
прпграма и прпјекауа, ппсебнп пних у пквиру другпг сурауещкпг циља, дпк канцеларија
ради пписани админисурауивни дип ппсла за све укљушене прпјекуе и мјере и за
спрпвпђеое сурауегије кап цјелине.
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Усппсуављаое и псппспбљаваое пве канцеларије мпже се извесуи за 4-5 мјесеци.
Трпщкпви псппспбљаваоа и ппремаоа били би пкп 10.000-12.000 КМ. Гпдищои
пперауивни урпщкпви били би пкп 25.000 КМ.
Преппрушује се да се Канцеларија за развпј и прпмпцију усппсуави и иницијалнп
псппспби у упку првпг пплугпдищуа 2011. гпдине.

Оспособљавање локалне мреже стручњака и организација за припрему и
реализацију развојних пројеката
Уз развпјну агенцију и канцеларију неппхпднп је сувараое „криуишне масе“ сурушоака
и прганизација псппспбљених за припрему и впђеое развпјних прпјекауа у складу са
важећпм меупдплпгијпм и суандардима кпји се ппсуављају за кприщуеое фпндпва
Еврппске уније. Такве меупдплпщке захујеве и суандарде пракуишнп преузимају и
ппсуављају и други међунарпдни фпндпви, а у све већпј мјери и дпмаћи фпндпви.
Зауп се преппрушује да се пдмах ппшне са сувараоем уакве лпкалне мреже сурушоака и
прганизација. Прпјекау се сасупји пд некпликп пснпвних фаза:








првп уреба да се изврщи свпјеврснп мапираое ппсупјећих сурушоака и
прганизација кпји се на билп кпји нашин баве припремпм и впђеоем развпјних
прпјекауа, а пнда и псуалих заинуереспваних за суицаое уих вјещуина;
накпн упга се прганизује правпвремена, квалиуеуна и инуензивна пбука за групе
пд 15 дп 20 ушесника, преуежнп млађих (из лпкалне админисурације,
невладинпг секупра, из јавних усуанпва, привауних фирми, са факулуеуа...) за
припрему прпјекауа и управљаое прпјекуним циклуспм;
у упку пбуке, кап дип пракуишнпг рада ушесника, уреба да се разради некпликп
пдабраних прпјекауа из сурауегије развпја града и градских ппщуина, за
аплицираое према распплпживим дпмаћим, дпнаупрским и ЕУ фпндпвима;
накпн пбуке, Градска развпјна агенција и Канцеларија за развпј и прпмпцију
мпгу да фпрмализују и кприсуе мрежу пбушених младих људи за припрему
псуалих развпјних прпјекауа.

Преппрушује се да се у пву мрежу укљуше лпкалне невладине прганизације, за шије
суфинансираое и град и ппщуине свакакп издвајају пдређена бучеуска средсува. На уај
нашин ће уе прганизације биуи знаунп вище негп дп сада фпкусиране на припрему и
реализацију прпјекауа пд знашаја за развпј града или ппщуине, а средсува за оихпвп
суфинансираое ппсреднп ће биуи суављена у функцију финансираоа спрпвпђеоа
сурауегије. Дпдаунп, невладине прганизације мпћи ће да привуку вище средсуава из
сппљних извпра (ппсебнп дпнаупрска средсува и средсува из ИПА фпндпва) и да их
усмјере на финансираое градских и ппщуинских развпјних приприуеуа.
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Прпцјеоује се да у пвакав мпдел псппспбљаваоа уреба да се укљуши 60-80 лпкалних
ушесника, крпз 3-4 прганизпвана вищедневна семинара. Сваки семинар ураје најмаое
8 дана инуензивне пбуке, расппређене у календарскпм перипду пд пкп 3 мјесеца, уакп
да ушесници у времену изван пбуке мпгу да раде на прикупљаоу ппдлпга и припреми
пдабраних прпјекауа.
Псппспбљаваое пвакве мреже за припрему прпјекауа, укпликп би се радилп
синхрпнизпванп на уериуприји града Исупшнп Сарајевп, урајалп би инуензивнп пкп
гпдину дана и кпщуалп би пуприлике 40.000-45.000 КМ. Требалп би да се пвпм ппслу
присуупи накпн увпђеоа функције пбуке у градску админисурацију, какп је предвиђенп
прпграм управљаоа људским ресурсима у пквиру шеуврупг сурауещкпг циља.
Изградња виртуелне мреже стручњака и организација из земље и дијаспоре
за развојне пројекте Источног Сарајева
Накпн щуп се псппспби лпкална мрежа сурушоака и прганизација, преппрушује се да се
изгради и вирууелна мрежа уаквих сурушоака и прганизација из земље и дијасппре,
кпја мпже да дппринесе сувараоу и извпђеоу развпјних прпјекауа Исупшнпг Сарајева.
Такп би се енергија и креауивнпсу великпг мнпщува људи кпји су некакп ппвезани са
пвим ппдрушјем суавила у функцију оегпвпг развпја. Данащоа уехнплпгија уп у
ппупунпсуи пмпгућује. Пнп щуп је јпщ ппуребнп је прганизпван рад на сувараоу
ппвјереоа и привлашеоу пве пппулације, кпја, псим ушещћа у развпју прпјекауа, мпже
и да дппринесе сувараоу нпвих парунерсуава града Испшнп Сарајевп и оегпвих
ппщуина са градпвима и ппщуинама у разлишиуим дијелпвима свијеуа.
Преппрушује се да се пвај прпјекау деуаљнп разради кап један пд пдабраних прпјекауа
у упку пбушаваоа лпкалних сурушоака и прганизација за припрему и впђеое развпјних
прпјекауа.

Програм развоја физичке инфраструктуре
Кљушни захвауи на развпју градске физишке инфрасурукууре су:






Заврщеуак изградое и ппремаое зграде Градске управе;
Заврщеуак изградое магисуралнпг пууа Лукавица-Јахприна;
Израда суудија извпдивпсуи и пправданпсуи и главнпг прпјекуа изградое
Исупшнпсарајевскпг уунела са мрежпм прауећих сапбраћајница;
Прпщиреое кљушних сапбраћајница и изградоа запбилазница на пснпву
преухпднп урађених суудија извпдивпсуи и пправданпсуи;
Реализација прпјекауа снабдјеваоа гаспм свих урбаних дијелпва на ппдрушју
града, на пснпву преухпднп урађених суудија извпдивпсуи и пправданпсуи.

44

У првпм и другпм слушају ради се п захвауима кпји већ имају пдгпварајућу прпјекуну
дпкуменуацију и динамику извпђеоа, дпк се у урећем слушају ради п суудијама шије је
ппкреуаое и садржај мпгуће планирауи уек када се акуивира IPA3 кпмппненуа ппмпћи
Еврппске уније, пднпснп када БиХ суекне суауус земље кандидауа. Слишна прпцјена
мпже да се да и за препсуала двије велике групе инфрасурукуурних прпјекауа, кпји се
уишу прпщиреоа најппуерећенијих сапбраћајница и изградое запбилазница, у складу
са налазима и преппрукама Прпсупрнпг плана Исупшнпг Сарајева, уе снабдјеваоа гаспм
свих урбаних дијелпва на ппдрушју града, укпликп пдгпварајаће преухпдне суудије
ппкажу пправданпсу и извпдивпсу пвих захвауа. Такпђе, прпцјеоује се да се знауан дип
средсуава ппуребних за израду пвих суудија и прпјекауа мпже пбезбиједиуи из IPA3
кпмппненуа ппмпћи Еврппске уније, кад буде дпсуупна, укпликп се благпвременп
припреме квалиуеуне прпјекуне апликације.
Програм развоја пословних зона

Град Исупшнп Сарајевп предсуавља јединсувену цјелину у ппгледу привредних
акуивнпсуи, иакп се развпјем ппслпвне и предузеунишке инфрасурукууре дп сада није
управљалп на плански, кппрдиниран и сисуемауишан нашин. Дип разлпга за уаквп
суаое лежи и у шиоеници да град кап админисурауивна јединица не распплаже
земљищуем кап свпјпм импвинпм, већ се ради п импвини градских ппщуина. Шуп се
уише привредних надлежнпсуи, оихпв маои дип је пренесен са ппщуина на градскп
пдјељеое за привреду.
Фпрмираоем Развпјне агенције Исупшнп Сарајевп (РАИС), дау је нпви ппзиуивни
импулс развпју капациуеуа на градскпм нивпу. Наиме, Агенција је усппсуављена на
принципу укљушенпсуи свих ппщуина у оен рад и сурукууру управљаоа, дпк при свакпј
ппщуини ппсупји именпвани кппрдинаупр за лпкални развпј, щуп пваквпј сурукуури
даје пблик „мреже“ за ппдрщку на прпсупру Града Исупшнп Сарајевп. Пва „мека“
инфрасурукуура за ппдрщку секупру МСП и предузеунищува све вище дппринпси упме
да се град Исупшнп Сарајевп и у сппљним пквирима дпживљава кап јединсувен и
хпмпген прпсупр.
Паралелнп са развпјем „меке“ инфрасурукууре за ппдрщку, неппхпднп је радиуи на
развпју „физишке“ ппслпвне инфрасурукууре. У пвпм прпграму ппсебна пажоа ће биуи
ппсвећена предузеунишким, ппслпвним и индусуријским зпнама, кап инсуруменуима
лпкалнпг и регипналнпг привреднпг развпја.
Изградопм пве инфрасурукууре пмпгућиће се ппсупјећим предузеуницима и
предузећима да прпщире свпје ппгпне, уе да се на прпсупр градских ппщуина привуку
нпви инвесуиупри и пувпре нпви ппгпни, а све у складу са планским и раципналним
распплагаоем распплпживим прпсупрним и прирпдним капациуеуима, ппщуујући
прпписе из пбласуи защуиуе живпуне средине.
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Прпграм развпја ппслпвних зпна пбухвауа некпликп фаза:






Ууврђиваое суаууса распплпживих и кандидпваних зпна
Израда суудија извпдљивпсуи за пдабране ппслпвне зпне
Инуегрисанп управљаое ппслпвним зпнама
Изградоа и развпј пдабраних зпна
Прпмпција ппслпвних зпна.

Утврђивање статуса расположивих и кандидованих зона
Дп сада је свака ппщуина, схпднп свпјим ппуребама и мпгућнпсуима, радила на
усппсуави и развпју ппјединих пблика зпна, без јединсувенпг пбрасца и мпдела за
усппсуаву, развпј и управљаое пвим лпкалиуеуима. Чесуп се дещавалп да се ппщуине у
сасуаву града уакмише међуспбнп и вище прауе уренд у усппсуављаоу зпна, негп щуп
су се узимали у пбзир реални парамеури и сурушна мищљеоа п ппуребама усппсуаве
зпна у ппјединим ппщуинама.
Ппдлпге за креираое прпграма усклађенпг развпја ппслпвних зпна на уериуприји
града Исупшнп Сарајевп предсуављају:
- мапираое ппслпвних зпна на прпсупру града Исупшнп Сарајевп, прганизпванп
пд суране Републишке агенције за развпј малих и средоих предузећа, у склппу
припреме Акципнпг плана ппдрщке развпју ппслпвних зпна у Републици
Српскпј 2009-2013. гпдине;
- Прпсупрни план града Исупшнп Сарајевп.
У прпцесу мапираоа ууврђенп је шиоенишнп суаое када су у пиуаоу зпне: велишина,
пплпжај, прилазни пууеви, кпмунална инфрасурукуура, енергеуска мрежа, ппсупјаое
прпсупрнп-планске дпкуменуације, пбилазак и снимаое лпкације „на уерену“.
Прикупљени ппдаци се не пднпсе самп на ппсупјећу инфрасурукууру, већ пбухвауају и
планпве ппщуина на даљем развпју ппјединих лпкалиуеуа, не улазећи у пправданпсу
избпра ппјединих лпкалиуеуа.
Са друге суране, у Прпсупрнпм плану града Исупшнп Сарајевп, кап прпсупрнпм
дпкуменуу највищег реда, дефинисан је пснпвни задауак активираоа прпстпрних
капацитета Града Истпчнп Сарајевп на пснпву принципа пдрживпг развпја, чиме ће
се ппвећати оегпва привлачнпст за инвеститпре и пбезбиједити услпви за
ппвећаое стандарда. Оегпвпм реализацијпм уреба да се дппринесе већпј
кпнкуренунпсуи града Исупшнп Сарајевп, с једне суране, и смаоеоу развпјних разлика
између ценуара и периферије ппдсуицаоем развпјних иницијауива на уериуприји
неразвијених ппщуина, с друге суране.
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Прпсупрни план је дап сисуемауишан и деуаљан преглед ппсупјећих зпна, билп да се
ради п ппсупјећим (изграђеним) зпнама или п мпгућнпсуима изградое нпвих зпна. У
пвпм дпкуменуу мищљеое п развпју зпна је дауп са суанпвищуа сурушних анализа и
ралних факупра пправданпсуи развпја. У каснијем прпцесу мапираоа узеуе су у пбзир
све лпкације и жеље свих градских ппщуина.
За прелаз на усклађену изградоу и развпј ппслпвних зпна на нивпу цијелпг града, први
кпрак сасупји се у ууврђиваоу суаууса распплпживих и кандидпваних зпна, и уп
првенсувенп са аспекуа уренуунпг нивпа ппремљенпсуи и кприщуеоа (ппсебнп за суаре
зпне, узв. Brownfield зпне) и са аспекуа импвинскп-правних и власнишких пднпса, какп
би се правпвременп предуприједили прпблеми кпји мпгу да прписуекну из
неријещених пднпса. Пвај ппсап мпже да уради Развпјна агенија Исупшнпг Сарајева уз
кппрдинацију са пдјељеоима за урбанизам и привреду.
Израда студија изводљивости за одабране зоне
Даљи развпј распплпживих и кандидпваних зпна мпже се ппсмаурауи у два смјера:
-

Развпј ппсупјећих изграђених зпна за нпве намјене („Brownfield“ инвесуиције);

-

Изградоа и развпј нпвих зпна пп принципу „Greenfield“ инвесуиције.

И један и други мпдел имају преднпсуи и недпсуауке, кап и свака зпна ппјединашнп.
Наиме, анализа ппјединих зпна се мпра ппсмаурауи из разлишиуих углпва, какп би се
дпбилп и реалнп суаое и суварна ппуреба и мпгућнпсу развпја зпна, укљушујући:
-

нпдалне уашке у прпсупру,
инфрасурукуурну ппремљенпсу,
ппсупјаое прирпдних бпгаусуава,
ппсупјаое прпсупрнп-планске дпкуменуације,
усклађенпсу са лпкалним сурауегијама развпја,
ппсупјаое защуићених ппдрушја, и сл.

Иакп су ппједине ппщуине заппшеле са усппсуављаоем и развпјем свпјих ппслпвнпиндусуријских зпна, усклађени развпј и управљаое са нивпа града кап цјелине захујева
фпрмираое лисуе приприуеуа у развпју зпна. Када се ууврди лисуа приприуеуа, за
изабране лпкације уреба да се ураде суудије извпдљивпсуи.
Суудије извпдљивпсуи ће на пбјекуиван и сурушан нашин дауи слику мпгућих праваца
развпја, узимајући у пбзир све кприсуи и ризике кпје пвакав прпјекау ппдразумјева.
Пвај ппсап ће биуи ппвјерен сурушнпј прганизацији, уе ће служиуи кап пснпва за даљи
прпцес пдлушиваоа п улагаоима у развпј ппјединих зпна.
Израда суудије извпдивпсуи за једну зпну кпщуа између 20.000 и 30.000 КМ. Прпцјена
је да на нивпу града у наредне двије гпдине уреба урадиуи суудије извпдивпсуи за
десеуак ппслпвних зпна.
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Прелазак на интегрисано управљање зонама
Дпсадащоа искусува у прганизацији и управљаоу зпнама, ппказала су да је усппсуава
ппсебне јединице, кпја ће имауи задауак да управља изградопм, пдржаваоем и
ппслпваоем зпна, најбпље пракуишнп рјещеое.
Усппсуава јединице за управљаое зпнама ппдразумјева кппрдинацију између Града и
ппщуина. Исупвременп, у пвпј јединици ће биуи заппслен сурушан и псппспбљен кадар,
кпји се не мпже наћи у прганизаципнпј сурукуури јединица лпкалне управе. Мпдалиуеу
усппсуављаоа, управљаоа и прганизације пве јединице уреба пдабрауи накпн анализе
пдгпварајућих најбпљих пракси у земљи и пкружеоу.
У првпј фази ппслпваоа, пперауивни урпщкпви ппслпваоа биће финансирани из
бучеуа, јер јединица неће биуи у мпгућнпсуи да сувара прихпд. У другпј фази, када
ппшне псуваривауи прихпд, пперауивни урпщкпви ће биуи финансирани пд суране
предузећа. Псуауак прихпда ће биуи уурпщен на изградоу дпдауне инфрасурукууре.
Паралелнп са изградопм физишке инфрасурукууре и привлашеоем инвесуиупра,
јединица ће имауи задауак да гради и „меку“ инфрасурукууру у зпни (усппсуава
коигпвпдсувених бирпа, щпедиција, и слишнп). Такпђе ће псуваривауи кпнуинуирану
везу са другим инсуиууцијама на прпсупру града, пбезбјеђујући ппуребне инфпрмације
и услуге (нпр. брза регисурација).
При прпфилисаоу јединице за управљаое ппслпвним зпнама уреба прпушиуи и
искприсуи искусува Инђије и Вараждина, кпје се смаурају најбпљим праксама у
пкружеоу.

Изградња и развој одабраних зона
За зпне за кпје суудије извпдљивпсуи пруже најбпљу аргуменуацију и за кпје се мпгу
прпнаћи ппгпдни извпри финансираоа, предузимају се сљедећи кпраци ппуребни за
оихпву изградоу и ппкреуаое:


Дпнпшеое Одлуке п фпрмираоу зпне - Пву пдлуку уреба да дпнесе Скупщуина
Града Исупшнп Сарајевп и Скупщуина Ппщуине на шијпј уериуприји ће биуи
усппсуављена зпна. Пвим се ппсуиже заједнишкп дјелпваое два нивпа власуи и
псигурава да неће дпћи дп „пспправаоа“ прпјекуа некпг пд ушесника у прпцесу.



Уређиваое неппхпдне прпстпрнп-планске дпкументације (регулаципни план/
план парцелације), гдје за уп ппсупји ппуреба. Приупм уреба впдиуи рашуна п
упме да се не „спууају“ ппуенцијални инвесуиупри, јер неки инвесуиупри впле да
сами пдлуше п усппсуави и пплажајима пбјекауа, пнакп какп пдгпвара
прпизвпднпм и уехнплпщкпм прпцесу.
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Рјешаваое власничких пднпса и изградоа инфраструктуре - Пвај ппсуупак ће
се рјещавауи прекп надлежних пдјељеоа за урбанизам и прпсупрнп уређеое.
Акп се зпна гради на земљищуу са ппсупјећпм изгађенпм инфрасурукуурпм (нпр.
предузеће у државнпм власнищуву), првп је неппхпднп ријещиуи власнишкп
пиуаое. И у другпм слушају, акп се гради на земљищуу без инфрасурукууре,
неппхпднп је првп ријещиуи пиуаое власнищува над уим земљищуем, па уек
пнда присуупиуи изградои инфрасурукууре. Изградоа инфрасурукууре
ппдразумјева минималнп:
-

изградоу прилазне пууне инфрасурукууре, кап и пууева унууар зпне,

-

впдпвпдну мрежу дп зпне и према плану парцелације пп зпни,

-

енергеуски впд дп зпне и изградоу ценурале у зпни са кпје ће се мпћи
врщиуи прикљушци на парцеле у зпни,

-

кпмунални прикљушци за пупадне впде развесуи пп зпни у складу са планпм
парцелације,

-

прикљушак уелекпмуникаципних впдпва дп зпне, кпје ће пмпгућиуи
прпхпднпсу инфпрмација великпг пбима (укпликп буде ппуребе)

-

прикљушци за грејаое (са упплане или прикљушке плинских впдпва)

Акп је предвиђенп планпм усппсуаве зпне, изградиуи и пбјекуе унууар зпне за
смјещуај предузећа.

Трпщкпви изградое ппслпвне зпне зависе пд шиуавпг низа факупра кпји се уишу
каракуерисуика пдређене лпкације, уакп да их је пракуишнп немпгуће генералнп
пдредиуи. Мпдели финансираоа и изградое првих пдабраних ппслпвних зпна мпгу се
искприсуиуи за убрзану изградоу псуалих ппслпвних зпна на уериуприји Исупшнпг
Сарајева.
За припрему дпкуменуације и изградоу пгледних ппслпвних зпна у Сурауегији
развпја МСП и предузеунищува у Републици Српскпј (у нацруу) предвиђенп је 20
милипна КМ, а кап извпри наведени су Развпјни прпграм РС, Бучеу РС, бучеуи
јединица лпкалне сампуправе, уе псуали извпри, прије свега дпнаупрска средсува.
Промоција зона
Када су зпне фпрмиране и усппсуављене кап „гпупв прпизвпд“, дплази фаза у кпјпј се
врщи оихпва инуензивна прпмпција. Наиме, зпне су свпју прпмпцију имале и у
предхпдним фазама, прекп рукпвпдсуава и служби Града и ппщуина, али свпју пуну
прпмпцију дпживљавају када су званишнп усппсуављене, јер уек уада се „има щуа
кпнкреунп ппнудиуи“.
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Прпмпција се мпже врщиуи на некпликп нашина:
-

дирекуним кпнуакуима са ппуенцијалним инвесуиуприма,

-

на сајмпвима инвесуиција,

-

пууем привредних предсуавнищуава,

-

пууем медија, и сл.

Кпнашни циљ прпмпције зпна јесуе да се пве зпне пппуне са инвесуиуприма и да
ппсуану мјесуа кпја ће генерисауи привредни расу и нпвп заппщљаваое на ппдрушју
града Исупшнп Сарајевп, а и цијеле регије.

Програм развоја иновационих и предузетничких центара
Пвај прпграм има кљушну улпгу у плакщаваоу прпмјене лпкалне екпнпмије крпз
увпђеое инпвауивне и предузеунишке димензије. Ради се п сувараоу пгледних
примјера и „криуишне масе“ нпвих фирми заснпваних на ппвећанпм удјелу знаоа и
нпвпсувпрене вриједнпсуи, дп кпје дплази првенсувенп већим и бпљим кприщћеоем
инуелекууалнпг капиуала.
Ради се, у првпм реду, п инуелекууалнпм капиуалу кпји се сувара на уехнишким
факулуеуима Универзиуеуа Исупшнп Сарајевп. Тај инуелекууални капиуал, кпји се
сасупји пд великпг брпја диплпмираних сууденауа, сууденауа и оихпвих асисуенауа и
прпфеспра, уреба из сфере насуаве и ушеоа преусмјериуи у сферу предузеунищува и
инпвација, какп би се сувприли нпви пбрасци сарадое универзиуеуа и привреде,
заппшиоаоа ппслпвних акуивнпсуи и уехнплпщки виспкп развијенпг ппслпваоа, са
најквалиуеунијим радним мјесуима.
Исупвременп са развпјем уехнплпщких прпцеса и инпвација ппуребнп је пружауи
сисуемауишну, пажљивп дизајнирану и суалну ппдрщку ппшеуницима у бизнису (START
UP). Пвп предсуавља један пд пснпвних принципа Акуа п малим и средоим
предузећима („Small Business Act“): првп мисли на мале (“Thing Small First”). Пвп је
ппсебнп псјеуљива, али и знашајна група ппслпвних субјекауа, кпја захујева ангажпваое
ппсебних инсуруменауа и механизама ппдрщке. Пва група уакпђе предсуавља и
генераупр нпвих радних мјесуа и у будућнпсуи.
Какп би се ппспјещила цјелпкупна кпнкуренунпсу привреде на ппдрушју Града
неппхпднп је усппсуавиуи инсуруменуе кппрдинације и сарадое између пбразпвних
инсуиууција и привреднпг сисуема, а све у циљу суалнпг усклађиваоа знаоа и вјещуина
према акууелнпј и перспекуивнпј ппуражои на уржищуу рада, увпђеоа вищих фаза
прераде у прпизвпдне прпцесе, уе псвајаоа нпвих уехнплпгија.
Главни прпјекуи у пквиру пвпг прпграма су:
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-

Сувараое Инпваципнпг ценура Исупшнп Сарајевп;

-

Сувараое пгледнпг предузеунишкпг ценура.

Иновациони центар Источно Сарајево
Ради се п спфисуициранпм пблику ппслпвне инфрасурукууре, некпј врсуи елиуне
ппслпвне зпне, кпја предсуавља дјелпувпран механизам за сувараое инпваципних
предузећа. Пвакви ценури развијају се самп у универзиуеуским ценурима, гдје ппсупји
кпнценурација заинуереспваних акуера и криуишна маса релеванунпг знаоа.
Први инпваципни ценуар у Републици Српскпј пувпрен је 2010. гпдине у Баопј Луци,
накпн вищегпдищоих припрема, уз финасијску и сурушну ппдрщку пбезбијеђену пд
суране Амбасаде Краљевине Нпрвещке, кпја се фпкусирала управп на пву врсуу
прпјекауа у БиХ. На пснпву пвпг првпг искусува, Сурауегијпм развпја МСП и
предузеунищува у Републици Српскпј 2011-2013. (у нацруу) предвиђа се и релауивнп
брзп пбезбјеђиваое ппуребних предуслпва и ппкреуаое слишнпг инпваципнпг ценура
и у Исупшнпм Сарајеву, кап другпм универзиуеускпм ценуру Републике Српске.
Пдгпварајући прпсупр је већ лпциран на ппдрушју ппщуине Исупшнп Нпвп Сарајевп, гдје
је и сједищуе Елекурпуехнишкпг и Мащинскпг факулуеуа, кап најппдеснијих пбразпвних
инсуиууција за акуивнп ушещће у реализацији уаквпг прпјекуа.
Уз пдгпварајућу адапуацију предвиђенпг прпсупрнпг кпмплекса, у склппу инпваципнпг
ценура уребалп би се прганизпвауи некпликп сегменауа:
-

Лабпрауприје за исураживаое (или јашаое ппсупјећих лабпрауприја и оихпвп
умрежаваое);

-

Пдсјек за инкубираое;

-

Кпнсалуинг;

-

Тренинг;

-

Фпнд ризишнпг капиуала.

Лабпратприје за истраживаое
Какп на прпсупру Града Исупшнп Сарајевп ппсупји некпликп серуификпваних и
релауивнп дпбрп ппремљних лабпрауприја за разлишиуе врсуе испиуиваоа, ппуребнп
је изврщиуи снимаое уренуунпг капациуеуа пвих лабпрауприја, оихпвп дпдаунп
ппремаое и серуификпваое пд суране надлежних дпмаћих, а нарпшиуп међунарпдних
инсуиууција. Пвим ће се ппсуићи да ппслпвни субјекуи са прпсупра града имају при
руци мпгућнпсу испиуиваоа разлишиуих прпизвпда и дпбијаое међунарпднп
признауих серуификауа. Пвп је вепма псјеуљив и захујеван ппсап, али се умрежаваоем
и јашаоем капациуеуа ппсупјећих лабпрауприја мпже да сувпри дпвпљна пснпва за сва
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даља испиуиваоа кпја буду прпвпђена пд ппслпвних субјекауа смјещуених у ценуру,
али и за друга заинуереспвана предузећа изван ценура.
Одсјек за инкубираое
Ппслпвна инкубација ппкрива прпцесе кпји ппмажу смаоеоу прпценауа неуспјеха
кпмпанија у ранпм суадију и убрзава развпј кпмпанија кпје имају ппуенцијал да
ппсуану пдржив генераупр расуа и заппщљаваоа. Пва јединица би предсуављала
меупд за прпизвпдоу фирми кпји прпизилази из спајаоа нпвих идеја и уехнплпгија са
кпмерцијалним кпмпеуенцијама и расуућим уржищуима. Када се нека инпвација
преувпри у кпмерцијалну прпизвпд, неппхпдна је ппдрщка ппслпвнпм субјекуу какп би
се нпсип са изазпвима кпје нпси уаквп ппслпваое. Пвп се пбезбјеђује крпз сисуем
ппдрщке кпју пружа инкубаупр у склппу инпваципнпг ценура.
Кпнсалтинг
Нужан дип инпваципнг ценура је кпнсалуинг кпји нуди услуге ппслпвнпг савјеупваоа,
исураживаоа, примјене инпвација. Пвај дип би пбезбјеђен за све субјекуе укљушене у
инпваципни ценуар, али пп ппуреби и за ексуерне субјекуе. Пвај пдсјек би уребап да
пружи ппмпћ субјекуима из пбласуи: управљаоа прпјекуима, финансираоа,
прганизације, правне кпнсулуације, маркеуинг, исураживаое уржищуа, развпј рпбне
марке, защуиуа пауенауа, защуиуа гепграфкпг ппријекла прпизвпда, умрежаваое,
развпјне мпгућнпсуи, суудије извпдљивпсуи, анализа спрпвпдљивпсуи пдређене
уехнплпгије, и сл.
Едукација
Инпваципни ценуар ће усппсуавиуи админисурацију, пдгпварајућу пбуку, прпсуприје за
пдржаваое пбуке, усппсуавиуи сарадоу са релевануним дпбављашима уаквих услуга.
Разлишиуе едукауивне услуге и прпграме за ппслпвне субјекуе смјещуене у ценуру,
курсеве и семинаре мпже прпвпдиуи сам ценуар или у сарадои са академским
сурушоацима са Универзиеуеуа, а специјалисуишки курсеве из ппјединих пбласуи се
мпгу прганизпвауи на кпмерцијалнпм принципу кпје би прпвели пружапци пвих услуга
ван ценура.
Фпнд ризичнпг капитала
За сваки ппшеуак бизниса су неппхпдна финансијска средсува. Међууим, у ппјединим
услпвима је прилишнп уещкп за ппслпвни субјеку да сампсуалнп пбезбједи ппуребна
средсува, нарпшиуп акп се ради п некпм нпвпм и инпвауивнпм прпизвпду или прпцесу.
За пве намјене је ппуребнп пбезбиједиуи дирекуну финансијску ппдрщку какп би се
пвакви прпјекуи мпгли заппшеуи. Пва средсува би се уурпщила на дип финансираоа
или на финансираое цјелпкупнпг прпјекуа, али ппд услпвпм да се ппслпвни субјеку
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налази у инпваципнпм ценуру и да је предхпднп прпщап све пбуке и прпвјере
пправданпсуи оегпве инпвације и ппслпвнпг плана кпји је припремип.
Сурауегијпм развпја МСП и предузеунищува у РС 2011-2013. (у нацруу) предвиђена су
сљедећа средсува релевануна за реализацију пвпг прпграма:
- за развијаое нпвих пблика сарадое између факулуеуа и привреде, средсува у изнпсу пд
150.000 КМ при Минисуарсуву прпсвјеуе и кулууре;
- за јашаое лабпрауприја уехнишких и ппљппривредних факулуеуа, средсува у изнпсу пд
3.500.000 КМ (Темпус и други фпндпви ЕУ, Развпјни прпграм РС, јавнп-привауна
парунерсува;
- за ппдрщку сувараоу и развпју инпваципних ценуара у Баопј Луци и Исупшнпм Сарајеву,
средсува у изнпсу пд 5.000.000 КМ, пд упга близу 2.000.000 КМ из Бучеуа РС (при
Минисуарсуву науке и уехнплпгије и Минисуарсуву индусурије, енергеуике и рударсува).

Огледни предузетнички центар
Други планирани инсурумену за ппдрщку развпју предузеунищува и инпвауивних
предузећа је пгледни предузеунишки ценуар, у првпј фази, са каснијим сувараоем
мреже уаквих ценуара у свим ппщуинама на ппдрушју града, у другпј фази.
Предузеунишки ценуар би се једнпсуавнп мпгап пписауи кап кауализаупр за прпцесе
заппшиоаоа и расуа фирми. Крпз пвај вид прганизпваоа, уз пдгпварајући ппслпвни
прпсупр и иницијалне пбуке, пбезбјеђује се предузеуницима експеруиза, умрежаваое
и пснпвни ппслпвни алауи ппуребни да пни кпји се пдважују на ппслпвне ппдухвауе у
упме и успију. Предузеунишки ценуар смаоује ризик прппадаоа малих бизниса, јер се
према суауисуици ЕУ ппказује да пкп 90% фирми преживи првих 5 гпдина ппслпваоа уз
ппдрщку пваквпг ценура, наспрам 45% пних кпји ппслују сампсуалнп.
Пснпвна кпнцепција рада, пднпснп услуге кпје пружа ценуар су:
-

ппслпвне инфпрмације,

-

пбука,

-

савјеуи,

-

присууп ппшеунпм капиуалу,

-

радни прпсупр,

-

друге ппуребне услуге.

Ради се п прилагпђаваоу узв. ирскпг мпдела ппдрщке (Enterprise Centre) кпји се
ппказап кап изузеунп успјещан. Пснпвни кпнцепу предсуављен је на сљедећпј слици.
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Инфпрмације

Сувараое
ппслпвне свијесуи

избпр

Ппшеунп
финансираое

Заппшни власуиуи
бизнис

Бизнис
план

Радни прпсупр

Приступ инфпрмацијама
Инфпрмације ће биуи пбезбјеђене према ппуребама:
- Инфпрмације ппуребне за заппшиоаое сппсувенпг бизниса, укљушујући и ппщуе
инфпрмације пууем уренинга и друге услуге ппдрщке;
- Инфпрмације п ппсупјећим бизнисима – уржищне инфпрмације.
Тренинг
Тренинзи ће се пбављауи у 3 групе:
- Преухпдни („Pre Start“) уренинзи – Циљ је да се оима привуку мнпги
ппуенцијални предузеуници и да се крпз једнпдневни прпграм размпуре
преднпсуи и недпсуаци заппшиоаоа сппсувенпг бизниса. Пвај курс ће ићи шесуп
и биће ппупунп бесплауан.
- Ппшеуни (“Start Up”) уренинзи – Пвај уренинг се прганизује за ппуенцијалне
предузеунике кпји су пдлушили да заппшну сппсувени бизнис. Ппуенцијални
ушесници ће биуи инуервјуисани пд суране савјеуника ценура. Акп ппсједују
псувариву и разумну ппслпвну идеју биће им пмпгућенп да ушесувују у
пеупдневнпм курсу кпји ће пбрађивауи два дана уржищуе, два дана финансије и
један дан писаое ппслпвнпг плана
- Каснији (“Post Start Up”) уренинзи – прганизују се за пне кпји су већ у ппслу, а
спекуар уренинга пбухвауа: HACCP; ISO 9000; правни пквир, рашунпвпдсувп,
исураживаое уржищуа и друге пбласуи према ппуребама.
Савјетпваое
Услуге савјеупваоа/кпнсулуација ће биуи дпсуупне бесплаунп за све предузеунике кпји
желе ппмпћ у вези са ппслпвним планпм, правним пквирпм, финансијским
планираоем.
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Оснивачки капитал
Сви ппслпви захуијевају ппшеуни капиуал. Акп ппсупји мпгућнпсу, преппрушује се
псниваое малпг фпнда за ушеснике кпји прпђу „Pre Start“ и “Start Up” уренинг. Пвп ће
пхрабриуи људе да узму ушещће у уренинзима и ппвећауи оихпве щансе за успјех.
Средсува би уребалп да буду дпсуупна ппд кпмерцијалним услпвима или кредиуима
Инвесуиципнп развпјне банке, јер укпликп бизнис не мпже пбезбиједиуи средсува ппд
кпмерцијалним услпвима, пнда не мпже приущуиуи ни заппшиоаое бизниса.
Радни прпстпр
Радни прпсупр је кљушни елемену предузеунишкпг ценура. Ценуар ће пбезбиједиуи
радни прпсупр дп 20 m2 за канцеларијски прпсупр, а дп 100 m2 за мале прпизвпдне
јединице. Прве јединице ће ппслпвауи на принципу мјесешних дпзвпла за бправак, а
све у складу са пплиуикпм „лак улазак – лак излазак“. За све јединице ће биуи
пбезбјеђенп снадбијеваое елекуришнпм енергијпм и впдпм, а за велике прпизвпдне
јединице ће биуи дпсуупни прпсупри за пријем кабасуе рпбе.
Тпалеуи, кафеуерија и кухиоа ће биуи мпгуће кприсуиуи самп у заједнишкпм блпку.
Остале услуге
У пснпвни спекуар услуга спадају:
- сигурнпсна капија пбезбјеђује присууп 24 шаса дневнп,
- паркинг прпсупр за ауупмпбиле,
- пдвпз пупада,
- ппщуански сисуем укљушујући слаое и пријем ппщуе, кап и регисурацију
исппрука,
- присууп инуернеуу,
- ценурални упалеу.
У псуали спекуар услуга спадају:
- факс линије,
- фпупкппирске и скенер услуге,
- рашунпвпдсувп и коигпвпдсувп,
- виспк прпупк инфпрмација и бржи инуернеу,
- кпнгресне сале,
- сале за сасуанке.
У упку усппсуаве и рада предузеунишкпг (дијелпм и инпваципнпг ценура) неппхпднп је
пбрауиуи пажоу на некпликп биуних факупра:
o

Прије усппсуаве прпвесуи исураживаое п предузеунишкпј клими у заједници у кпјпј се
усппсуавља неки пд пвих ценуара. Најуспјещнији ценури су у пним заједницама у
кпјима садржаји прауе ппуребе лпкалних предузеуника. Пве ппуребе се иденуификују
пууем израде суудије извпдљивпсуи.
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o

Не уреба пшекивауи да пви ценури сампсуалнп буду ппкреуаш екпнпмскпг развпја у
лпкалнпј заједници, већ их кпмбинпвауи са другим инсуруменуима и укљушивауи их у
щири екпнпмски план развпја.
Пснпвнп је правилп да се приликпм усппсуављаоа и впђеоа пвих ценуара буде
креауиван, али и реалисуишан. Највећа преднпсу је флексибилнпсу пвих ценуара.
Садржај и акуивнпсуи пвих ценуара пбавезнп прилагпдиуи суварним ппуребама, а
никакп дпзвплиуи да се пдлууа у визију.
Пбезбиједиуи правилнп впђеое прпјекуа упкпм цијелпг перипда урајаоа. Треба имауи
у виду да је пдабир лпкације за инкубаупр самп један пд брпјних факупра кпји
деуерминищу успјех прпјекуа.
Псигурауи кпнсуануан извпр финансијских средсуава за несмеуан рад пвих ценуара.
Паралелнп са израдпм суудија извпдљивпсуи за пве ценуре, радиуи на пбезбјеђиваоу
финансијских средсуава за рад ценуара на дуг рпк, пднпснп иденуификпвауи суварне
ппуребе, прпјекуе и акуивнпсуи кпје ће биуи пбављане, какп не би у упку
имплеменуације дпщлп дп прпблема у финансираоу.
Ппсуавиуи реалне циљеве прије усппсуаве ценуара, јер усппсуава и
ппераципнализација (ппшеуак рада) је дугпурајан и уежак прпцес. Неппхпднп је упкпм
усппсуаве укљушиуи све заинуереспване ушеснике у пвај прпцес, пбезбиједиуи ппдрщку
свих нивпа власуи. Не уреба пшекивауи да ће се у првпм мјесецу накпн пувараоа
ценуара креирауи велики брпј нпвих радних мјесуа, већ впдиуи пплиуику ппслпваоа
кпја ће пбезбиједиуи псувареое циљева на дуг рпк.

Преппрушена лпкација за први, пгледни предузеунишки ценуар је лпкалиуеу фабрике
ФАМПС КПРАН на Палама. Кад се уај ценуар у дпвпљнпј мјери разради и развије, уреба
искприсуиуи развијене сисуеме ппдрщке за усппсуављаое слишних ценуара на
пдгпварајућим лпкацијама у другим градским ппщуинама.
Сурауегијпм развпја МСП и предузеунищува у РС 2011-2013. (у нацруу) предвиђена су
средсува из Бучеуа РС за ппдрщку усппсуављаоу пгледних ценуара за сувараое нпвих
предузеуника у изнпсу пд 250.000 КМ, и уп за 3 уаква ценура у Републици Српскпј. Укупни
урпщкпви сувараоа 3 ценура прпцијеоени су на пкп 5.000.000 КМ. Финансираое
разлике ппуребних средсуава пшекује се из лпкалних бучеуа и међунарпдних прпјекауа.
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Програм развоја туризма
На прпсупру града Исупшнп Сарајевп ппсупји велики брпј уурисуишких десуинација,
међу кпјима се свакакп издваја Јахприна, кап нпсилац уурисуишке ппнуде, не самп пвпг
ппдрушја, већ и цијеле Републике Српске. Знашајан брпј радних мјесуа се налази управп
у секупру ууризма, а кпнсуанунп расуе и генерисаое прихпда у пвпм секупру у пднпсу
на укупну привредну дјелаунпсу на ппдрушју града.
У првпм плану је свакакп плимпијска планина Јахпуина, кпја предсуавља једнп пд
најауракуивнијих уурисуишких пдредищуа у југписупшнпј Еврппи. Псим ое, ппсупји јпщ
низ маоих, акууелних и ппуенцијалних уурисуишких десуинација, кпје су се дп сада
развијале вище сппнуанп и сампсуалнп, без неппхпдне кппрдинације са развпјем
псуалих уурисуишких десуинација. Правилан и усклађен развпј пвих десуинација мпже
да дппринесе укупнпм развпју ууризма, билп да се развијају кап сампсуални
уурисуишки прпизвпди, билп да се развијају кап инуегрални дип щире уурисуишке
ппнуде.
Прпграм развпја ууризма шине двије групе прпјекауа и мјера:



Сувараое сисуема инуегрисанпг управљаоа уурисуишким развпјем Јахприне за
реализацију приприуеуа из Турисуишкпг масуер плана;
Развпј нпвих уурисуишких десуинација и прпизвпда.

Једна пд преуппсуавки за реализацију предвиђених акуивнпсуи је јашаое Турисуишке
прганизације града Исупшнп Сарајевп.

Стварање система интегрисаног управљања туристичким развојем
Јахорине
Јахприна предсуавља једну пд најауракуивнијих рекреауивних прпсупра за скијаое у
Југписупшнпј Еврппи. Планинскп језгрп пбухвауа пкп 650 хекуара ппврщине, гдје је
изграђена и главна инсфрасурукуура за пдржаваое Зимских плимпијских игара 1984.
гпдине.
Плимпијска Јахприна је у дпбрпј мјери већ изграђен уурисуишки бренд. Тај бренд је, у
ппгледу инвесуираоа у оегпвп јашаое и развијаое, прилишнп занемарен. С друге
суране, бренд Јахприне је недпвпљнп искприщуен за развијаое блиских уурисуишких
десуинација и српдних уурисуишких прпизвпда. Иакп предсуавља вјерпваунп
најппзнауију уурисуишку шиоеницу Републике Српске, у Сурауегији ууризма РС 20102020. је пракуишнп изгубљен у мнпщуву маое ппзнауих и маое привлашних пдредищуа
и садржаја, кпји шесуп псуају самп у границама лпкалнпг знашаја.
57

Сљедећа фаза уурисуишкпг развпја Јахприне је криуишна. Или ће пвај зимски уурисуишки
бисер пракуишнп ууппиуи у уурисуишку прпсјешнпсу и сващуареое, каракуерисуишну за
цијелу РС и БиХ, или ће Јахприна ппсуауи мјесуп великих инвесуиција и пплуга
уурисуишкпг развпја цијелпг Исупшнпг Сарајева и щире регије. Акп се сувари препусуе
инерцији и насупјаоима да се псуваре сиуни и ппјединашни инуереси, прва ппција је
неизбјежна.
Кљушне преппсуавке за псувариваое друге, знаунп уеже и знаунп бпље ппције, су:

Главни актери заинтереспвани за туристишки развпј Јахприне су:
o Општина Пале – Највећи дип земљищуа се налази у власнищуву Ппщуине Пале
(све суазе се налазе на прпсупру ппщуине Пале). Псим власнищува над
земљищуем, ппщуина је пдгпвпрна за прпсупрнп уређеое и израду прпсупрне
дпкуменуације. Са друге суране, има акуивну у развпју кпмуналне
инфрасурукууре, а крпз маое прпграме и инвесуиципне ппдсуицаје мпже имауи
кљушну улпгу у убрзаваоу и плакщаваоу даљег развпја.
o Општина Трнпвп – Псим власнищува над дијелпм прпсупра, има акуивну улпгу
у уређеоу прпсупра и дпкуменуације. Какп се на уериуприји пве ппщуине
налази велики дип смјещуајних капациуеуа, ппщуина мпже акуивнпм пплиуикпм
и инвесуиципним плакщицама дппринијеуи бржем развпју.
o Олимпијски центар Јахприна је државнп предузеће кпје управља веруикалним
урансппрупм (ски лифупвима), а уакпђе управља и хпуелпм „Бисурица“ и
пансипнпм „Ппљице“. Једна пд најважнијих улпга ПЦ Јахприна је управљаое
веруикалним урансппрупм. Прпщле гпдине је изврщена изградоа два мпдерна
щесупсједа (Ппљице и Пгпрјелица 2) капациуеуа 2.400 скијаща на сау (пп једнпм
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лифуу). Псим пвпга, ПЦ би мпгап биуи иницијаупр изградое капациуеуа за друге
садржаје.
Туристичка прганизација града Истпчнп Сарајевп је једина инсуиууција кпја се
са нивпа града бави дирекунпм прпмпцијпм уурисуишке пбласуи Јахприна.
Будућа улпга Турисуишке прганизације зависиће превасхпднп пд развпја мпдела
DMO (Destination Management Organization) шије је усппсуављаое планиранп у
нареднпм перипду. Пшекује се уијесна сарадоа пве две прганизације у смислу
развпја уурисуишких прпизвпда.
Приватни сектпр игра знашајну улпгу у уурисуишкпј ппнуди Јахприне. У
приваунпм власнищуву се налази већина смјещуајних капациуеуа, ресупрана,
щппинг-ценуара, ски-ренуала, забавних и других садржаја. Дп сада су
фпрмирана два удружеоа: Удружеое хпуелијера и Удружеое викендаща
„Јахпринска кућа“. Пшекује се јпщ већа улпга приваунпг секупра, кпји, крпз
парунерсувп са јавним секупрпм, предсуавља пплугу даљег развпја.
Енергпинвест – У ппсједу пвпг предузећа се налази хпуел „Кпщууа“, шији суауус
пвпг хпуела јпщ није ријещен.
Република Српска – има пвлащуеоа у прпцесима привауизације и евенууалним
прпграмима финансијских плакщица за будуће инвесуиције. Исупвременп,
пдгпвпрнпсу је и у пбласуи легислауиве кпјпм се уређује пбласу ппслпваоа
ууризма, али и прпсупрнпг планираоа. Са нивпа РС се врщи и кпнуинуирана
прпмпција уурисуишких ппуенцијала десуинације и прпјекауа везаних за
Јахприну. Једна пд акуивнпсуи пвпг нивпа власуи је била и израда Масуер плана.

У пваквпј кпнфигурацији акуера, оихпвих капациуеуа и инуереса, Град Исупшнп
Сарајевп изгледа да мпже да ппсуане пна недпсуајућа упприщна уашка, неппхпдна за
ппвезиваое и пбједиоаваое разлишиуих инуереса у јединсувен ппщуи инуерес, уакп да
пд упга сви акуери имају кприсуи кпје ће, захваљујући синергеускпм ефекуу, биуи
знаунп веће негп щуп би биле акп се насуави фпрсираое ппјединашних приприуеуа и
инуереса.

Зауп се преппрушује да се, уз сурушну ппдрщку градских инсуиууција, првенсувенп
Развпјне агенције и Турисуишке прганизације Исупшнпг Сарајева, фпрмира
Партнерски фпрум за туристишки развпј Јахприне, сашиоен пд представника
наведених, а и других заинтереспваних актера. Парунерски фпрум би размаурап
и преппрушивап развпјне приприуеуе Јахприне и мјере за пуклаоаое инуерних и
ексуерних баријера за инвесуираое у реализацију уих приприуеуа.

Други криуишан факупр успјеха су јасни планпви и припритети развпја Јахприне.
Урађене су сљедеће планске ппдлпге:
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 Прпсупрни план Града Исупшнп Сарајевп кап прпсупрни дпкумену највищег
реда, кпји је на пдгпварајући сурушан нашин пбрадип ппдрушје Града, а самим
уим и Јахприне. Пвим дпкуменупм је дау преглед прпсупрнпг расппреда
бприлищуа и пбјекауа, кап и преппруке даљих праваца управљаоа прпсупрпм.
 Ппщуина Пале је израдила и усвпјила Регулаципни план ппсебнпг ппдрушја
Јахприна, дпк је ппщуина Трнпвп урадила и усвпјила Регулаципни план
сппрускп-рекреауивнпг ппдрушја Јахприна. Пва два прпсупрнп-планска
дпкуменуа нижег реда су дала деуаљан приказ прпсупрне прганизације на
Јахприни (уашан пплпжај, димензије, спраунпсу) смјещуајних капациуеуа,
сапбраћајне инфрасурукууре, паркинг мјесуа, хидрпмреже, елекурпмреже,
веруикалнпг урансппруа.
 Турисуишки масуер план за Јахприну је дпкумену кпји предсуавља екпнпмскппрпсупрну суудију за щири лпкалиуеу ппдрушја Јахприне. Пн даје преглед
уренуунпг суаоа уурисуишке ппнуде, кап и план акуивнпсуи кпје је ппуребнп
спрпвесуи да би се Јахприна пп свпјпј ппнуди и кпнкуренунпсуи мпгла
уакмишиуи са највећим уурисуишким ценурима у Еврппи. У прегледу ппуребних
мјера дауа и је прпсупрна и финансијска димензија инвесуиција.

Ппсупјаоем набрпјане прпсупрнп-планске дпкуменуације мпжемп рећи да је ппдрушје
Јахприне у ппупунпсуи ппкривенп прпсупрнпм дпкуменуацијпм, уе да ппсупји дпбра
пснпва за даљи развпј десуинације. Исупвременп пвп предсуавља дпбру ппдлпгу за
планираое развпја и привлашеое инвесуиупра, јер ппсупје уашне и прецизне пдредбе
праваца и нашина развпја ппјединих дијелпва Јахприне. Са друге суране, ппсупјаое пве
дпкуменуације пмпгућава пдјељеоима за урбанизам и прпсупрнп уређеое да лакще
пбављају свпј дип ппсла на издаваоу ппуребних дпзвпла и сагласнпсуи за грађеое.
Према пдредницама Турисуишкпг масуер плана за Јахприну8 , развпјна визија уреба да
Јахприну преувпри „у планинску десуинацију бр. 1 у Југписупшнпј Еврппи, кап
најауракуивнију, универзалну десуинацију за зимску и љеуоу сезпну“.
Псувареое пве визије ће се ппсуићи реализацијпм некпликп кљушних сурауегија:
Стратегија 1: Насуавак развпја зимских уурисуишких прпизвпда (веруикални
урансппру, прављеое вјещуашкпг снијега и сл) у складу са Међунарпдним суандардима
за планираое из впдећих ценуара алпскпг скијаоа.
Стратегија 2: Развпј најауракуивнијег планинскпг уурисуишкпг прпизвпда за љеуое
мјесеце у Југписупшнпј Еврппи;
Стратегија 3: Ппуребнп је развиуи сурукууру смјещуајних капациуеуа и унаприједиуи
пружапце услуга у складу са дпмаћпм и инпсуранпм уржищнпм ппуражопм;
8

Турисуишки масуер план за Јахприну – Hypo Group, Kohl & Partners, Horwat Consulting Zagreb
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Стратегија 4: Развпј сисуема управљаоа на нивпу десуинације, какп би се псигурала
прпведба Масуер плана за развпј ууризма, уе пбезбиједилп да ланац дпдауне
вриједнпсуи буде прганизпван на најунпснији мпгући нашин;
Стратегија 5: Пријављиваое за прганизпваое врхунских зимских уакмишеоа и
плимпијада;
Стратегија 6: Ппуребнп је развиуи урбанисуишке планпве на динамишан нашин и у
складу са акцијама предлпженим у Масуер плану развпја ууризма.
Главни нпсипци ппзиципнираоа Јахприне су:






Савремени, универзални уурисуишки прпизвпди за зимски перипд
Турисуишки прпизвпди намјеоени ппрпдицама
Семинари и кпнференције
Планински „wellness “
Забава и разпнпда (зими и љеуи).

Турисуишки масуер план за Јахприну пбухвауа ури фазе имплеменуације:
-

Улагаоа у ппсупјеће ппдрушје,
Фаза прпщиреоа 1,
Фаза прпщиреоа 2.

Укупна вриједнпсу предлпжених прпјекауа за инвесуираое изнпси 368.882.743 €, пд
шега:
-

211.255.750 – привауни секупр
40.931.250 – јавни секупр
116.695.743 – јавнп-приваунп парунерсувп

Фазе у спрпвпђеоу Масуер плана визуелнп су предсуављене на сљедећим сликама, а
прпјекуи и мјере кпје уреба реализпвауи у пдгпварајућим уабелама.
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Преглед предлпжених прпјекауа:
ППСТПЈЕЋЕ ППДРУЧЈЕ

ЗПНА ПРПШИРИВАОА 1 (ППРПДИЧНИ И
ЗПНА ПРПШИРИВАОА 2 (СППРТСКП ППДРУЧЈЕ)
WELLNESS)

Турисуишка инфрасурукуура:

Турисуишка инфрасурукуура:

Турисуишка инфрасурукуура:

П1: Мпдернизација ппсупјећих жишара и П1: Нпви веруикални урансппру и скијащке П1: Нпви веруикални урансппру и скијащке суазе
даљи развпј веруикалнпг урансппруа и ски суазе
П2: Једрилишарусвп
суаза
П2: Снпубпрд парк за ппшеунике
П3: Снпубпрд забавни парк
П2: Такмишарске суазе за жене
П3: Ски парк за дјецу и ппшеунике
П4: Суазе за шеуверпупшкаще
П3: Суазе на врху Виспкпг плаупа
П4: Зимска суаза за спущуаое гуменим
П4: Мпдерни упбпган
шамцима
Турисуишка супрасурукуура:
П5: Љеуоа суаза за спущуаое гуменим
П5: Терен за виспке кпнппце
Дпдауних 1.000 лежаја
П6: Темауска марщрууа за пјещашеое „Дух шамцима
П5: Један хпуел за сппруски прјенуисане пуунике са 3*
планине“
П6: Авануурисуишкп игралищуе за дјецу
П7: Развпј „Килпмеуара здравља“
Турисуишка супрасурукуура:

П7: Ппдрушје за биаулпн

П6: Један суандардни хпсуел са 2*

Турисуишка супрасурукуура:

П7: Један хпсуел екпнпмске класе са 2*

Дпдауних 3.000 лежаја

П8: Два мала хпуела-пансипна са 3*

П8: Један хпуел са 5* за захујевне клијене П8: Један ппрпдишни хпуел са 4*
виспких суандарда
П9: Један хпуел „Планински wellness” са 3*
П9:Један MICE хпуел са 4*
П10: Један хпуел „Планински wellness“ са 4*
П10: Један хпуел за ппрпдишне пуунике са 3*

П11: Једнп селп са „планинским кућицама“

П11: Један хпсуел за млађе пуунике са 2*

П12: Алпске кућице са 4*

П12: Апарумани са 3-4*

П13: Чеуири дп 5 суамбених зграда у еуажнпм
власнищуву са 3-4*

П13: Јахпринска палаша

П9: Једна суамбена зграда у еуажнпм власнищуву са
3*
П10: Апарумани са 3*
П11: Алпске кућице са 3*

П14: Апарумани са 4*
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ППСТПЈЕЋЕ ППДРУЧЈЕ

ЗПНА ПРПШИРИВАОА 1 (ППРПДИЧНИ И
ЗПНА ПРПШИРИВАОА 2 (СППРТСКП ППДРУЧЈЕ)
WELLNESS)

Прпјекуи кпји се преклапају:
П1: Развпј кпнцепуа планинских суаза (укљушујући и уемауске марщууе)
П2: Парк за планински бициклизам са суазама за спусу (укљушујући и кпнцепу бициклисуишке марщууе)
П3: Марщууа за нпрдијскп скијаое
П4: Развпј кпнцепуа мпбилнпсуи (кпнцепу уређеоа сапбраћајница и паркиралищуа)
П5: Развпј прпграма унапређеоа квалиуеуа
П6: Ауракуивне кплибе / планинске куће
Идеје за накнадне прпјекуе у сврху ппвећаоа ауракуивнпсуи Јахприне

Идеје за накнадне акције у сврху пружаоа ппдрщке ппзиуивнпм развпју:



Зпплпщки вру припиупмљених живпуиоа



Прпфесипнална щкпла скијаоа



Сувприуи мпгућнпсу загријаваоа впде у вјещуашким језерима за
пливаое



Псмислиуи специфишне здравсувене аранжмане



Припремиуи ауракуивне аранжмане за предузећа



Суазе за санкаое



Прганизација манифесуација



Пеоаое пп леду



Прганизација уакмишеоа



Клизалищуе



Пглащаваое у суушним журналима и магазинима



Суазе у крпщоацима дрвећа са кућицама на дрвећу



Ппдрушје за “paintball”



Суаза за ски-скууер



Пеоаое уз вјещуашки зид



Спущуаое гуменим шамцима

64

Из преппрука за имплеменуацију Турисуишкпг масуер плана за Јахприну је урађен самп
дип акуивнпсуи: дип кпји се пднпси на израду прпсупрнп-планске дпкуменуације нижег
реда, дип акуивнпсуи на ппвећаоу капациуеуа за урансппру скијаща (изградоа ски
лифупва), уе пдређене акуивнпсуи на ппвећаоу смјещуајних капациуеуа. Нажалпсу,
није псуварен предвиђени сисуемски и прганизпван присууп разради и примјени пвих
дпкуменауа, уакп да се у нареднпм планскпм перипду већи акценау мпра суавиуи на
рјещаваое пиуаоа прпцеса управљаоа развпјем Јахпринне.
Иакп је Турисуишки масуер план дап приједлпг фпрмираоа ппсебнпг предузећа кпје би
управљалп десуинацијпм уп дп сада није ушиоенп. Евиденуна ппуреба за
инуегрисаним присууппм управљаоу развпјем Јахприне кап кљушне уурисуишке
десуинације и јединпг правпг уурисуишкпг бренда у Исупшнпм Сарајеву и Републици
Српскпј мпже у дпбрпј мјери да се задпвпљи предлпженим фпрмираоем и
кпнсурукуивним радпм Парунерскпг фпрума за уурисуишки развпј Јахприне.
Псим ппмиреоа и пбједиоаваоа свих парцијалних инуереса у јединсувени инуерес
амбиципзнпг развпј Јахприне, Парунерски фпрум би преппрушип и пдгпварајућа
пперауивна рјещеоа за инуегрисанп управљаое цјелпкупним кпмплекспм Јахприне.
Парунерски фпрум би врщип и избпр приприуеуних прпјекауа пп фазама реализације
Масуер плана, прилагпђаваое пвпг плана реалним мпгућнпсуима, уе праћеое оегпвпг
спрпвпђеоа. За разраду пдабраних прпјекауа и мјера, припрему пдгпварајућих
апликација према пдгпварајућим фпндпвима или прпмпцију према ппдесним
инвесуиуприма, биле би задужене Развпјна агенција и Турисуишка прганизација
Исупшнпг Сарајева, у сарадои са пдгпварајућим специјализпваним прганизацијама.

Развој нових туристичких дестинација и производа
Паралелнп са развпјем уурисуишкпг кпмплекса Јахприне, ппуребнп је радиуи на
развијаоу других уурисуишких десуинација кпје се мпгу заједнп са ппсупјећим
ресурсима уклппиуи у јединсувену уурисуишку ппнуду града. Пдабир и селекција
лпкалиуеуа (десуинација) за даљи развпј мпже биуи у надлежнпсуи Савјеуа за развпј
Града Исупшнп Сарајевп.
Дп сада се, вище сппнуанп или уз ппдрщку ппщуина, индивидуалнп развилп некпликп
лпкалиуеуа, у кпјима се пбнавља или сувара нека врсуа излеунишке или планинарске
урадиције, каракуерисуишне за ранији щири сарајевски прпсупр (пећина Прлпваша,
Кадинп врелп, Брус, Цреппљскп, Равна планина, Трескавица...).
У Прпсупрнпм плану Града Исупшнп Сарајевп ппсупји низ приједлпга развпја других
пблика уурисуишке ппнуде: еунп и сепски ууризам, кулуурнп-исупријски, лпвни и
рибплпвни, щеуалищне зпне („зелене суазе“) и други.
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С друге суране, у Сурауегији ууризма Републике Српске 2010-2020. преппрушене су
сљедеће мјере за развпј сепскпг ууризма у пвпм ппдрушју:







Идентификпваое пптенцијаних зпна развпја сепскпг туризма,
Обезбјеђеое услпва за нпсипце развпја пвпг вида туризма (дпступнпст
инфпрмација, асистенција, субвенције),
Фпрмираое прпграма за едукацију и тренинг за ппстпјеће и пптенцијалне
учеснике у пружаоу услуга сепскпг туризма,
Фпрмираое аспцијације сепских дпмаћинстава кпја пружају туристичке
услуге,
Утврђиваое јасних стандарда сепскпг туризма и ппјединачних туристичких
прпизвпда,
Регулисати прпдају дпмаћих прпизвпда у циљу заштите туристепптрпшача, заштите прпизвпда, дестинације и бренда регије.

Нпсилац реализације пвих мјера и развпја нпвих уурисуишких десуинација и прпизвпда
је Турисуишка прганизација Исупшнпг Сарајева, у сарадои са пдгпварајућим градским и
ппщуинских пдјељеоима. Да би бар приближнп мпгла да пдгпвпри пвим брпјним и
великим изазпвима, градска уурисуишка прганизација мпра биуи биунп пјашана, и у
ппгледу кадрпва и у ппгледу уехнплпгије рада, са преласкпм на прпјекуни присууп и
прпјекуну прганизацију.
При избпру приприуеуних уурисуишких десуинација и прпизвпда, важнп је впдиуи
рашуна п сљедећим смјерницама:




Кад гпд је мпгуће и кпликп је мпгуће, нпве уурисуишке десуинације и прпизвпде
уреба креауивнп ппвезауи са брендпм и уклппиуи са ппнудпм Јахприне, укпликп
се циља на прпмпцију уих десуинација и прпизвпда изван земље;
У развпју сепскпг и еунп ууризма уреба првп сувприуи пгледне примјере, кпје
пнда други заинуереспвани предузеуници мпгу да слиједе и креауивнп кприсуе.

Програм руралног развоја и предузетништва

Ппуреба за креираоем ппсебнпг прпграма и мјера ппдрщке руралнпм развпју и
предузеунищуву прписуише из демпграфских и прпсупрних шиоеница Исупшнпг
Сарајева, пднпснп ппщуина у оегпвпм сасуаву. Према ппдацима Прпсупрнпг плана
Исупшнп Сарајевп, 75,14% насеља на ппдрушју града има маое пд 100 суанпвника, дпк
је у 8 великих градских насеља, са уериупријпм пд свега пкп 3% пд укупне уериуприје
града, насуаоенп пкп 62% укупнпг суанпвнищува. Ппсмаурајући пве ппдауке, лакп се да
закљушиуи да је велики дип уериуприје Града Исупшнп Сарајевп скпрп или ппупунп
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испражоен, уе да ппсупји јасан уренд даљег пражоеоа и миграције суанпвнищува из
руралних према урбаним ппдрушјима, гдје дплази дп ппвећаоа незаппсленпсуи и
спцијалних прпблема.
С друге суране, према прпсупрним и прирпдним капациуеуима, ппсупји велика
мпгућнпсу развпја руралних ппдрушја. Наиме, на десеуине хекуара се налази ппд
пбрадивим ппврщинама, пащоацима и другим кприсним ппљппривредним
земљищуем. За највећи дип суанпвнищува у руралним ппдрушјима ппљппривредна
акуивнпсу предсуавља једини извпр прихпда и преживљаваоа Ппред ппљппривреде,
ппсупје сплидни услпви и за развпј руралнпг и еунп ууризма, гпупвп у свим ппщуинама
и дијелпвима града.

Мада се акуивнпсуи и мјере ппдрщке руралнпм развпју и предузеунищуву спрпвпде
углавнпм на ппщуинскпм нивпу, оихпв ефекау мпже да се ппбпљща сисуемским
присууппм и ппдрщкпм са нивпа града. На уај нашин мпгу се ублажиуи, а пнда и
заусуавиуи миграције селп-град, впдећи ка уравнпуеженијем екпнпмскпм и
уериупријалнпм развпју.

Организована подршка пољоприведим произвођачима
Ппједине ппщуине су дп сада развијале сппсувене прпграме ппдрщке ппљпривреднпј
прпизвпдои. Пви прпграми ппдрщке су се углавнпм пднпсили на дирекуну
финансијску ппмпћ и ппдрщку (дирекуне субвенције за млијекп, набавку расних грла
супке или слишнп), набавку пснпвних средсуава за рад (уракупри и друга механизација),
али и усппсуаву пдређених „камауних“ фпндпва за ппдрщку ппљппривредницима. Сви
пви прпграми су дали пдређени дппринпс развпју ппљппривреде у ппщуинама у
кпјима су прпвпђени, али су се прпграми бавили самп пдређеним сегменуима ппмпћи
кпји су били приприуеуни у упм уренууку за уу ппщуину.
Са друге суране, велики брпј инсуиууција има на распплагаоу знашајна средсува управп
за ппдрщку ппљппривреди (нпр: Минисуарсувп ппљппривреде, впдппривреде и
щумарсува Републике Српске је свпјим финансијским планпм за пву гпдину планиралп
пкп 80 милипна КМ дирекуне ппмпћи). Са напредкпм Бпсне и Херцегпвине на пууу
инуеграција у Еврппску Унију и суицаоа суаууса кандидауа, пувприће се и мпгућнпсу
присуупа Инсуруменуима предприсуупне ппмпћи за рурални развпј и развпј
ппљппривреде (једна пд преднпсуи је усппсуављаое Агенције за плаћаоа у
ппљппривреди, шије ће сједищуе управп биуи у Исупшнпм Сарајеву). Присууп свим
наведеним извприма средсуава захујева испуоаваое пдређених предуслпва.
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Ппдрщка развпју ппљппривреднпг предузеунищува са нивпа града била би усмјерена
првенсувенп на ппвећаое дпсуупнпсуи средсуава из других извпра, псим ппщуинских.
Пдвијала би се у некпликп фаза:






У првпј фази је ппуребнп да се направи инуеракуивна база ппдауака п свим
индивидуалним ппљппривредним газдинсувима, фармама и задругама у свим
градским ппщуинама. База уреба да укљуши све релевануне ппдауке и да буде
спфуверски ријещена уакп да пмпгућује брза преураживаоа пп задауим
парамеурима. У сувараоу базе уреба псувариуи сарадоу са АПИФ-пм, кпји ради
на евиденуираоу ппљппривредних газдинсуава, а пп ппуреби уреба
прганизпвауи и пппис уих газдинсуава. База би била фпрмирана за сваку
ппщуину ппјединашнп, при пдјељеоу за привреду и друщувене дјелаунпсуи, а на
нивпу града била би усппсуављена јединсувена база и пмпгућенп оенп суалнп
ажурираое.
Паралелнп, у пдгпварајућим градским и ппщуинским службама уреба да се
пбезбиједи суалнп праћеое свих распплпживих прпграма ппдрщке за
ппљппривреду и рурални развпј. Када се ппјави прилика за лпкалне
ппљппривредне прпизвпђаше, врщи се брзп преураживаое базе и
иденуификација пних кпји задпвпљавају криуеријуме за дпбијаое ппмпћи.
Накпн упга, сви ппдпбни прпизвпђаши се пбавјещуавају п прилици и услпвима за
дпбијаое ппмпћи. Пнима кпјима уреба и ппмпћ у припреми апликације, уа се
ппмпћ пбезбјеђује, билп пууем ппщуинских служби, акп се ради п
једнпсуавнијим апликацијама, билп пууем Развпјне агенције на нивпу града, акп
се ради п слпженијим апликацијама и прпјекуима.

Прпцјене насуале на пснпву слишних пракси у другим срединама гпвпре да се, уз мала
улагаоа у сувараое базе ппдауака и пбезбјеђиваое суалне инфпрмауивне и сурушне
ппдрщке, на пвај нашин мпгу у најмаоу руку удвпсурушиуи средсува кпја ппщуине
издвајају за ппдрщку ппљппривреди.
Псим плакщаваоа присуупа средсувима финансијске ппдрщке из других извпра за
предузеунике у ппљппривреднпј дјелаунпсуи, важна улпга градских развпјних
инсуиууција биће и у плакщаваоу укљушиваоа пвих предузеуника и оихпвих
удружеоа у дпмаће9 и међунарпдне прпјекуе10 кпји пружају напредни нивп сурушне
ппдрщке, ппсебнп пне кпји се пднпсе на ппдрщку развпју класуера и унапређиваоу
ланаца вриједнпсуи у ппљппривреднп-прехрамбенпј прпизвпдои, са фпкуспм на
пјашаваое уренуунп слабијих карика у ланцима вриједнпсуи (развпј прпизвпда и
уехнплпгија, канали дисурибуције, и сл.) и насупјаоем да се ппдигне нивп прераде и
9

Ради се првенсувенп п прпјекуима кпје ппкреће и впди Јединица за кппрдинацију прпјекауа у
ппљппривреди Минисуарсува ппљппривреде, щумарсува и впдппривреде.
10
Такав је, на примјер, акууелни прпјекау ФАРМА, финансиран пд суране Америшке агенције за
међунарпдни развпј (USAID) и Шведске агенције за међунарпдни развпј (SIDA).
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удип дпдауне вриједнпсуи у пвпј врсуи прпизвпдое. Дип уе ппдрщке биће усмјерен и
на пдгпварајућу серуификацију фирми (HACCP суандарди) и земљищуа (за прганску
прпизвпдоу), прије свега крпз ппмпћ заинуереспваним предузеуницима да се
кандидују за кприщуеое средсуава и прпјекауа кпји имају уакве намјене.
У пве прпјекуе уреба укљушивауи, кад гпд је уп мпгуће и кпликп гпд је мпгуће,
Ппљппривредни факулуеу из Исупшнпг Сарајева, какп би развили капациуеуи и
сувприли пбрасци прпдукуивне сарадое са ппљппривредним предузеуницима. У
развијенијпј фази сарадое мпже да се ради и на примјени нпвих меупда прпизвпдое
или шак развпју и прпизвпдои нпвих спруи. На ппдрушју града прије рауа је ппсупјала
испиуна суаница за сјеменски крпмпир на ппдрушју Гласинашкпг ппља, кпја је у
ппупунпсуи сашувана и функципнална. Ппвезиваое пвпг дпбра и лабпрауприја
Ппљппривреднпг факулуеуа, мпглп би дппринијеуи развпју исураживашких капациуеуа
и развпју нпвих сјеменских спруи крпмпира, шији би се узгпј мпгап прганизпвауи у
пдгпварајућим руралним ппдрушјима.
Прпцјена је да ће ппшеукпм 2013. гпдине биуи пмпгућен пуни присууп кприщћеоу
средсуава предприсуупне ппмпћи за кпмппненуу руралнпг развпја. У упј фази Развпјна
агенција Исупшнпг Сарајева, у сарадои са пдгпварајућим лпкалним удружеоима и
ппщуинским пдјељеоима, уреба да инуензивнп ради на припреми и кандидпваоу
прпјекауа из пбласуи руралнпг развпја, какп би се пбезбиједила дпвпљна средсува за
реализацију приприуеуа и из пве сурауегије. У градскпм и ппщуинским бучеуима уреба
планирауи средсува за суфинансираое уих прпјекауа.
Подршка развоју сеоског и етно туризма
Дип елеменауа и преппрука за пвај вид ппдрщке дау је у дијелу гдје је предсуављен
прпграм развпја ууризма. Пвдје се пбрађује кпмбинација пва два пблика.
Све пппуларнији пблик кпмбинпваоа сепскпг и еунп ууризма је изградоа еунп-села.
Најппзнауије у Републици Српскпј је еунп-селп Суанищић кпд Бијељине, насуалп према
рпманијскпј урадицији и мпуивима. Ппщуине су све заинуереспваније за ппдрщку
пваквим предузеунишким иницијауивама. Једна пд уаквих иницијауива на ппдрушју
града Исупшнп Сарајевп пднпси се на изградоу еунп-села на Равнпј Рпманији. У вези са
пваквим иницијауивама, пвим сурауещким планпм дају се сљедеће главне преппруке:
 Прпјекау изградое еунп-села уреба реализпвауи кап пблик јавнп-приваунпг
парунерсува, гдје главнину инвесуиције, а пнда и управљаоа снпси привауни
парунер. Тиме ће се пбезбиједиуи прпфиуабилнпсу прпјекуа, умјесуп да се
преувпри у урпщак за лпкалну заједницу, какп се дещава кад је лпкална
власу нпсилац ппсла и инвесуиције.
 Умјесуп да се исупвременп гради некпликп еунп-села, щуп је уеже псуваривп
збпг ппуребних улагаоа и маое исплауивп збпг маоег брпја ппсјеуилаца пп
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једнпм еунп-селу, преппрушује се да се првп сувпри један дпбар примјер
кпји ће биуи пгледни и ппдсуицајан за друге слишне прпјекуе и инвесуиције.
Тп мпже да буде управп еунп-селп на Равнпј Рпманији, укпликп ппсупји
пзбиљан заинуереспвани привауни инвесуиупр. Преппрушује се првп израда
суудије извпдљивпсуи, кпја уреба да преппруши и пдгпварајући мпдалиуеу
јавнп-приваунпг парунерсува.

Програми друштвеног развоја и унапређења животне средине
Разрада и усклађиваое секупрских прпграма друщувенпг развпја урадиће се пп
фпрмираоу пдгпварајућих градских савјеуа и предсуављаће резулуау и пснпву за даљи
рад уих савјеуа.
Присууп и прпцедуру за фпрмираое савјеуа уреба да разраде пдгпварајуће градске
службе, кпнсулуујући се приупм са пдгпварајућим службама у градским ппщуинама.
Криуеријум дпказане сурушнпсуи у пдређенпј пбласуи, уз ппсвећенпсу напреуку
средине у упј пбласуи, уреба да предоаше при избпру шланпва савјеуа у пднпсу на
евенууалне пплиуишке и друге криуеријуме. Треба впдиуи рашуна и п пдгпварајућпј
уериупријалнпј засуупљенпсуи, мада не у свакпм слушају и пп сваку цијену.
Предсуавници цивилнпг друщува уреба да буду укљушени у шлансувп савјеуа.
Крпз рад пвих савјеуа уреба да се у знаунпј мјери ппјаша међуппщуинска сарадоа и
предлпже прпјекуи и мјере кпји ће имауи међуппщуински каракуер и ефекуе. Такпђе,
крпз рад савјеуа усуанпвиће се суварне ппуребе за евенууалнпм прерасппдјелпм
надлежнпсуи између града и оегпвих ппщуина, шиме ће се сувприуи пправдане
преуппсуавке за ппкреуаое пдгпварајућих прпцедура.
Сурауещки фпкуси рада савјеуа уреба да буду:






за градски савјеу за пбразпваое и пбуку – у сфери виспкпг пбразпваоа: уз
напредак у дпсуизаоу еврппских суандарда, уежищуе ће биуи на сувараоу
прпдукуивне сарадое са привредпм, кулуурним инсуиууцијама и сппруским
прганизацијама; а у сфери средоег и пбразпваоа пдраслих: псигураое суалнпг
усклађиваоа пбразпваних прпфила и вјещуина са ппуребама привреде и
уржищуа рада;
за градски савјеу за кулууру: суалнп пбпгаћиваое кулуурних садржаја града,
сувараое суабилне и аууенуишне кулуурне прпизвпдое и кулуурних брендпва
града, крпз кпје ће се афирмисауи нпви имич града;
за градски савјеу за сппру: ппдсуицаое изградое инфрасурукууре за сппру и
рекреацију, суалнп ппвећаваое брпја суанпвника кпји се баве сппрупм и
рекреацијпм и сувараое сппруских брендпва града, крпз кпје ће се афирмисауи
нпви имич града;
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у сфери здравсувене защуиуе: кпмплеуираое и унапређиваое уерцијарних и
секундарних здравсувених услуга;
за градски савјеу за урбанизам: усппсуављаое града Исупшнп Сарајевп кап
урбанисуишке цјелине;
за градски савјеу за живпуну средину: сувараое сисуема управљаоа живпунпм
срединпм;
за градски савјеу за инфпрмисаое: јашаое мреже лпкалних медија и оихпвпг
ууицаја на рјещаваое друщувених прпблема и прпцесе демпкрауизације.

Накпн усппсуављаоа, савјеуи ће дпнијеуи свпје гпдищое прпграме рада и ппслпвнике.
Накпн щуп се усппсуаве сви предвиђени савјеуи, усппсуавиће се кппрдинаципнп
савјеупдавнп уијелп, за међуспбнп усклађиваое гпдищоих прпграма рада и
синхрпнизпванп праћеое оихпвпг псувариваоа.

Програм унапређивања јавних услуга

Пвај прпграм сасупји се пд сљедећих прпјекауа:




Е-град и е-ппщуине
Увпђеое CAF меупдплпгије квалиуауа у градскпј и ппщуинским
админисурацијама
Увпђеое механизама редпвнпг испиуиваоа и суалнпг унапређиваоа јавних
услуга.

Е-град и е-општине
Елекурпнскп пружаое услуга све вище ппсуаје суандард и мјера ефикаснпсуи и
уранспаренунпсуи лпкалних управа и у земљама западнпг Балкана. Градска и
ппщуинске админисурације у Исупшнпм Сарајеву не издвајају се пп суепену
развијенпсуи и примјене сисуема е-управе пд прпсјека у РС и БиХ. У пвпм сегменуу
управљаоа и функципнисаоа ппсупји велики прпсупр и пзбиљна ппуреба за
ппбпљщаоима. Град и градске ппщуине у Исупшнпм Сарајеву уреба да у ппгледу
примјене савремених уехнплпгија у свпм раду предоаше у земљи, какп и прилиши
универзиуеускпм ценуру и какп заслужују грађани, инвесуиупри заинуереспвани за пвп
ппдрушје и псуали акууелни и ппуенцијални кприсници градских и лпкалних услуга.
Преппрушује се усклађени присууп града и градских ппщуина у развијаоу и примјени
сисуема е-управе, ради екпнпмишнпсуи (маоих урпщкпва) и дјелпувпрнпсуи (већих
ефекауа).
Прпјекупм „Е-град и е-ппщуине“ уреба пбухвауиуи сљедеће аспекуе:
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 Инфпрмаципни сисуем у пријемним пдјељеоима (елекурпнска пбрада и
праћеое предмеуа, јавна дпсуупнпсу дпкуменауа, СМС пбавјещуеоа п суаоу
предмеуа, и сл.);
 Web ппруале кпји пмпгућују
o елекурпнскп захујеваое и слаое дпкуменауа,
o увпђеое сисуема 48 (са брзим реагпваоима на пријаву прпблема пд
суране грађана, у рпку пд 48 сауи, инфпрмаципним пбједиоаваоем
кпмуналних предузећа и гпдищоим бучеуским ущуедама пд пкп 15%),
o ГИС – ппсуављаое и ажурираое прпсупрнп-планске дпкуменуације у
дигиуалнпм пблику на инуернеуу, са спфуверпм за пбрашун ппреза;
 елекурпнскп управљаое прпјекуима развпја и унапређеоа, прилагпђаваоем
пдгпварајуће прпграмске ппдрщке;
 псуале неппхпдне елеменуе кпји плакщавају и пмпгућавају ефиксаније
управљаое ресурса.
При дизајну сисуема и оегпвпм увпђеоу уреба узеуи у пбзир слишна искусува и
најбпље праксе у пкружеоу.
Преппрушује се да се припрема прпјекунпг задаука, израда прпјекуне
дпкуменуације и избпр извпђаша пбаве у упку 2011. гпдине, а реализација прпјекуа
изведе у упку 2012. и 2013. гпдине.

Увођење CAF методологије
администрацијама

квалитата

у

градској

и

општинским

CAF (Common Assessment Framework) је најппгпднији алау за управљаое квалиуеупм у
јавним прганизацијама. Пмпгућује прпакуивним рукпвпдсувима суалнп прпцјеоиваое
и усаврщаваое оихпвих управа, угледајући се на пбрасце дјелпваоа кпје су ппсуавиле
најбпље еврппске управе. Према закљушцима Пеуе кпнференције квалиуеуа у јавним
админисурацијама у Еврппскпј унији, пдржане у пкупбру 2008. у Паризу, CAF је
предпдређен да у будућнпсти замијени све мпделе квалитета у јавним
администрацијама и институцијама.
CAF кприсуи велики брпј еврппских градпва, међу оима и Беш, Линц, Салцбург,
Мадрид, Ануверпен, Љубљана..., скпрп све управне јединице у Слпвенији, велики брпј
ппщуина у Гршкпј, Белгији, Чещкпј, Слпвашкпј, Данскпј, иуд.
CAF је развип Еврппски инсуиууу за јавну админисурацију (EIPA), а Еда га је
прилагпдила и дјелимишнп или ппупунп увела у двадесеуак ппщуина у БиХ. Тренуунп
ПЕБС инуензивнп ради на прпмпцији и увпђеоу CAF-a у 37 ппщуина у БиХ, у пквиру
прпјекуа „Лпкалнп је примарнп“.
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CAF се заснива на кприщћеоу двије групе криуеријума за (самп)прпцјену, прве кпјпм
се испиуује какп супјимп са кљушним преуппсуавкама за ппсуизаое изврсних резулуауа,
и друге групе, кпја се пднпси на резулуауе кпје псуварујемп. Анализпм и
уппређиваоем пцјена у пквиру прве и друге групе јаснп се пцруавају приприуеуна
ппдрушја за унапређеоа дјелпваоа и рада ппщуинске админисурације, или друге јавне
прганизације.
У прву групу криуеријума за (самп)прпцјену улазе: лидерсувп, управљаое
људским ресурсима, сурауегије и планираое, парунерсува и ресурси,
управљаое прпцесима и прпмјенама.
У другу групу криуеријума спадају: резулуауи у ппгледу задпвпљсува заппслених
у админисурацији, резулуауи у ппгледу задпвпљсува грађана јавним услугама у
надлежнпсуи лпкалне сампуправе, резулуауи у ппгледу задпвпљаваоа
пшекиваоа у лпкалнпј заједници и укупна псувареоа градске и ппщуинских
управа.
Преглед група активнпсти на увпђеоу CAF меупдплпгије квалиуауа у градскпј и
ппщуинским админисурацијама:
o прганизпваое увпдних презенуација за уппзнаваое градскпг и ппщуинских
рукпвпдсуава са пшекиваним ефекуима, ппуребним предуслпвима и главним
акуивнпсуима за увпђеое меупдплпгије;
o дпнпщеое пдлука и фпрмираое градскпг и ппщуинских уимпва за
(самп)прпцјену;
o пбушаваое уимпва за (самп)прпцјену;
o рад уимпва за (самп)прпцјену на прикупљаоу ппдлпга и пцјеоиваоу садащоег
суаоа;
o презенупваое резулуауа прпцјене градскпм и ппщуинским рукпвпдсувима;
o пбушаваое уимпва за припрему планпва унапређеоа;
o рад уимпва на изради планпва унапређеоа;
o презенупваое и усвајаое планпва унапређеоа;
o спрпвпђеое планпва унапређеоа;
o пбнављаое циклуса (самп)прпцјеоиваоа и унапређиваоа рада.

За прганизпваое увпдних презенуација, пбушаваое и евенууалнп савјеупваое уимпва
за (самп)прпцјену мпгу се ангажпвауи псппспбљене дпмаће прганизације и сурушоаци.
Приупм се мпже зауражиуи и ппдрщка прпјекауа ГАП2 и прпјекуа „Лпкалнп је
примарнп“ (ПЕБС).
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Ппуребнп вријеме за увпђеое меупдплпгије је 5-6 мјесеци. Накпн увпђеоа у виду
пдгпварајућег прпјекуа меупдплпгија ппсуаје суалан задауак за градску и ппщуинске
админисурације.
Прпцјеоује се да би урпщкпви исупвременпг и синхрпнизпванпг увпђеоа
меупдплпгије за градску и ппщуинске админисурације, са прганизпваоем заједнишких
пбука, били пкп 20.000 КМ. Укпликп би се меупдплпгија увпдила ппсебнп за сваку пд
пвих админисурација, укупни урпщкпви би били пкп 50.000 КМ.
Преппрушује се да се CAF меупдплпгија квалиуеуа уведе у првпј пплпвини 2011. гпдине
исупвременп и синхрпнизпванп за градску и све ппщуинске админисурације.
Такпђе, преппрушује се да се накпн упга, у упку 2012. и 2013. гпдине пва меупдплпгија
уведе у свим јавним предузећима кпјима управља град Исупшнп Сарајевп и ппщуине у
оегпвпм сасуаву. Укпликп се и у пвпм слушају буде радилп исупвременп и
синхрпнизпванп, урпщкпви увпђеоа мпгу се умаоиуи и 3-4 пууа.

Увођење механизама редовног испитивања и сталног унапређивања јавних
услуга
Пвај прпјекау се дирекунп надпвезује на увпђеое CAF меупдплпгије квалиуеуа.
Предсуавља ппераципнализацију меупдплпгије у дијелу кпји се пднпси на мјереое
задпвпљсува грађана кап кприсника градских и ппщуинских јавних услуга.
Према Сурауегији развпја лпкалне сампуправе у Републици Српскпј, мпже се пшекивауи
да редпвнп испиуиваое задпвпљсува кприсника јавним услугама ппсуане пбавеза
лпкалних власуи.
Ради се п увпђеоу редпвнпг и сисуемауишнпг испиуиваоа задпвпљсува грађана јавним
услугама сврсуаним у двије пснпвне групе: групу админисурауивних (щалуерских)
услуга и групу јавних кпмуналних услугама (впдпвпда и канализације, кпмуналне
хигијене, пдржаваоа пууева и сигнализације, јавне расвјеуе, зеленила и паркпва,
грпбља, јавнпг превпза, паркинга...). Кпд нас се највище кприсуи прпграм COMPASS
(Client Oriented Municipal Public Services Survey), јединсувени алау кпји је у ппупунпсуи
прилагпђен дпмаћим услпвима и ппуребама са пдгпварајућим пакеуима пбуке и
прпграмске ппдрщке. Дп сада је успјещнп примјеоен у вище пд 20 ппщуина у БиХ, пд
нпвпфпрмираних, преуежнп руралних, кап щуп су Беркпвићи и Дпбпј исупк, дп великих
урбаних ценуара, кап щуп је Баоа Лука. Псим пд лпкалних ушесника, најбпље пцјене је
дпбип и пд сурушоака Свјеуске банке.
Увпђеое редпвнпг испиуиваоа и суалнпг унапређиваоа јавних услуга у граду Исупшнп
Сарајевп и оегпвим ппщуинама ппдразумијева сљедеће групе акуивнпсуи:
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o прганизпваое презенуације за уппзнаваое градскпг и ппщуинских рукпвпдсуава
п мпгућнпсуима прпграма, предуслпвима за оегпвп увпђеое, пшекиваним
ефекуима и деуаљним акуивнпсуима;
o прганизпваое пбука за задужене градске и ппщуинске службенике за
кппрдинацију прпцеса испиуиваоа, уе кприщуеое прпграмске ппдрщке и
презенупваое резулуауа за рукпвпдсувп;
o прганизпваое пбука за лпкалне невладине прганизације или пмладинске групе
кпје ће извпдиуи уеренскп анкеуираое;
o пдређиваое узпрка грађана за испиуиваое;
o извпђеое уеренских анкеуираоа;
o унпщеое и пбраду резулуауа анкеуираоа;
o презенупваое резулуауа анкеуираоа градскпм и ппщуинским рукпвпдсувима пп
свим аспекуима пд знашаја за дпнпщеое пдлука (пп мјесним заједницама, пп
разлишиуим сурукуурама суанпвнищува, пп врсуама услуга...);
o ппсебну припрему и презенупваое резулуауа пдгпварајућим јавним
предузећима и другима јавним прганизацијама задуженим за пружаое јавних
услуга;
o избпр приприуеуа за унапређиваое и припрему пдгпварајућих мјера
унапређеоа;
o уграђиваое мјера унапређеоа у пдгпварајуће прпграме градске и ппщуинских
власуи;
o спрпвпђеое мјера унапређеоа;
o пбнављаое циклуса испиуиваоа задпвпљсува грађана и унапређиваоа услуга.

Прпјекау се извпди у сарадои са специјализпваним прганизацијама кпје су развиле
пву врсуу прпграма. Првп извпђеое предвиђених прпјекуних акуивнпсуи пбишнп ураје
3-4 мјесеца. Исупвременп се лпкалне админисурације и псуали лпкални ушесници
псппспбе за касније суалнп кприщуеое пвих инсуруменауа и прпграмске ппдрщке, уакп
да сваке сљедеће гпдине сампсуалнп извпде испиуиваое, прилагпђавају мјере
унапређеоа и усппређују резулуауе.
Прпцјеоује се да би заједнишкп, исупвременп и синхрпнизпванп спрпвпђеое пвпг
прпјекуа за град Исупшнп Сарајевп и ппщуине у оегпвпм сасуаву, укпликп би се
пбухвауиле и щалуерске и кпмуналне услуге, мпглп да кпщуа између 35.000 и 40.000
КМ. Укпликп би се прпграм увпдип ппјединашнп и ппсебнп за сваку пд админисурација
укупни урпщкпви би били између 70.000 и 80.000 КМ.
Преппрушује се да се редпвнп испиуиваое задпвпљсува кприсника јавним услугама
уведе у другпј пплпвини 2011. гпдине исупвременп и синхрпнизпванп за градску и све
ппщуинске админисурације.
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Програм управљања људским ресурсима

Псппспбљенпсу, мпуивисанпсу и квалиуеу заппслених у админисурацији у највећпј
мјери пдређује и нивп квалиуеуа услуга кпје уа админисурација дирекунп пружа или
регулище и надгледа. Зауп је прелазак са импрпвизације на сисуемауишнп дјелпваое у
пвпј пбласуи најбпља гаранција пбезбјеђиваоа квалиуеуа услуга и суалнпг расуа
задпвпљсува грађана квалиуеупм живпуа у Исупшнпм Сарајеву.
Прпграм развпја управљаоа људским ресурсима сасупји се пд сљедећих прпјекауа и
мјера:




Унапређиваое сисуема пцјеоиваоа заппслених у градскпј и ппщуинским
админисурацијама ;
Увпђеое механизама испиуиваоа задпвпљсува заппслених;
Изградоа функције пбуке за градску и ппщуинске админисурације.

Ппсмаурани и ппјединашнп и какп цјелина пни уакпђе предсуављају
ппераципнализацију меупдплпгије квалиуеуа у јавним прганизацијама, у дијелпвима
кпји се пднпсе на управљаое људским ресурсима и мјереое резулуауа заппслених и
оихпвпг задпвпљсува. Заједнп са испиуиваоем задпвпљсува кприсника јавним
услугама шине сисуем унапређеоа, какп је предсуављенп на слици исппд.

сисуем
унапређеоа
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Зауп би билп вепма важнп да се сва пва унапређеоа уведу управп кап сисуем, дакле у
међуспбнпј ппвезанпсуи, исупвременп и у градску и у ппщуинске админисурације. Тек
уакп се мпже псигурауи пдржив и суабила прпцес ппбпљщаоа и пресуижан нивп
квалиуеуа услуга за грађане.

Унапређивање система оцјењивања запослених у градској и општинским
администрацијама
Ради се п гпдищопј прпцјени псувареоа заппслених, кпја пбухвауа свакпг заппсленпг у
лпкалнпј админисурацији. Предсуавља биунп ппбпљщаое ппсупјећег сисуема кпји се
кприсуи у свим ппщуинама у Републици Српскпј, али кпји не даје ни приближнп
пшекиване ефекуе. Предлпжени унапријеђени сисуем дп сада је уесуиран у
Админисурауивнпј служби града Баоа Лука и има дпбре изгледе да се ппсуепенп
прпщири и на друге лпкалне админисурације. Сасупји се пд:
 писане самппрпцјене свакпг заппсленпг/сарадника;
 пцјена заппсленпг/сарадника пд суране неппсреднпг рукпвпдипца;
 извјещуаја п заврщнпј пцјени и парцијалним пцјенама заппсленпг/сарадника
накпн кпмпјууерске пбраде пцјена пд суране неппсреднпг рукпвпдипца;
 разгпвпра између заппсленпг/сарадника и неппсреднпг рукпвпдипца п
резулуауима прпцјене псувареоа и планпвима ппбпљщаоа.
Сврха пцјеоиваоа заппслених у пдјељеоу је псигураое кпнуинуиранпг унапређиваоа
рада и резулуауа лпкалних админисурација крпз ппбпљщаоа псувареоа свакпг
заппсленпг. Такпђе, прпцес и резулуауи пцјеоиваоа уреба да пмпгуће свим
заппсленим да планирају и ускладе свпј лишни прпфесипнални развпј са ппуребама
развпја пдјељеоа.
Увпђеое пваквпг сисуема у админисурацију града Исупшнп Сарајевп и ппщуина кпје га
шине ппдразумијевалп би сљедеће групе акуивнпсуи:
o презенупваое мпгућнпсуи, преуппсуавки и ефекауа кприщуеоа сисуема
гпдищое прпцјене псувареоа заппслених градскпм и ппщуинским
рукпвпдсувима;
o прилагпђаваоа сисуема криуеријума и правила пцјеоиваоа специфишним
захујевима средине и ппдещаваое прпграмске ппдрщке за кпмпјууерску
пбраду;
o пбушаваое лпкалних кппрдинаупра прпцеса пцјеоиваоа;
o прганизпваое радипница са нашелницима пдјељеоа у градскпј и ппщуинским
админисурацијама;
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o прганизпваое прпцеса самппрпцјеоиваоа заппслених;
o прганизпваое прпцеса пцјеоиваоа заппслених пд суране неппсредних
рукпвпдилаца;
o пбраду резулуауа пцјеоиваоа и дпсуављаое неппсредним рукпвпдипцима
ради припреме за индивидуалне сасуанке са заппсленим;
o прганизпваое разгпвпра између заппслених/сарадника и неппсредних
рукпвпдилаца п резулуауима прпцјене псувареоа и планпвима ппбпљщаоа.
Гпдищоа прпцјена псувареоа заппслених има вищесуруку намјену. У главним цруама
пбухвауа:
 сумираое и дпкуменупваое радних резулуауа заппсленпг ппсуигнууих у
перипду пцјеоиваоа;
 преппруке за ппбпљщаое
заппсленпг/сарадника;

радних

 преппруке
за
награђиваое,
заппсленпг/сарадника.

каракуерисуика

расппређиваое

и

и

усаврщаваое

унапређиваое

Разрада и прва примјена пвпг сисуема ппдразумијева и ангажпваое специјализпване
прганизације са пдгпварајућим референцама у пвпј пбласуи. Вријеме ппуребнп за
извпђеое цијелпг прпцеса у једнпј лпкалнпј админисурацији је пкп шеуири мјесеца.
Цијели прпцес се мпже извесуи паралелнп и синхрпнизпванп у градскпј и ппщуинским
админисурацијама. Укпликп се уради на уакав нашин, прпцијеоени урпщкпви увпђеоа
и прве примјене пвпг сисуема били би између 40.000 и 50.000 КМ. Укпликп би се
сисуем увпдип ппјединашнп за сваку админисурацију, цијена увпђеоа би се креуала пд
10.000 дп 12.000 пп једнпм увпђеоу, дакле између 80.000 и 85.000 КМ укупнп.
Преппрушује се да се сисуем гпдищое прпцјене пп нпвпј, унапријеђенпј меупдплпгији
уведе у задоем кваруалу 2011. гпдине и уп исупвременп и синхрпнизпванп за све.
Накпн упга, сисуем је мпгуће примјеоивауи без сппљне сурушне ппдрщке, два пууа или
једнпм у упку гпдине, зависнп пд упга какп ће биуи регулисанп вищим акуима.
Ппсуепенп, мпгу да се уведу и гпдищое награде за најбпље админисурауивне
службенике у градскпј и ппщуинским админисурацијама, па и укупнп најбпљег
админисурауивнпг службеника у граду Исупшнп Сарајевп.
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Увођење механизама испитивања задовољства запослених у градској и
општинским администрацијама
Ради се п сисуемаускпм прикупљаоу, мјереоу и анализираоу мищљеоа и суавпва
свих заппслених п свим важним пиуаоима прганизације, управљаоа и рада градске,
пднпснп пдгпварајуће ппщуинске админисурације. Такви механизми уведени су у
лпкалним админисурацијама земаља ЕУ, дппринпсећи биунпм ппвећаоу мпуивације
заппслених и псувареоа јединица лпкалне сампуправе. Кпд нас је механизам
испиуиваоа задпвпљсува дп сада уесуиран и дјелимишнп уведен у Админисурауивнпј
служби града Баоа Лука, са вепма дпбрим првим пцјенама.
Испиуиваоем се пбухвауају сљедећи аспекуи (не)задпвпљсува заппслених:
 задпвпљсувп садащоим радним мјесупм у цјелини и ппјединим оегпвим
каракуерисуикама;
 задпвпљсувп свпјим пдјељеоем у ппређеоу са другим пдјељеоима;
 пцјена пспбина и нашина рада неппсредних,
средоих и највищих
рукпвпдилаца;
 задпвпљсувп инсфпрмисанпщћу и кпмуникацијама у пдјељеоу.
Увпђеое пвпг механизма у градску и ппщуинске админисурације ппдразумијевалп би
сљедеће групе акуивнпсуи:
o презенупваое меупдплпгије, ефекауа и уехнплпгије извпђеоа градскпм и
ппщуинским рукпвпдсувима;
o прилагпђаваое инсуруменуарија (пиуаоа и ппнуђених алуернауива)
евенууалним лпкалним специфишнпсуима;
o израда и усаглащаваое планпва анкеуираоа пп пдјељеоима и између градске
и ппщуинских админисурација;
o пбушаваое кппрдинаупра анкеуираоа;
o прганизпваое анкеуираоа;
o унпс и пбрада резулуауа анкерираоа;
o припрема деуаљних итвјещуаја и извјещуаја за рукпвпдсувп;
o припрема и прганизпваое презенуација резулуауа са преппрукама за
унапређеоа.
Разрада и прва примјена пваквпг ппдразумијева и ангажпваое специјализпване
прганизације са пдгпварајућим референцама у пвпј пбласуи. Вријеме ппуребнп за
извпђеое цијелпг прпцеса у једнпј лпкалнпј админисурацији је пкп два мјесеца.
Цијели прпцес се мпже извесуи паралелнп и синхрпнизпванп у градскпј и ппщуинским
админисурацијама. У упм слушају укупнп урајаое би б илп пуприлике ури мјесеца.
Укпликп се уради на уакав нашин, прпцијеоени урпщкпви увпђеоа и прве примјене
пвпг сисуема били би пкп 35.000 КМ. Укпликп би се пвај механизам увпдип
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ппјединашнп за сваку админисурацију, цијена увпђеоа би се креуала пкп 7.000 пп
једнпм увпђеоу, дакле пкп 50.000 КМ укупнп.
Преппрушује се да се механизам испиуиваоа задпвпљсува заппслених уведе у првпм
кваруалу 2012. гпдине и уп исупвременп и синхрпнизпванп за све.
Накпн упга, пвај механизам је мпгуће примјеоивауи без сппљне сурушне ппдрщке, два
пууа или једнпм у упку гпдине.

Изградња функције обуке за градску и општинске администрације
Ради се п псувареоу пракуишнп нпве пбавезе, кпју предвиђа Сурауегија пбуке за
јединице лпкалне сампуправе у Републици Српскпј, кпја је уренуунп у фази усвајаоа.
Опме се предвиђа да се функција пбуке на пдгпварајући нашин прганизује у свакпј
јединици лпкалне сампуправе, у пквиру инуернпг сисуема управљаоа људским
ресурсима, у складу са специфишним ппуребама и мпгућнпсуима сваке јединице
лпкалне сампуправе. Таква јединица за пбуку пракуишнп би била задужена за све
ппслпве кпји се уишу пперауивнпг управљаоа пбукпм у пдређенпј ппщуини, пднпснп
граду, пд ппслпва испиуиваоа ппуреба за пбукпм за пдређену гпдину, прекп припреме
прпграма, избпра извпђаша, прганизпваоа пбуке и оенпг вреднпваоа. Приупм се ради
и п пбукама кпје би се извпдиле у власуиупј режији (кап инуерне пбуке) и п сарадои са
пдгпварајућпм канцеларијпм за пбуку, кпја ће се усппсуавиуи при Минисуарсуву управа
и лпкалне сампуправе, за заједнишке пбуке за админисурауивне службенике, уе п
сарадои са пдгпварајућпм јединицпм за пбуку при Савезу ппщуина и градпва РС, за
заједнишке пбуке за изабране званишнике.
Преппрушује се да се функција пбуке за све градске ппщуине прганизује јединсувенп, у
пквиру градске админисурације, какп би се биунп умаоили урпщкпви, ппсуигап
пдгпварајући квалиуеу и псигурала синхрпнизација акуивнпсуи пбуке.
Прпцјене пперауивних урпщкпва функције пбуке у једнпј јединици лпкалне
сампправе крећу се пкп 25.000 КМ гпдищое. У слушају да се функција пбуке
прганизује ппсебнп у градскпј и у свакпј ппщуинскпј админисурацији, укупни
гпдищои пперауивни урпщкпви би изнпсили минималнп 175.000 КМ, не
рашунајући прпграмске урпщкпве, везане за извпђеое акуивнпсуи пбуке. У
слушају да се функција пбуке прганизује за све градске ппщуине јединсувенп на
нивпу градске админисурације, укупни гпдщои урпщкпви били би најмаое ури
пууа маои и креуали би се између 50.000 и 60.000 КМ. С друге суране, и
урпщкпви прганизпваоа и извпђеоа прпграма пбуке били би уакпђе најмаое
ури пууа маои негп укпликп би свака ппщуина сампсуалнп извпдила пве
акуивнпсуи.
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Преппрушује се да се функција пбуке на предлпжени нашин уведе пд ппшеука 2011.
гпдине.

Програм промоције источника Српске

Кап важан сегмену сувараоа нпвпг имича Исупшнпг Сарајева, пвај прпграм је усмјерен
на прпмпцију града Исупшнпг Сарајева кап исупшника Српске. Ријеш је п пбнпви сјећаоа
на прпсупр и вријеме у кпме је насуала Република Српска и псмищљенпм
пбиљежаваоу и кпмуникацији оених симбпла релевануним циљним групама. Пвим
прпгрампм су пбухваћени сљедећи прпјекуи:
o Мали дпм за Српску и
o Пдлуке за Српску

Мали дом за Српску
Ријеш је п прпјекуу кпји би пбухвауап иденуификпваое и пбиљежаваое мјесуа на
ппдрушју града Исупшнп Сарајевп гдје су пуппшеле са функципнисаоем прве
инсуиууције Републике Српске. Таква мјесуа би првп уребалп защуиуиуи пд оихпве
пренамјене или даљег прппадаоа, а зауим адекваунп пбиљежиуи и уредиуи заједнп са
сашуваним предмеуима - каруама, дпкуменуима, фпупграфијама, аудип и видеп
мауеријалима и др. из упг перипда. На уај нашин, сувприп би се свпјеврсни музеј кпјем
би мисија била да заштити пд забправа уп гдје се и какп суварала Република Српска.
Пвакп кпнципиран прпјекау је релевануан првенсувенп за грађане Исупшнпг Сарајева у
смислу сувараоа и јашаоа власуиупг иденуиуеуа и ппзиуивне иденуификације са
градпм Исупшнп Сарајевп (инуерни маркеуинг), а у маопј мјери и за псуале грађане
Републике Српске и уурисуе у смислу кулуурнп-исупријскпг ууризма (ексуерни
маркеуинг). Пвим циљним групама уреба да се пренесу адеквауне ппруке, у
пдгпварајућпј фпрми и уз минималне урпщкпве, щуп уреба да се дефинище
адекваунпм маркеуинщкпм и кпмуникаципнпм сурауегијпм.

Одлуке за Српску
Ријеш је п прпјекуу кпји је кпмплеменуаран са преухпдним (Мали дпм за Српску) а
ппдразумијева прганизпваое низа пригпдних манифесуација кпјим би се пбиљежили
важни даууми и јубилеји упкпм насуанка Републике Српске (дпнпщеое важних,
сурауещких пдлука, кпје су у мнпгпме пдредиле пплпжај и будућнпсу Републике
Српске, а дпнијеуе су на ппдрушју града Исупшнп Сарајевп). Пвп ппдразумијева
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иденуификпваое важних исупријских дауума за Републику Српску и псмищљаваое
нашина оихпвпг свешанпг пбиљежаваоа (прпграм пригпдних манифесуација - мјесуп,
ушесници, званице, медијски пренпс, неппхпдна финансијска средсува и сл.).
Прганизација пваквих манифесуација ће пружиуи прилику да се грађани Исупшнпг
Сарајева, али и щира јавнпсу, ппдсјеуе на дане када се суварала Република Српска, на
пдлуке кпје су уада дпнпщене и акуере кпје су у упме ушесувпвали, јашајући уиме имич
п Исупшнпм Сарајеву кап исупшнику Српске. Прганизација пвих манифесуација би
уакпђе уребала биуи пбухваћена пдгпварајућпм кпмуникаципнпм и маркеуинщкпм
сурауегијпм.

Програм промоције сталног стварања

Други биуан сегмену нпвпг имича града Исупшнп Сарајевп кпји се жели креирауи је уп
да је ријеш п граду суалнпг сувараоа и највећем развпјнпм радилищуу Српске. Тп је
уједнп и пснпвна ппрука кпју уреба сисуемауски, кпнуинуиранп и кпнзисуенунп
пренпсиуи какп би се креирап жељени имич кпји би дппринип лакщем псувариваоу
сурауещких циљева.

Градска маркетинг стратегија
Пвај прпграм пбухвауа псмищљаваое и израду градске маркеуинг сурауегије кпјпм би
билп дефинисанп:
- кп су релевануне циљне групе за реализацију сурауегије града Исупшнп Сарајевп (нпр.
грађани, привреда, дпнаупри, међунарпдне прганизације, ппуенцијални дпмаћи и
сурани инвесуиупри, амбасадпри сураних земаља у БиХ, Делегација ЕУ, Универзиуеу,
Влада РС, јавне усуанпве и прганизације, невладине прганизације, медији, иуд.) и кпји
је оихпв релауивни знашај,
- щуа пшекујемп пд ппјединих циљних група имајући у виду оихпве инуересе и
пшекиваоа (нпр. пд грађана пшекујемп прихвауаое нпве визије Исупшнпг Сарајева,
ппзиуивну иденуификацију са Градпм, сувараое енуузијазма и ппдрщку у
имплеменуацији сурауегије),
- кпје ппруке уреба пласирауи припадницима ппјединих циљних група, а да при упме
пне буду релевануне и у функцији суимулисаоа пшекиванпг ппнащаоа,
- у кпјпј фпрми уреба да буду ппруке и кпје канале кпмуникације уреба кприсуиуи какп
би ппруке дпщле дп припадника циљних група уз минималне урпщкпве,
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- кад пласирауи ппједине ппруке, кпјпм фреквенцијпм и какп кпмбинпвауи ппједине
пблике кпмуникације,
- кплики бучеу је неппхпдан за реализацију планираних акуивнпсуи.
Дакле, ријеш је какп п инуернпм маркеуингу (усмјеренпм ка грађанима), уакп и п
ексуернпм маркеуингу (усмјеренпм ка дпнауприма, међунарпдним прганизацијама,
амбасадама сураних земаља у БиХ, ппуенцијалним сураним инвесуиуприма,
невладиним прганизацијама, медијима и др.), а имплеменуација планираних
маркеуинщких акуивнпсуи би предсуављала знашајну ппдрщку реализацији
дефинисаних сурауещких циљева и псувариваоу визије града Исупшнп Сарајевп.
Уз припрему градске маркеуинг сурауегије кпмплеменуарна је израда
кпмуникаципних средсуава у фпрми кпја је предвиђена сурауегијпм (нпр. скраћена
верзија сурауегије, мпдел писма предсуавницима привреде, дпнауприма,
амбасадприма и др., леци и други прпмпуивни мауеријал иуд.) са кпнкреуним
креауивним рјещеоима у фпрми ппгпднпј за щуампу и/или дисурибуцију
припадиницима дефинисаних циљних група. Такпђе, и креација других ефекуних
кпмуникаципних средсуава, кап щуп су сппупви, филмпви, и сл.
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План праћења и вредновања спровођења стратегије
Праћеое (мпниупринг) и вреднпваое (евалвација) напредпваоа у спрпвпђеоу
сурауегије врщиће се на пснпву индикаупра кпји су наведени исппд у уексуу.
Индикаупри су дефинисани уакп да пмпгућавају мјереое напредпваоа у пквиру свакпг
сурауещкпг циља. Усклађени су са пдгпварајућим пперауивним циљевима.

Канцеларија за развпј и прпмпцију ће, у складу са динамикпм припреме и реализације
прпјекауа и мјера, деуаљнп разрадиуи прпграмскп-прпјекуне индикаупре, према
кпјима ће се прауиуи и вреднпвауи реализација уих прпграма, пднпснп прпјекауа и
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мјера. Канцеларија за развпј и прпмпцију ће врщиуи и пперауивнп праћеое
реализације и припремауи пдгпварајуће извјещуаје п реализацији и напредпваоу
(кваруалне за Градпнашелника, гпдищое за Скупщуину града и Градски парунерски
фпрум за развпј).
За праћеое напредпваоа у псувариваоу развпјне сурауегије Градпнашелник ће
фпрмирауи пдгпварајуће уијелп (Градски парунерски фпрум за развпј Исупшнпг
Сарајева), преуежнп сасуављенп пд предсуавника свих предвиђених градских савјеуа,
уз пдгпварајуће ушещће нашелника ппщуина, пдбпрника, других заинуереспваних
предсуавника јавнпг и привреднпг живпуа и цивилнпг друщува. Пвп уијелп ће гпдищое
размаурауи извјещуаје п псувареоу акуивнпсуи из развпјне сурауегије и суаоу
пдгпварајућих индикаупра, уе давауи преппруке за ппбпљщаоа.
Вреднпваое сурауещких псувареоа псувариће се накпн прве ури гпдине, на пснпву
дпсуигнуупг суаоа дефинисаних индикаупра. Инуернп вреднпваое изврщиће
Канцеларија за развпј и прпмпцију (припрема елеменауа за вреднпваое),
Градпнашелник и Скупщуина града, уе Градски парунерски фпрум за развпј.
Градпнашелник и Скупщуина града мпгу да, дпдаунп, ангажују и незавизну сурушну
инсуиууцију за узв. ексуерну евалвацију.
На пснпву резулуауа вреднпваоа сурауещких псувареоа, ажурираће се сурауещки план
за препсуали двпгпдищои перипд.
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Оријентациони план спровођења стратегије
Назив прпјекта/мјере

Динамика реализације
2011

2012

2013

Главни нпсилац и
ушесници у реализацији

Пријентаципни
трпщак (у КМ)

Извпри
финансираоа

Пшекивани
трпщак за Бучет
Града ИС (у КМ)

СЦ 1: Изграђена ефикасна развпјна инфраструктура за 21. вијек
Прпграм развпја институципналне инфраструктуре
Изградоа капациуеуа Развпјне агенције
града ИС

РАИС, РАРС, прпјекуи DEU,
GTZ , ...

120.000

Бучеу Града ИС,
дпнаупрска средсува

50.000

Усппсуављаое и псппспбљаваое
Канцеларије за развпј и прпмпцију

Кабинеу градпнашелника,
специјализ. прганизације

40.000

Бучеу Града ИС, МУЛС

30.000

Псппспбљаваое лпкалне мреже за
припрему прпјекауа

РАИС, РАРС, градске ппщуине

45.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина, МУЛС

20.000

Изградоа вирууелне мреже за развпјне
прпјекуе ИС

РАИС, градске ппщуине

Дефинисаће се крпз израду ппсебнпг прпјекуа.

Прпграм изградое физишке инфраструктуре
Заврщеуак изградое и ппремаое
Админисурауивнпг ценура ИС
Заврщеуак изградое магисуралнпг пууа
Лукавица-Јахприна
Израда суудија и прпјекуне
дпкуменуације за изградоу
Исупшнпсарајевскпг уунела
Израда суудија извпдивпсуи и
прпјекуне дпк. за прпщиреое кљушних
сапбраћајница и запбилазница
Израда суудија и гасификација урбаних
дијелпва града

Админ. служба Града ИС

4.500.000

Бучеу Града ИС,
кредиуна средсува

4.500.000
(2.000.000)

ЈП Пууеви РС
Пве акуивнпсуи планирају се кад БиХ суекне услпве за кприщћеое средсуава IPA3 кпмппненуе,
предвиђених за урансппру, и уп највећим дијелпм у упку 2014. и 2015. гпдине.
Пве акуивнпсуи планирају се кад БиХ суекне услпве за кприщћеое средсуава IPA3 кпмппненуе,
предвиђених за урансппру.
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Назив прпјекта/мјере

Динамика реализације
2011

2012

2013

Главни нпсилац и
ушесници у реализацији

Пријентаципни
трпщак (у КМ)

Извпри
финансираоа

Пшекивани
трпщак за Бучет
Града ИС (у КМ)

300.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина, Бучеу РС,
средсува прпјекауа

40.000

80.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина

20.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина

20.000

СЦ 2: Развијена предузетнишка и инпвативна привреда, кпнкурентна у 21. вијеку
Прпграм развпја ппслпвних зпна
Ууврђиваое суаууса распплпживих и
кандидпваних зпна

РАИС, РАРС

Израда суудија извпдљивпсуи за
пдабране ппслпвне зпне

РАИС, РАРС,
прпјекуи DEU, GTZ

Усппсуављаое јединице за
инуегрисанп управљаое зпнама

Градпнашелник, нашелници
ппщуина

Изградоа пдабраних пгледних
ппслпвних зпна

Дефинисаће се крпз суудије извпдљивпсуи.

Прпмпција ппслпвних зпна

Јединица за управљаое
зпнама, РАИС

40.000

Прпграм развпја инпваципних и предузетнишких центара
Сувараое Инпваципнпг ценура Исупшнп
Сарајевп

РАИС, Универзиуеу ИС, РАРС,
МНТ, Амбасада Кр. Нпрвещке

2.500.000

Сувараое пгледнпг предузеунишкпг
ценура

РАИС, РАРС, прпјекуи DEU, GTZ,
Амб. Кр. Нпрвещке, USAID

1.500.000

Бучеу РС (МНТ), Бучеу
Града ИС и Ппщуине
ИНС, дпнаупр. средсува
Бучеу РС (МИЕР), Бучеу
Града ИС и Ппщуине
Пале, дпнау. средсува

250.000

`150.000

Прпграм развпја туризма
Фпрмираое Парунерскпг фпрума за
уурисуишки развпј Јахприне
Реализација приприуеуа из Масуер
плана Јахприне
Развпј нпвих уурисуишких десуинација и
прпизвпда

Турисуишка прг. града ИС,
Градпнашелник
Парунерски фпрум, Турисуишка
прг. града ИС
Турисуишка прг. ИС, градске
ппщуине

Нпсипци инвесуиција,
фпндпви ЕУ
Нпсипци инвесуиција,
дпнаупрска средсува

120.000
60.000
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Назив прпјекта/мјере

Динамика реализације
2011

2012

2013

Главни нпсилац и
ушесници у реализацији

Пријентаципни
трпщак (у КМ)

Извпри
финансираоа

Пшекивани
трпщак за Бучет
Града ИС (у КМ)

60.000

Бучеу Града ИС и
ппщуина

30.000

Прпграм руралнпг развпја и предузетнищтва
Пппис и сувараое базе ппдауака п
ппљппр. газдинсувима/прпизвпђашима
Пружаое ппдрщке за кприщуеое
фпндпва и прпграма ппдрщке
Укљушиваое ппљппр. прпизвпђаша и
удружеоа у пдгпварајуће прпјекуе
Припрема прпјекауа за ИПА 5
кпмппненуу (рурални развпј)
Сувараое пгледних примјера сепскпг и
еунп-ууризма

Градскп и ппщуинска
пдјељеоа за привреду
Градскп и ппщуинска
пдјељеоа за привреду
РАИС, РАРС, Ппљппривредни
факулуеу
РАИС, лпкална удружеоа,
ппщуинска пдјељеоа
Градскп и ппщуинска
пдјељеоа за привреду, РАИС

40.000

60.000
Јавнп-приваунп парунерсувп кап мпдалиуеу
реализације и финансираоа.

50.000

СЦ 3: Складан друщтвени развпј и привлашна друщтвена средина
Прпграми друщтвенпг развпја и унапређеоа живптне средине
Дефинисаое присуупа и прпцедуре за
фпрмираое градских савјеуа

Градске сурушне службе

Фпрмираое градских савјеуа

Градпнашелник

Дпнпщеое ппслпвника и гпдищоих
прпграма рада савјеуа

Градске сурушне службе,
предсједници савјеуа

Фпрмираое кппрдинаципнпг уијела

Градпнашелник

Прпцјеоује се да ће укупни гпдищои урпщкпви рада једнпг
савјеуа биуи пкп 10.000 КМ, укупнп за све савјеуе пкп 70.000 КМ.
У првпј гпдини уај урпщак би мпгап биуи уппла маои.
Финансираое урпщкпва рада савјеуа билп би из Бучеуа Града
ИС.

СЦ 4: Сталан раст задпвпљства грађана јавним услугама и квалитетпм живпта
Прпграм ппвећаоа извпрних прихпда
Динамика и нпсипци реализације, уе урпщкпви и извпри финансираоа ууврдиће се када се суекну закпнске преуппсуавке у виду урансфера импвине и
надлежнпсуи са Републике Српске на јединице лпкалне сампуправе.
Прпграм унапређиваоа јавних услуга
Е-град и е-ппщуине
Увпђеое CAF меупдплпгије квалиуауа у
градскпј и ппщуинским админисур.

Градска и ппщуинска
пдјељеоа
Градпнашелник и нашелници
ппщуина, уимпви

Дефинисаће се
прпјекупм.
20.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина
Бучеуи Града ИС и
ппщуина

60.000
(за израду прпјекуа)

5.000
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Увпђеое CAF меупдплпгије квалиуауа у
јавним предузећима и усуанпвама
Увпђеое механизама испиуиваоа и
унапређиваоа јавних услуга

Рукпвпдсува јавних предузећа
и усуанпва
Градска и ппщуинска
пдјељеоа, лпкалне НВП

5.000-8.000
пп слушају
40.000

Јавна предузећа и
усуанпве
Бучеуи Града ИС и
ппщуина

10.000

Прпграм управљаоа људским ресурсима
Унапређиваое сисуема пцјеоиваоа у
градскпј и ппщуинским админисур.
Увпђеое механизама испиуиваоа
задпвпљсува заппслених
Изградоа функције пбуке за градску и
ппщуинске админисурације

Градпнашелник и нашелници
ппщуина, МУЛС
РАИС, РАРС, прпјекуи DEU, GTZ,
Амб. Кр. Нпрвещке, USAID
Градпнашелник

50.000
35.000
80.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина, Бучеу МУЛС
Бучеуи Града ИС и
ппщуина

10.000
8.000

Бучеу Града ИС, МУЛС

60.000

Бучеуи Града ИС и
ппщуина, Бучеу РС

50.000

Бучеу Града ИС

80.000

СЦ 5: Прпмпвисан нпви стваралашки имич града
Прпмпција Исупшнпг Сарајева кап
исупшника Српске
Прпмпција града суалнпг сувараоа

Турисуишка прганизација,
Градпнашелник
Градпнашелник, Скупщуина
града, РАИС

80.000
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Оквирни план финансирања стратегије

Активнпсти:
Изградоа капациуеуа Развпјне агенције града ИС
Усппсуављаое и псппспбљаваое Канцеларије за развпј
Псппспбљаваое лпкалне мреже за припрему прпјекауа
Заврщеуак изградое и ппремаое Админ. ценура ИС
Збир за активности 1. стратешког циља:
Израда суудија извпдљивпсуи за пдабране ппслпвне зпне
Усппсуављаое јединице за инуегрисанп управљаое зпнама
Изградоа пдабраних пгледних ппслпвних зпна
Прпмпција ппслпвних зпна
Сувараое Инпваципнпг ценура Исупшнп Сарајевп
Сувараое пгледнпг предузеунишкпг ценура
Реализација приприуеуа из Масуер плана Јахприне
Развпј нпвих уурисуишких десуинација и прпизвпда
Пппис и сувараое базе ппдауака п ппљппр. газдинсувима
Пружаое ппдрщке за кприщуеое фпндпва и прпграма
ппдрщке
Припрема прпјекауа за ИПА 5 кпмппненуу (рурални развпј)

Трпщкпви
Финансираое и Бучета Града
2011
2012
2013
2011
2012
2013
50,000
50,000
20,000
20,000
20,000
10,000
40,000
30,000
25,000
20,000
10,000
10,000
2,500,000 2,000,000
2,500,000 2,000,000
2,615,000 2,070,000
20,000 2,560,000 2,030,000 10,000
120,000
180,000
20,000
20,000
40,000
40,000
10,000
10,000
Прпцјена урпщкпва и извпра накпн израде суудија извпдљивпсуи
20,000
20,000
10,000
10,000
500,000 1,000,000 1,000,000
50,000
100,000 100,000
300000
800,000
400,000
30000
80,000
40,000
40,000
40,000
40,000
30,000
30,000
60,000
30,000
20,000
60,000

20,000
60,000

980,000 2,040,000 1,520,000
35,000
70,000
70,000

50,000
360,000 310,000
70,000 70,000

Сувараое пгледних примјера сепскпг и еунп-ууризма
Збир за активности 2. стратешког циља:
Збир за активности 3. стратешког циља

170,000
35,000
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Активнпсти

2011

Е-град и е-ппщуине
Увпђеое CAF меупдплпгије квалиуауа у градскпј и
ппщуинским админисур.
Увпђеое механизама испиуиваоа и унапређиваоа јавних
услуга

Знаће се накпн израде прпјекуа.

Унапређиваое сисуема пцјеоиваоа у градскпј и ппщу. админ.

Збир за активности 4. стратешког циља:
Прпмпција Исупшнпг Сарајева кап исупшника Српске
Прпмпција града суалнпг сувараоа
Збир за активности 5. стратешког циља:

Циљеви
1. сурауещки циљ
2. сурауещки циљ
3. сурауещки циљ
4. сурауещки циљ
5. сурауещки циљ
УКУПНО:

Трпщкпви
2011
2,615,000
980,000
35,000
190,000
35,000
3,855,000

2012
2013
2,070,000
20,000
2,040,000 1,520,000
70,000
70,000
115,000
80,000
70,000
70,000
4,365,000 1,760,000

2013

2011

5,000

40,000
50,000

10,000
10,000

80,000
190,000
50,000
30,000
80,000

35,000
80,000
115,000

80,000
80,000

30,000
30,000

20,000
20,000

2012

2013

60,000

20,000

Увпђеое механизама испиуиваоа задпвпљсува заппслених
Изградоа функције пбуке за градску и ппщуинске админ.

2012

60,000
145,000
50,000
30,000
80,000

8,000
60,000
68,000

60,000
60,000

30,000
30,000

20,000
20,000

Финансираое и Бучета Града
2011
2012
2013
2,560,000 2,030,000
10,000
170,000
360,000 310,000
35,000
70,000
70,000
145,000
68,000
60,000
35,000
70,000
70,000
2,945,000 2,598,000 520,000
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