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Ова, финална верзија Стратегије развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

представља допуњену и прерађену верзију документа Ревидирана Стратегија 

развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) којег је Скупштина града Источно 

Сарајево, у форми нацрта, усвојила на 24. редовној сједници одржаној дана 

11.02.2016. године.  

Приликом ревидирања у обзир су узета развојна опредјељења, стратешки циљеви и 

мјере који су већ дефинисани у претходној стратегији. Сврха ревидирања била је да 

се размотре тренутне прилике и могућности те да се у складу с тим предвиде 

механизми постизања већ постављених циљева, уважавајући смјернице виших 

инстанци и приједлоге општина из састава града.  

Стратегија развоја града Источно Сарајево (2010.-2015.) урађена је од стране 

експертског тима развојне агенције Еда, док су  нацрт и приједлог овог, 

ревидираног, стратешког документа урађени од стране стручног тима Градске 

развојне агенције Источно Сарајево, која је била координатор и технички 

имплементатор активности у процесу ревидирања стратегије. У изради 

документа учествовало је и руководство Града Источно Сарајево, као и начелници  

градских општина. 

У финални приједлог документа укључен је значајан дио приједлога изречених и 

упућених у току јавне расправе, одржане у фебруару и марту 2016. године. 

 

Тим Градске развојне агенције Источно Сарајево 

 Мр. Младенка Пандуревић 

    Мр. сци. Адријана Рац  

   Дипл.екон. Бојан Окука 
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Увод 

 

Јединственост града Источно Сарајево у Републици Српској са својих шест општина, 

територијалном распрострањеношћу, великим бројем становника и развојним 

могућностима какве друге средине немају, представља посебан изазов, али у исто 

вријеме истиче и неупитну потребу за планским и креативним приступом развоју.   

Стање са планирањем развоја у општинама у саставу града је различито. Стратешки 

планови се односе на различите периоде (2008-2015, 2011-2016, 2008-2015, 2011-2020, 

2013-2020). Поједине општине су саме припремиле стратешке планове, неке су 

ангажовале стручњаке да их воде у процесу израде стратегије, а неке општине су 

припремиле стратешки план у оквиру програма подршке од стране међународних 

институција. Једно је заједничко за све стратешке планове: сви захтијевају ажурирање 

или израду једног дијела (најчешће програмско-пројектног) или комплетне стратегије. 

Стратегија развоја града ће у великој мјери олакшати планирање општинског развоја, 

посебно у дијелу који се односи на међуопштинску сарадњу и планирање већих, 

покретачких пројеката.  Стратегија развоја на вишем нивоу (у овом случају града) 

представља оквир у којем општине могу да се развијају заједничким снагама и у којем 

могу да остваре синергијске ефекте заједничких пројеката и програма. У погледу 

степена операционализације, очекује се да општинске стратегије буду детаљније и 

конкретније од градске развојне стратегије.  

Уз претходно усвојени Просторни план града Источно Сарајево до 2025. године
1
, за 

градско руководство Стратегија развоја представља главни инструмент за управљање 

развојем, који им помаже да уравнотеже међусобне, понекад конфликтне, захтјеве за 

постизањем резултата и у кратком и у дугом року и који представља документ којим се 

усмјерава и олакшава развој цјелокупне заједнице. Овим инструментима се практично 

успоставља квалитетна координација између градских општина у свим важним 

развојним питањима и постепено уводи нова, заједничка, јединствена градска 

развојна димензија.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Временски хоризонт Просторног плана града Источно Сарајево помјерен је до 2025. године и као такав 

усклађен је са Просторним планом Републике Српске. 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

5 

 

Методологија планирања 

 

За припрему Стратегије развоја примјењена је методологија за интегрисано  

планирање локалног развоја (миПРО)
2
. Водећи принцип на којему се заснива 

методологија је одрживост, који подразумијева интегрисаност и уравнотеженост 

најважнијих аспеката економског и друштвеног развоја и животне околине једне 

средине. 

Процес, саставни дијелови и усклађеност интегрисаног планирања локалног развоја 

приказани су на сљедећој слици: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешки ниво обухвата дугорочну визију и циљеве развоја, који су дефинисани на 

основу налаза претходно урађене обухватне и систематичне социо-економске анализе, 

SWOT анализе и избора стратешких фокуса. 

Тактички ниво операционализује стратешку платформу кроз оперативне циљеве, те 

програме, пројекте и мјере који омогућују остваривање дефинисаних дугорочних и 

оперативних циљева у погледу економског развоја, друштвеног развоја и заштите 

животне средине. 

                                                           
2
 Ова методологија, коју је Еда припремила у оквиру УНДП-овог Пројекта интегрисаног локалног развоја 

(ILDP) препоручена је од стране Савеза општина и градова и Владе Републике Српске општинама и 

градовима у РС као стандардизована на коришћење.  
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У оперативном дијелу разрађени су оперативни планови и механизми спровођења 

стратегије развоја. 

Осим органске унутрашње међузависности, гдје други ниво произилази из првог, а 

трећи из другог (и првог), интегрисано и партиципативно планирање развоја одликује 

и пуна усклађеност са просторним планирањем, с једне стране, и вертикална 

усклађеност са хијерархијски надређеним стратегијама и плановима, са друге стране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

7 

 

Синтеза социо-економске анализе 

 

• Географски положај и природне одлике града Источно Сарајево 

Град Источно Сарајево се налази у централном и источном дијелу Босне и Херцеговине 

и источном дијелу Републике Српске. Град Источно Сарајево чини шест општина: 

Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац и Трново. 

Укупна површина града Источно Сарајево износи 1425.77 км
2
, при чему највећу 

површину имају општине Соколац (670,07 км
2
) и Пале (490,52 км

2
).  

 

Слика 1: Географски положај града Источно Сарајево 

   

Процјењује се да на територији града Источно Сарајево живи око 65.000 становника
3
. 

Посматрајући град по општинама, највише становника живи у општини Пале, 22 282, 

затим слиједи општина Источна Илиџа гдје живи 15 233 становника и Соколац са         

12 607 становника. У општини Источно Ново Сарајево живи 11 477 становника, док у 

општини Трново живи око 2 192, а у општини Стари Град око 1 175 становника. 

Преко територије града прелазе четири значајне друмске саобраћајнице према Србији 

и Црној Гори: Сарајево – Соколац – Зворник – Лозница, Сарајево – Соколац – Рогатица 

– Вишеград – Ужице, Сарајево – Пале – Горажде – Вишеград – Ужице, Сарајево – 

Трново – Добро Поље – Фоча – Црна Гора. Жељезнички саобраћај није присутан на 

територији града, док међународни аеродром Сарајево готово просторно граничи са 

градом Источно Сарајево, у подручју општине Источна Илиџа.   

                                                           
3
 Процјене броја становника према попису из 2013. године 
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Најнижа тачка града је у долини Жељезнице у атару насеља Војковићи и износи око 

515 м, док се највиша тачка налази на планини Јахорини - Огорјелица 1 и има висину 

од 1916 м. Цјелокупно подручје града је планинског карактера, пошто се налази изнад 

500 м надморске висине. На територији града Источно Сарајево су присутна два 

климатска типа: претпланинска умјерено континентална клима и планинска клима.  

Шуме и шумска земљишта на подручју града Источно Сарајево имају површину од 

91.566 ха, а она су највећим дијелом у државном власништву (преко 93 %). У структури 

шума и шумског земљишта доминирају лишћарске и четинарске шуме са 71.53 %. 

Потенцијална могућност коришћења техничког грађевинског камена је готово 

неисцрпна, пошто је заступљеност великих и разноврсних стијенских маса на овом 

простору велика. На неким локалитетима стјенска маса се користи и за архитектонско - 

украсне намјене. У многим поточним долинама, па и поточним коритима, налазе се 

знатне масе шљунка и пијеска чија је експлоатација најчешће стихијска. Садашњи 

степен истражености геотермалних енергетских потенцијала је тек на основном нивоу, 

а идентификовано је шест извора од којих се четири налазе на подручју општине 

Соколац и по један на  подручју општине Источни Стари Град и Пале. 

• Демографске карактеристике и кретања 

Попис домаћинстава, проведен у Републици Српској 1996. године, дао је податке о 

значајном повећању броја становника (за готово 25.000 становника) у периоду 1991 – 

1996. година, што је прије свега посљедица ратних миграција. У општинама Источна 

Илиџа и Источно Ново Сарајево, становништво се, послије 1991. године, удвостручило. 

Општина Соколац је доживјела мањи пад популације, док је становништво општине 

Трново пало на око 46 % популације из 1991. године. Иначе, становништво града је већ 

1991. ушло у фазу демографске старости (просјечна старост преко 35 година).  

Становништво града Источно Сарајево је неравномјерно просторно распоређено. У 

општинама Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево и Пале (око 39 % територије града) 

2012. године је живјело око 75% укупне популације града.  

Становништво у градским насељима чини 66.55 % укупног становништва (готово 2/3 

популације), тако да је стопа урбанизације (градско/укупно становништво) значајно 

изнад просјека Републике Српске.  

Све општине града Источно Сарајево су већ 1998. године ушле у негативан природни 

прираштај. У петогодишту 2010 – 2014. природни прираштај на нивоу града у просјеку 

износи око -4,3 ‰.  

Општине Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево представљају несумњива 

имиграциона подручја у оквиру града Источно Сарајево. Ово се може објаснити 

наставком трендова из пријератног периода, као и повећаном привлачношћу ових 
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општина која произилази из боље опремљености инфраструктуром, јавним службама 

и већом могућношћу запошљавања.       

• Тржиште рада 

Према подацима Пореске управе Републике Српске-Подручни центар Источно 

Сарајево, укупан број запослених у мају 2015. године у граду Источно Сарајево износио 

је 17.634. Највећи број запослених према процјењеном броју становника имају 

општине Источно Ново Сарајево и Пале а најмањи број запослених према броју 

становника има општина Трново.  

Табела 1: Регистровани запослени и незапослени на подручју града по општинама, мај  2015. г. 

Општина Број 

запослених, 

мај 2015. 

Број 

незапослених

мај 2015. 

Стопа 

незапослености 

2015. год, % 

Источно Ново Сарајево 4.523 1.408 23,74 

Источна Илиџа 3.702 1.971 34,74 

Трново 252 215 46 

Пале и Источни Ст.Град 6251 3.031 32,65 

Соколац 2906 2.090 41,8 

Град Источно Сарајево 17.634 8.715 33,1 

Извор: Пореска управа Републике Српске, Подручни центар Источно Сарајево, мај 2015.год. 

 

Из доступних финансијских извјештаја предузећа са подручја Источног Сарајева за 

2014. годину, а којима је обухваћено 11.077 запослених радника, слиједи да је у 

области прерађивачке индустрије запослено 11,63% радника, затим у области 

трговине 9,4%  те у области грађевинарства 7,24% радника
4
. При томе, 39 активних 

акционарских друштава запошљавају 21,2% радника (2.349 запослених), док 451 

предузећа регистрованих као друштво са ограниченом одговорношћу запошљава 

34,6% радника (3.831 запослених). 

Узимајући у обзир доступне финансијске извјештаје за 2014. годину, од укупног  броја 

запослених у привреди током 2014. године, 1851 (или 16,71%) радника је радило у 

предузећима која нису остварила позитиван финансијски резултат. Дакле, скоро 

шестина радних мјеста на територији града Источно Сарајево била је потенцијално 

угрожена. При томе је најкритичнија ситуација у општинама Пале и Источно Ново 

Сарајево, које су уједно и носиоци запошљавања. Посматрано по секторима, највећи 

број радних мјеста у привреди у 2014. години је угрожен у сектору здравствене 

заштите и социјалне бриге (364), прерађивачке индустрије (301) и сектору 

снабдијевања водом, отклањања отпадних вода и отпада (239). Од укупног броја 

                                                           
4
 У процентуалне податке нису укључени запослени у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства јер 

је сједиште Шума РС у Сокоцу, те је у расположивим извјештајима приказан укупан број радника на 

цијелој територији Републике Српске због чега је нереалан за употребу  за подручје града Источно 

Сарајево. 
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радних мјеста у ова три сектора (2233) чак је 40,50% угрожено. Посебну пажњу треба 

обратити на сљедећа предузећа: АД „Олимпијски центар Јахорина“, АД „Нова 

Романија“, ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“, ЈЗУ „Психијатријска болница 

Соколац“, која су у 2014. години пословала негативно а која укупно посматрано 

запошљавају 479 радника.  

Највећих 5 носилаца запошљавања у привреди који су остварили позитиван 

финансијски резултат на нивоу града Источно Сарајево запошљава 1257 радника 

припадају секторима производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, 

паром и топлом водом, трговине, грађевинарства те дјелатности игара на срећу. 

Укупна стопа незапослености у граду Источно Сарајево у 2014. години је 33,1 % и за 

4,09 % је мања од стопе незапослености у Републици Српској
5
. Највиша стопа 

незапослености на подручју града Источног Сарајево у 2014. години је забиљежена у 

општини Трново (46%) док је најнижа стопа незапослености у општини Источно Ново 

Сарајево. 

Просјечнa нето платa у општинама у саставу града у 2014. години износила је 821 КМ.    

У општинама Источно Ново Сарајево и Трново просјечна нето плата у 2014. години 

већа је од просјечне нето плате у Републици Српској у истој години (825 КМ), док је у 

општинама Источна Илиџа, Пале, Соколац и Источни Стари Град просјечна нето плата 

нижа од републичког просјека.
6
 Највише просјечне нето плате исплаћују предузећа из 

области финансијских дјелатности и осигурања, осталих услужних дјелатности, те 

производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом, 

док су најниже исплаћене плате у области прерађивачке индустрије.  У децембру 2014. 

године синдикална потрошачка корпа
7
 је износила   1849 КМ

8
 и у највећој мјери је 

могла бити покривена просјечним нето платама исплаћеним у Источном Новом 

Сарајеву (45,5%), а у најмањој мјери у Источном Старом Граду (41%). 

Економска ситуација 

Град Источно Сарајево карактерише релативно мали број предузећа. Наиме, на 1000 

становника има приближно 9 активних предузећа што је тек нешто више од просјека 

Републике Српске (7) и БиХ (8).
9
 Поређења ради, Вараждинска жупанија има око 17 

предузећа на 1000 становника. Ипак, на подручју Града постоји позитиван тренд у 

креирању нових предузећа.  

                                                           
5
Према подацима Републичког завода за статистику РС, административна стопа незапослености у 

септембру 2014. године у Републици Српској износила је 37,19%.   
6
 Према подацима Републичког завода за статистику. 

7
 Савез синдиката Републике Српске мјесечно прикупља податке о синдикалној потрошачкој корпи за 

четверочлану породицу у Републици Српској. Синдикална потрошачка корпа садржи просјечне 

трошкове једне четверочлане породице у Републици Српској. 
8
 Извор података: Савез синдиката Републике Српке. 

9
 Извор података: Привредна комора РС, Републички завод за статистику РС и Агенција за статистику 

БиХ. 
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Највећа привредна активност је сконцентрисана у општини Пале, а најмања у 

општинама Источни Стари Град и Трново. Око 28% од свих регистрованих предузећа 

чине трговинска предузећа, а затим слиједе предузећа из сектора прерађивачке 

индустрије, грађевинарства, стручних, научних и техничких дјелатности, те саобраћаја 

и складиштења. Оно што се одмах уочава је много већи број предузећа из области 

трговине, у односу на друге секторе. Оваква привредна структура није неуобичајена за 

Републику Српску и Босну и Херцеговину, али је прилично неповољна.  

Остварени укупан приход локалне привреде Града Источно Сарајево у 2014. години 

износи сса 803,5 мил. КМ
10

 што износи приближно  9800 КМ по становнику и 

представља релативно добар резултат, поготово кад се упореди са већином општина у 

РС и БиХ. Трговина те пољопривреда, шумарство и рибарство стварају 48,5% укупног 

прихода који је у 2014. години остварен на подручју града Источно Сарајево. Ова два 

сектора заједно запошљавају 50 % запослених у привреди.
11

 

Биланс успјеха привреде Града Источно Сарајево показује да је у 2014. години 

остварен значајан губитак у укупном износу од 20,5 мил. КМ. Скоро сви сектори који су 

били окосница развоја у предратном периоду, данас су у губицима. То значи да код 

већине ових сектора реструктурисање никад није обављено и да је, на тај начин, 

пропуштена прилика да се значајно побољша привредна слика Града. Територијално 

гледано, најбоље послује привреда општине Пале, а изузетно лош резултат је у 

општини Соколац. 

Актуелни Просторни план града Источно Сарајево  је у области привреде нарочити 

значај посветио будућој просторној организацији привреде. Просторни план је 

дефинисао сљедеће потенцијалне производно – пословне зоне на територији града 

Источно Сарајево: Аблаково поље, Коран 2, Љубогошта 2, Сумбуловац 1,  Сумбуловац 

2, Сумбуловац 3 у општини Пале и Војковићи у општини Источна Илиџа. Њихова 

површина износи 217.46 хa, а укупни капацитет ових зона је преко 27000 радних 

мјеста. 

Такође, 2013. године урађена је „Прединвестициона студија изградње пословних зона 

на подручју града Источно Сарајево“ у оквиру које су предложене сљедеће 

кандидоване локације које имају највећи потенцијал за добијање статуса пословне 

зоне: Подроманија (општина Соколац), Јахорински поток (општина Пале), Трново 1 

(општина Трново), Грлица (општина Источна Илиџа) и Врањеш (општина Источно Ново 

Сарајево). 

 

 

                                                           
10

 Укључен приход остварен у ЈП „Шуме РС“ чије је сједиште на Сокоцу. 
11

 У број запослених укључени су радници ЈП „Шуме РС“, а запослени су на подручју цијеле Републике 

Српске (4459 радника). 
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• Пољопривредна производња 

По подацима из катастра (процјена по катастарским подацима из 2015. године) укупна 

површина пољопривредног земљишта на подручју града износи 66 973 ха или 46,97% 

површине града. Од ове површине, око 55% се налази на територији општине Соколац. 

У укупној структури пољопривредног земљишта на подручју града Источно Сарајево 

доминирају ливаде и пашњаци. С обзиром на велику густину насељености у 

општинама Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, тешко је говорити о 

потенцијалима за развој интензивне пољопривредне производње. Подаци о бројном 

стању стоке у ове двије општине говоре о производњи за сопствене потребе као што је 

случај и са ратарском производњом.  

Документ „Основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта 

Републике Српске као компоненте процеса планирања коришћења земљишта“ 

дефинисао је агроеколошке зоне (агроеколошко зонирање) за читаву територију РС, па 

тако и за подручје града Источно Сарајево.  На основу овог агроеколошког зонирања 

видљиво је да је подручје града у погледу пољопривреде првенствено погодно за 

сточарство, а у већим ријечним долинама и котлинама за ратарство и воћарство. 

• Туризам 

Туризам је једна од најзначајнијих свјетских привредних дјелатности. Уједно је и 

дјелатност са највећом стопом раста. Значај туризма огледа се у чињеници да се 

његовим интензивним развојем покреће развој укупне привреде. Туризам није 

дјелатност за себе. То је дјелатност свих. Ништа као туризам не повезује укупну 

привреду, што даје изузетно високе екстерне ефекте. Туризам је покретач широке 

сарадње у привреди, у заједничком пружању туристичке услуге (саобраћај, 

смјештај, исхрана и слично).
12

 

 

Град Источно Сарајево располаже значајним и разноврсним потенцијалима за 

интензивнији развој туризма и укључивање у међународне туристичке токове. 

Најзначајнији потенцијали за развој туризма огледају се у изузетним природним 

љепотама, очуваном природном диверзитету, културно-историјским знаменитостима 

и повољним климатским условима. На подручју града најразвијенији је зимски 

туризам на олимпијској Јахорини. Међутим, потребно је истакнути да осим 

потенцијала за развој зимског туризма, град има предиспозиције и за развој других 

облика туризма као што су: ловни, еколошки, рурални, сеоски, културни, 

манифестациони и сл. 

 

Број долазака туриста на територију града Источно Сарајево смањује се сваке године, 

посматрано у периоду  2009.-2013. године. Са друге стране, број ноћења, након 

                                                           
12

 Стратегија развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020, стр. 9, доступно на www.vladars.net  
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смањења забиљежених 2010. и 2011. године, има тенденцију раста. Највећи број 

долазака и ноћења туриста забиљежен је у општини Пале, односно 83% долазака или 

91% ноћења туриста у 2013. години.    

Домаћи туристи су, у просјеку, у 2013. години остварили два  ноћења по доласку, док 

су страни туристи остварили три ноћења по доласку. 

 

Графикон 1 : Број долазака и ноћења туриста у граду Источно Сарајево у периоду  

  2009.-2013. године 
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Извор: Републички завод за статитстику, 10. Статистички билтен 

„Угоститељство и туризам“, Бања Лука 2014 

 

 

У визији развоја која је дефинисана у Просторном плану града Источно Сарајево, 

туризам је препознат као једна од двије најзначајније привредне гране за будући 

развој. Истакнут је значај зимског туризма за укупан развој туризма на подручју града и 

с тим у вези су издвојене зоне инфраструктуре зимског туризма које би се требале 

активирати у временском хоризонту плана: Праведничка коса, Дворишта и Равна 

Романија; уз постојеће зоне – Јахорина – Рајска долина и Стамболчић. Такође, 

дефинисани су потенцијални туристички центри и кампови (локације у урбаним 

подручјима), као и постојећи туристички центри којима је потребна реконструкција 

(Јахорина – Рајска долина) и проширење (Пале). 

 

 

• Животна средина 

Подручје града Источно Сарајево карактерише прва класа квалитета ваздуха. Може се 

претпоставити да је нешто лошији квалитет ваздуха присутан у већини урбаних 

средина: агломерација Сарајево (Источна Илиџа) – Лукавица, Пале и Соколац и то 

прије свега током зимских мјесеци због сагоријевања горива (дрво, угаљ, мазут) за 

загријавање.  
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Водни ресурси на подручју града Источно Сарајево се користе за различите сврхе: 

водоснабдијевање (у највећој мјери); производњу електричне енергије; рибогојство; 

експлоатацију шљунка, пијеска и камена са обала и корита водотока и рекреацију 

(првенствено спортски риболов). Наводњавање већих површина пољопривредног 

земљишта није присутно. 

 

Земљиште као компоненту животне средине на подручју града Источно Сарајево 

највише деградира одлагање комуналног и индустријског отпада. На подручју града не 

постоји уређена санитарна депонија, већ се користи више локација за привремено 

одлагање отпада (привремене депоније).  

 

У већини планираних заштићених природних подручја шумски екосистеми 

представљају кључни вриједносни елемент - регионални паркови Јахорина и Романија; 

заштићени природни предјели: парк – шума Булози, парк – шума Пале, Озрен, 

Деветак.  

 

Град Источно Сарајево и општине у саставу града би требале донијети планове заштите 

природе, програме заштите ваздуха, планове заштите ријечних сливова и планове 

управљања чврстим отпадом. Све општине у саставу града Источно усвојиле су 

локалне акционе планове заштите животне средине (ЛЕАП-и), међутим ни једна 

општина се не придржава усвојене акције из тог плана. 

 

 

• Инфраструктура 

Основни просторно – плански документ вишег ранга који обухвата цјелокупну 

територију града Источно Сарајево јесте Просторни план града Источно Сарајево до 

2015. године који је донесен септембра 2008. године. Ниједна општина у саставу града 

Источно Сарајево није донијела, а ни почела радити просторни план општине у 

периоду након 1991. године, иако је то законска обавеза.  Такође, у садашњем 

тренутку ниједан дио територије града није обухваћен израдом просторног плана 

посебног подручја, иако је за неке дијелове територије града попут Јахорине и 

Требевића потребна израда овакве врсте просторног плана. Стање у погледу израде 

урбанистичке документације је незадовољавајуће. Послије 1991. године је израђен 

само један урбанистички план на подручју града - Урбанистички план дијела општина 

Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа из 2001. године, а он захтијева ревизију због 

предимензионисања садржаја у области инфраструктуре и друштвених дјелатности 

произашлих из максималистичке пројекције становништва. Стање је најбоље у области 

регулационог планирања јер је у свим општинама урађен барем један регулациони 

план. За подручје Јахорине, као специфично туристичко – рекреативно подручје 2007. 

године је урађен мастер план са временским хоризонтом 2006 – 2016. година.  
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У поглављу „Општа стратегија организације, уређења и коришћења простора“ су 

дефинисане основне одреднице организације, уређења и коришћења простора града 

Источно Сарајево у временском хоризонту до 2025. године. Општа стратегија 

организације, уређења и коришћења простора обухвата Плана у периоду до 2025. 

године се базира на планираној мрежи насеља (модел полицентричног развоја) на 

подручју обухвата Плана, затим на концепту развоја пољопривреде, шумарства, 

рударства, индустрије, саобраћаја, водопривреде, туризма, трговине на истом 

простору, као и на планским рјешењима у сфери заштите природе и екологије. 

 

Кад је ријеч о саобраћајној инфраструктури може се констатовати да густина путне 

мреже вишег ранга на овом подручју износи 0.1487 km/km
2
 што је испод просјека 

Републике Српске (92.8 % просјека) и мезорегије Источно Сарајево. Највећа путна 

оптерећења по подацима из 2011. године су на дионици пута М19 Подроманија - 

Соколац, гдје просјечни годишњи дневни саобраћај износи 7047 возила те на путном 

правцу Кула-граница РС (Враца 1) Р446, са просјечним годишњим дневним 

саобраћајем од 7476 возила. 

 

Трафостаница „Иванићи“ (Сарајево 20) 220/110/35 kV у Лукавици је примарни извор 

напајања електричном енергијом општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа. 

Главни правци напајања ове трафостанице су 400 kV далековод из трафостанице 

Сарајево 10 и 220 kV далековод из ХЕ „Мратиње“. 

 

Градске топлане на подручју града Источно Сарајево се налазе у насељима Лукавица, 

Пале и Соколац. Ове топлане снабдијевају потрошаче топлотном енергијом само у 

централним дијеловима поменутих насеља. Већи дио подручја града нема гасоводну 

мрежу и мрежу за даљинско снабдијевање топлотном енергијом. За загријавање 

просторија користи се топлотна енергија добијена сагоријевањем различитих горива у 

пећима за локално или централно гријање. 

 

Главни водоводни системи на подручју града Источно Сарајево су: водоводни систем 

Тилава, Пале, Соколац, Равне Романије, Мокро, Јахорине - водовод Бистрица, 

Подграба, Кијево и Трново. 

 

Канализациони системи на подручју града Источно Сарајево су претежно ограничени 

на централне дијелове градских насеља, тачније на централне дијелове насеља Пале, 

Соколац, Трново и агломерације Сарајево (Источна Илиџа) – Лукавица. Једини изузетак 

од овога јесте канализација у насељу Касиндо у општини Источна Илиџа, као и 

канализациони систем туристичког центра Јахорина. Број становника града 

прикључених на канализационе системе процјењује се на око 28 %. Генерално, 

наведени канализациони системи не располажу функционалним постројењима за 

пречишћавање отпадних вода па се оне испуштају директно у водотокове или земљу. 
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• Друштвена инфраструктура 

На подручју града Источно Сарајево постоје само двије јавне установе из области 

предшколског васпитања и образовања (Пале и Соколац), док самих објеката који 

врше функцију обданишта (играонице, клубови за дјецу) има осам. У општини Источно 

Ново Сарајево у току је изградња обданишта. Обданиште у Трнову је тренутно изван 

функције, а на територији општине Источни Стари Град нема обданишта. У 

предшколским установама у школској 2013/2014. години је било уписано 317 дјеце. 

 

На подручју града Источно Сарајево постоји 9 редовних централних основних школа. 

Три централне основне школе се налазе у општини Пале, једна школа у општини 

Соколац, три школе у општини Источна Илиџа, једна школа у општини Источно Ново 

Сарајево и једна школа у општини Трново. Поред овог, постоји и 9 подручних 

одјељења. Укупан број уписаних ученика основних школа у школској 2015/2016 години 

је  4989.  

 

На подручју града Источно Сарајево постоје четири средње школе -  ЈУ Средњошколски 

центар „Пале“, ЈУ Средњошколски центар „Соколац“, ЈУ Средњошколски центар 

„Источна Илиџа“ и ЈУ Средња школа „28. јуни“ Источно Ново Сарајево. На територији 

општина Источни Стари Град и Трново нема средњих школа. Укупан број уписаних 

ученика средњих школа у школској 2015/2016 години је 2408. Поређење података о 

броју ученика из 2015/2016. године са подацима из 2009/2010. године показује пад 

броја ученика и у редовним основним и у средњим школама.  

 

На подручју града Источно Сарајево налази се сједиште Универзитета у Источном 

Сарајеву који представља јавни универзитет. У његовом саставу се налази 17 

факултета, од чега је на подручју града лоцирано осам факултета. Број студената јавних 

факултета на подручју града се значајно повећао у односу на  2010. годину. Укупан број 

студената који студирају на првом и другом циклусу студија Универзитета у Источном 

Сарајеву, а који се налазе на подручју града Источно Сарајево, у школској 2014/2015. 

години  је 6793. У истој школској години у  студентским домовима на подручју града 

укупно је било смјештено 964 студента,  што представља 14 % од њиховог укупног 

броја. 

 

Од институција које се баве научно – истраживачким радом на подручју града Источно 

Сарајево постоје само три регистроване институције и то: Енергоинвестови институти 

(Институт за електроенергетику – ИРЦЕ, Институт за осигурање квалитета и Унисов 

институт заштите и екологије), те институти који дјелују при факултетима. 
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На подручју града Источно Сарајево у области културе дјелују четири установе за 

културу и четири народне библиотеке. У току је изградња објекта Културног центра са 

позоришном двораном у општини Источно Ново Сарајево (насеље Лукавица), као и 

новог објекта галерије (површине 700 m
2
) у непосредној близини. Објекти у којима су 

смјештене установе за културу (ранији домови културе) користе се вишенамјенски, као 

простори за кино пројекције, позоришне представе, изложбе слика, књижевне вечери 

итд. Кина не егзистирају као самосталне установе, већ се налазе у склопу установа за 

културу. Највећи дио руралне територије је потпуно непокривен објектима културе 

најелементарнијег типа, као што су друштвени домови (сеоски домови културе).  

Једини су изузетак мањи друштвени домови у Пустопољу, Касиндолу, Петровићима и 

Топлику.  

 

У граду Источно Сарајево су поред спортских дворана које се налазе на сљедећим 

општинама: „Славија“ у Источном Новом Сарајеву, а.д. „Романија“ (спортска сала 

„Лименка“ у општини Соколац и „Стамбулчић“ на Стамбулчићу у општини Пале 

изграђене још четири спортске дворане. То су сљедеће дворане: СПЦ „Пеки“ на 

Палама, нова спортска дворана на Сокоцу, спортска дворана „Војковићи“ у 

Војковићима, Источна Илиџа те спортска дворана у Источном Сарајеву која је срушена 

приликом сњежних падавина 2011. године. Такође, изграђене су и двије савремене 

фискултурне сале: фискултурна сала „Србија“ у склопу ОШ „Србија“ и фискултурна сала 

„Мокро“ у склопу ОШ „Мокро“ у Мокром, општина Пале. Поменуте фискултурне сале 

се користе и као спортске дворане (одржавају се спортски тренинзи клубова, издају се 

термини за спортску рекреацију и одржавају се такмичења). 

 

Отворени спортски терени (фудбалски стадиони) којима управљају спортска друштва 

на подручју општина Пале, Соколац, Источно Ново Сарајево,  Источна Илиџа и Трново 

представљају неку врсту спортских центара или језгaра неких будућих правих 

спортских центара. Уређени терени за зимске спортове су највећим дијелом смјештени 

на територији општине Пале, а једним мањим дијелом у општинама Соколац и Трново. 

Оба затворена базена налазе се у општини Пале (насеља Пале - Коран и Јахорина). На 

подручју града егзистирају 82 спортскa клуба са преко 4000 спортиста. 

 

На подручју града Источно Сарајево присутна су сва три нивоа здравствене заштите: 

терцијарни, секундарни и примарни ниво. Носилац терцијарног нивоа здравствене 

заштите на подручју града је ЈЗУ Болница Источно Сарајево. Већи дио ове здравствене 

институције се налази на  подручју болничке службе Касиндо у истоименом насељу. 

Носиоци примарне здравствене заштите су домови здравља који су лоцирани у 

насељима Пале, Соколац, Лукавица (покрива општине Источна Илиџа и Источно Ново 

Сарајево) и Трново. Изван централних објеката постоји 7 амбуланти. Покривеност 

простора објектима примарне здравствене заштите је доста добра, изузев у источном 

дијелу општине Соколац. На руралном подручју постоји већи број амбуланти, али 
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проблем представља чињеница да у већини амбуланти љекар долази само једном 

седмично. Опремљеност медицинском и другом опремом је релативно добра, а 

највећи проблем представља лоше грађевинско стање објеката, од којих су бројни 

изван функције (Клинике и болничке службе Касиндо и Психијатријска болница 

Соколац).  

 

У општинским сједиштима Пале, Соколац, Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа 

налазе се центри за социјални рад који својим услугама покривају подручја ових 

општина.  

 

Стамбени фонд представља један од најзначајнијих дијелова супраструктуре. 

Процјењује се да је у периоду 1996 – 2004. новоизграђено и обновљено 5740 станова 

на подручју града, а највише на подручју општина Пале, Соколац, Источна Илиџа и 

Источно Ново Сарајево. Тиме  је укупан број станова повећан на 21272 стамбене 

јединице у 2004. години. Процјењује се да је 2004. године стамбени дефицит био 

присутан само у општинама Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево, да би и у овим 

општинама 2009. године (по процјени) постојао мањи стамбени суфицит.  

 

Планским рјешењима из области друштвених дјелатности је предвиђена изградња 

објеката вртића у општинским центрима Лукавица, Источна Илиџа (локалитет Доње 

Младице), Пале (ново насеље Луке) и насељу Пустопоље; изградња нових објеката 

централних основних школа у општинским центрима Пале
13

, Соколац, Лукавица и 

Источна Илиџа, као и објекта основне музичке школе у Лукавици. Поред овог, 

планирана је изградња нових објеката средњих школа и то у насељима Пале,  

Лукавица и Источна Илиџа.  Најбитнија планска рјешења у области ђачког и 

студентског стандарда су изградња објеката ђачких домова у насељима Пале и 

Лукавица, док је у области науке планирано лоцирање научне институције из области 

ветеринарства у насељу Пале.
14

 Најзначајнија планска рјешења у области културе су 

изградња позоришта у склопу објекта Културног центра Источно Сарајево у општини 

Источно Ново Сарајево - насеље Лукавица (изградња у току) и музеја са галеријом у 

општини Пале (варијанта у оквиру спортске дворане). Приоритетна планска рјешења у 

области здравства су завршавање изградње новозапочетих објеката и реконструкција 

постојећих објеката ЈЗУ Болнице Источно Ново Сарајево и претварање бивше Војне 

болница у Подроманији у Психијатријско – форензички завод. У области социјалног 

старања планирана је изградња мањег старачког дома у насељу Соколац.
15

 

Приоритетна планска рјешења у области управе су изградња објекта општинске управе 

Источна Илиџа, изградња новог додатног објекта општинске управе Пале те 

                                                           
13

 У општини Пале изграђена је Основна школа „Србија“. Осим тога, изграђен је и у фунцкију стављен и 

објекат Економског факултета УИС. 
14

 У општини Пале изграђени су Студентски домови који још увијек нису опремљени и усељиви. 
15

 У општини Пале 2013. године почео је са радом приватни старачки дом. 
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реконструкција зграде општинске управе Источно Ново Сарајево
16

. У области спорта 

главна планска рјешења су завршавање и стављање у функцију спортске дворане у 

општини Источно Ново Сарајево, као и изградња затвореног базена у Сокоцу и 

отвореног или затвореног базена у Источном Новом Сарајеву.
17

   

 

• Буџети општина и Града Источно Сарајево 

Подаци о буџетима града и општина у саставу града показују да су у 2015. години у 

односу на 2010. годину  смањени буџети у општинама Источна Илиџа, Источно Ново 

Сарајево и Пале те Граду Источно Сарајево, а повећани у општинама Соколац, Трново и 

Источни Стари Град. При томе, порески приходи су  смањени у општинама Источни 

Стари Град и у Граду Источно Сарајево, до су непорески приходи повећани како у свим 

градским општинама  тако и у Граду. 

Одлуком о учешћу градова и општина у расподјели од прихода од индиректних пореза 

која се примјењује од 01. јула 2014. године, свим општинама из састава Града Источно 

Сарајево укључујући и сам Град, осим општини Источно Ново Сарајево, смањени су 

коефицијенти за расподјелу прихода од индиректних пореза, што је утицало на 

смањење прихода од индиректних пореза у буџетима као једног од најзначајнијих 

извора прихода. Осим тога, буџети изразито неразвијених општина (Трново, Источни 

Стари Град) , поред свих удара економске кризе и измјене законских рјешења на штету 

општинских буџета додатно су умањени смањењем гранта за неразвијене и изразито 

неразвијене општине. 

Посматрајући податке за 2015. годину, буџети општина и Града Источно Сарајево по 

глави становника показују да општина Источни Стари Град има највећи буџет у износу 

од 1186 КМ док је најнижи буџет по глави становника забиљежен у општини Источна 

Илиџа у износу од 294 КМ и Граду Источно Сарајево у износу од 107 КМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Изграђен је објекат општинске управе Источни Стари Град. 
17

 Изграђене су спортске дворане у општинама Пале и Соколац. 
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Најважнија питања мисије и идентитета Источног Сарајева 

 

Разлог постојања Источног Сарајева је најмање двојак: 

1. Источно Сарајево је источник, извориште Српске. Она је одатле настала, одатле 

је вођена у најтежим временима свог настајања. 

2. Источно Сарајево је настало као уточиште, лука спаса и мјесто новог почетка за 

сарајевске Србе.  

Како стоји данас са том мисијом? 

• Прво, као да је заборављено да је Источно Сарајево источник Српске. На то 

скоро више ништа не подсјећа, то се нигдје не види, као да се жели да се 

трагови настајања и вођења Српске у најтежим временима сакрију и избришу. 

Симболи и симболика тог времена се сакривају, било да се препуштају забораву 

и природном нестајању или да се намјерно бришу. 

• Друго, врло мали број институција данашње Српске је на територији Источног 

Сарајева. Све су премјештене у Бањалуку, иако се кључне одлуке које се тичу 

опстанка и развоја Српске још увијек доносе (и доносиће се) у Сарајеву.  

• Треће, Источно Сарајево је више-мање успјешно послужило као прво уточиште 

и као лука спаса за сарајевске Србе. Ту су људи пронашли егзистенцијалну и 

политичку сигурност и стекли нови кров над главом. 

Али, отворено је питање у којој је мјери остварен њихов сан о новом почетку, о 

личном, породичном и колективном напредовању, остваривању статусних и 

стваралачких мотива. У којој мјери је Источно Сарајево остварило своју мисију као 

мјесто новог почетка, првенствено за сарајевске Србе? Или је то онај дио мисије чије 

вријеме тек долази, што тек треба осмислити и остварити? 

Поједностављено, у новијој историји Источног Сарајева може се препознати неколико 

развојних фаза приказаних на сљедећој слици: 
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Слика 2: Развојне фазе у новијој историји Источног Сарајева 

 

У вези са мисијом и идентитетом Источног Сарајева, отварају се сљедећа питања, која 

траже одговарајући третман и одговоре у наредном стратешком периоду: 

? Како оживјети симболику Источног Сарајева као источника Српске? 

? Како да Источно Сарајево постане за своје грађане истинско мјесто нових 

прилика, новог почетка, мјесто стварања и остварења сна? Шта и како треба да 

им омогући и олакша? 

? Како обезбиједити да Источно Сарајево постане мјесто интелектуалне логистике 

за заступање интереса и коришћење развојних могућности Српске у центру 

одлучивања о заједничкој и европској будућности народа БиХ, у Сарајеву?  

То је коришћење гео-политичке позиције Источног Сарајева. Уз то, прагматично, како 

да се искористи економска позиција (близина највећег тржишта у БиХ) и саобраћајна 

позиција (близина главних саобраћајница)? 

? Која је улога Града Источно Сарајево у односу на општине које га чине? Шта је 

оно за Пале, а шта за Источни Стари Град, шта је за Источну Илиџу и Источно 

Ново Сарајево, а шта за Соколац или Трново? Шта је Источно Сарајево као 

заједнички називник њихових интереса? 

? Каква је улога Источног Сарајева у погледу најављене регионалне организације 

и регионалног развоја у Српској и у БиХ? Које регије (нивоа НУТС 3) је Источно 

Сарајево центар? Каква је његова улога у погледу развоја те регије?
18

 

? Чиме Источно Сарајево може да се надмеће у ширем регионалном и 

међународном окружењу? 

                                                           
18

НУТС – Номенклатура територијалних јединица за статистику ЕУ. Најважнији критериј за успостављање 

НУТС класификације је број становника. У складу с тим, ниво НУТС 1 чине подручја са минимално 

3.000.000 и максимално 7.000.000 становника, ниво НУТС 2 чине подручја са минимално 800.000 и 

максимално 3.000.000 становника и НУТС 3 чине подручја са минимално 150.000 и максимално 800.000 

становника.  
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Полазне тачке: SWOT анализа и стратешки фокуси 

 

Будућа дјелотворност градске развојне стратегије у знатној мјери зависиће од тога да 

ли су, и колико су, усклађене унутрашње способности, које су развијене у различитим 

аспектима живота града, са приликама и пријетњама које се дешавају или најављују у 

његовом окружењу. Полазну тачку за такво усклађивање омогућује тзв. SWOT анализа, 

дакле анализа снага (Strengths) и слабости (Weaknesses) као унутрашњих 

карактеристика града, те прилика (Opportunities) и пријетњи (Threats) као спољних 

варијабли важних за развој града у стратешком временском обухвату.  

Сљедећа SWOT анализа је, у ствари, нека врста синтезе налаза претходно урађене 

социо-економске анализе Источног Сарајева. 

Снаге: 

� геостратешка позиција (на прагу највећег 

тржишта у БиХ; близина центра 

политичког одлучивања;  близина 

сједишта одлучивања о развојним 

фондовима и пројектима...) 

� Јахорина као једна од водећих локација 

зимског туризма у југоисточној Европи 

� универзитетски центар источног дијела 

Српске 

� солидна понуда локалне радне снаге 

� енергија и ентузијазам грађана и 

руководства 

� солидна секундарна здравствена заштита 

� еколошки добро очуван простор  

 

Слабости: 

� простор великих развојних, 

инфраструктурних и демографских 

неуједначености / неподесан за 

интегрисано управљање 

� погоршана старосна структура 

становништва (фаза демографске 

старости), негативан природни прираштај 

већ од 1998. 

� мали удио технолошки напредних 

индустрија и услуга са већом додатном 

вриједношћу у привредној структури 

� неизграђени капацитети за управљање 

развојем на нивоу Града 

� нејасан, противрјечан имиџ у ширем 

окружењу  

 

Прилике: 

 

o најављена фискална децентрализација 

(пренос надлежности прикупљања 

пореза, имовине... на локални ниво) 

o увођење концепта регионалног развоја у 

Српској 

o ИПА фондови Европске уније (проактиван 

пројектни приступ) 

o стратешка подршка развоју МСП 

o развој технолошки напредних индустрија 

и услуга, са квалитетнијим запошљавањем 

o развој интелектуалног, социјалног и 

културног капитала као приоритети Града 

за ново доба (нову економију)  

o повезивање европских коридора 

Пријетње: 

 

• наставак економске кризе може 

проузроковати колапс носећих грана 

градске привреде 

• даље пражњење руралних подручја града 

• наставак неодговарајућег третмана 

здравства, образовања, културе и спорта 

од стране виших нивоа 

• заостајање БиХ у процесу европских 

интеграција 

• негативни друштвени трендови јачања 

криминала и токсикоманије 
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На основу урађене социо-економске анализе и синтезе налаза у виду SWOT анализе, 

скицирани су сљедећи фокуси, као потенцијална тежишта  стратегије развоја: 

Слика 3: Фокуси стратегије развоја 

 

Ови аспекти сажети су у стратешке фокусе развоја града Источно Сарајево, како је 

представљено сљедећом сликом: 

Слика 4. Стратешки фокуси развоја града Источно Сарајево 
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Стратегија развоја града 

 

Структура Стратегије развоја града приказана је на сљедећој слици: 

Слика 5. Структура Стратегије развоја града Источно Сарајево 

 

У овом дијелу обухваћени су кључни елементи стратешке платформе, дугорочне 

димензије (визија и стратешки циљеви) и тактичке, средњорочне димензије развоја 

Источног Сарајева (пројекти и мјере, обједињени у складне програме, као основни 

инструменти за постизање постављених циљева, те одговарајући индикатори, 

постављени тако да се може мјерити напредовање у остваривању циљева. 
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Визија развоја: град сталног стварања - највеће развојно радилиште Српске 

 

 

 

 

 

 

Визијом развоја оцртава се нова развојна перспектива и парадигма, као платформа 

на којој град гради и у коју уклапа своје развојне замисли и подухвате, и нова развојна 

позиција коју град настоји да заузме у свом релевантном окружењу. 

Нова развојна перспектива за Источно Сарајево изражава се наизглед једноставно, а у 

ствари веома захтјевно: у сљедећих пет година Источно Сарајево биће град сталног 

стварања. Ма колико оваква визија изгледала захтјевна, питање је има ли овај град 

неки други озбиљан и одржив избор. Као што није било озбиљне алтернативе 

његовом стварању пред крај 20. вијека (град настао из велике невоље и у најтежем 

времену, огромном енергијом његових грађана), тако изгледа да нема ни озбиљне 

алтернативе овако оцртаном избору за наредни период (град сталног стварања, 

највеће развојно радилиште Српске). Ако му је судбина у сплету историјских 

околности на крају 20. вијека додијелила да буде источник (извориште) Српске, 

изгледа да та иста судбина поставља на почетку 21. вијека нови изазов: да постане 

највеће развојно радилиште Српске, извориште нових развојних токова у привредном 

и друштвеном животу његових општина и његовог окружења.  Невоља је мајка 

иновације. 

Мјесто нове визије у континуитету развоја Источног Сарајева представљено је 

сљедећом сликом: 

 

 

 

 

 

 

Источно Сарајево као источник Српске доживљаваће се у периоду до 2020. 

године као град сталног стварања, у свим својим општинама и свим 

сегментима друштвеног и привредног живота, изграђујући се као највеће 

развојно радилиште Српске, покренуто огромном стваралачком енергијом и 

ентузијазмом својих грађана. 
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Слика 6. Мјесто нове визије у континуитету развоја Источног Сарајева 

 

 

Шта значе синтагме одабране да изразе нову визију развоја Источног Сарајева: град 

сталног стварања и највеће развојно радилиште Српске? Најједноставније, значе да 

овај град, у изазовима са којима ће се суочити у наредном периоду не може да рачуна 

на моћну политичку вољу која би била гарант његовог одржавања и стабилности, 

онемогућујући његову унутрашњу дезинтеграцију, с једне стране, и његово стапање са 

Сарајевом, с друге стране. У таквој ситуацији, Источно Сарајево се као град може 

одржати и развијати само снагом стварања у свим сегментима привредног и 

друштвеног живота и то тако што ће предњачити у односу на све остале у свом ближем 

окружењу у погледу способности да стално производи и дјелотворно реализује нове 

развојне иницијативе и продуктивне обрасце привредног, културног и друштвеног 

стварања. Енергија која је створила Источно Сарајево као град треба да се преобрази у 

стваралачку енергију и ентузијазам у свим сферама његовог живота. 

Само тако овај град може да оствари своју нову мисију у новим историјским 

околностима. Кључне одреднице тих нових околности су: 

• мукотрпна економска и политичка интеграција Балкана у Европску унију; 

• нова економија заснована на све већем удјелу знања и стварању додатне 

вриједности; 

• концепт одрживог развоја, у којем економија води рачуна о екологији, а 

културни и друштвени развој се, од трошка, претварају у субстантивни фактор 

економског развоја. 
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Остварењем своје нове мисије у новим историјским околностима предвиђа се да 

Источно Сарајево постане: 

• прави град по мјери његових становника;  

• управљачки центар за међуопштински и регионални развој;  

• мотор технолошког развоја источног дијела Српске;  

• универзитетско-истраживачки центар источног дијела Српске;  

• звијезда зимског туризма југоисточне Европе.  

 

У односу на општине које га сачињавају, град Источно Сарајево тек треба да се 

успостави као цјелина у којој се разлике међусобно преплићу, допуњавају и оснажују. 

Ради се о цјелини као о комплементарности, како у институционалном  и привредном, 

тако и у културном и урбанистичком погледу. 

 

 

У периоду до 2020. године може се очекивати и пуно физичко повезивање  

територије града изградњом тунела и пратећих саобраћајница, чиме би се 

омогућила најкраћа саобраћајна веза између „доњег“ и „горњег“ дијела града 

Источно Сарајево, и створила нова осовина развоја, како је пројектовано 

актуелним Просторним планом града. Значај овог новог, кључног дијела градске 

саобраћајне мреже треба сагледати и у ширем контексту међусобног повезивања 

европских коридора који пролазе  кроз БиХ (Коридор 5Ц) и Србију (Коридор 10), 

гдје управо овај дио саобраћајне мреже треба да одигра веома важну улогу. 
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Стратешки циљеви 

 

Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја. Тако се визија 

развоја Источног Сарајева на сљедећи начин трансформише у стратешке развојне 

циљеве: 

Слика 7. Визија развоја Источног Сарајева и стратешки циљеви 

 

С друге стране, ови циљеви имају упориште у дефинисаним стратешким фокусима као 

финалном резултату спроведене социо-економске и SWOT анализе. Тако заснованим и 

дефинисаним стратешким циљевима оцртавају се главни правци и очекивани домети 

трансформације града Источно Сарајево као цјелине. Њима се град одређује као: 

� носилац стварања развојне инфраструктуре за општине које га чине, али и за 

ширу регију; 

� катализатор промјене привредне структуре на цјелокупном простору града; 

� координатор усклађивања најважнијих општинских секторских политика 

(културне политике, спорта, урбанизма, заштите животне средине...); 

� промотор побољшања квалитета живота кроз стално унапређивање 

доступности и квалитета услуга које се пружају грађанима;  

� промотор обједињених интереса и потенцијала општина у саставу града према 

потенцијалним инвеститорима, републичким и државним властима, 

дипломатским, економским и културним представништвима у земљи и 

иностранству. 

Притом се не планирају битније промјене у погледу расподјеле надлежности између 

града и његових општина, већ одговарајућа подешавања и прилагођавања, која ће 
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омогућити реализацију развојне стратегије у њеним најважнијим аспектима, 

одређеним кроз стратешке циљеве. 

 

Први стратешки циљ: развојна инфраструктура за 21. вијек 

 

Први стратешки циљ обухвата најважније 

аспекте улоге града као носиоца стварања 

развојне инфраструктуре за општине које га 

чине, али и за ширу регију. Директно се 

изводи из дијела визије развоја који Источно Сарајево у наредном стратешком 

периоду види као највеће развојно радилиште Српске.  

У том периоду развој града, његових дијелова и сегмената живота првенствено ће се 

остваривати и финансирати кроз пројекте. На располагању ће, уз градски и општинске 

буџете те фондове на нивоу РС и БиХ, стајати све више извора финансирања развојних 

пројеката, од предприступних фондова ЕУ
19

, других међународних фондова и извора 

(као што је Свјетска банка или Европска банка за обнову и развој), билатерални 

донатори и извори финансирања, приватни сектор кроз пројекте јавно-приватног 

партнерства, итд. Кључни услов за добијање средстава за финансирање развојних 

пројеката биће њихова оправданост (не само економска, већ и друштвена и 

еколошка), припремљеност у складу са комплексним захтјевима и високим 

стандардима ЕУ, те транспарентност и ефикасност у њиховој реализацији. 

Пошто ће се развој заснивати на пројектном приступу, први стратешки циљ за град 

Источно Сарајево је изградња ефикасне пројектно-развојне инфраструктуре, спремне 

да припреми и реализује многобројне и разноврсне пројекте у складу са важећим 

европским стандардима и према захтјевима различитих извора финансирања. 

Таква, првенствено институционална и интелектуална инфраструктура, треба да се 

гради етапно, тако да у првој фази може да одговори изазовима развоја града као 

цјелине, у другој сложенијим потребама развоја његових општина, а у трећој и 

изазовима и потребама усклађеног развоја ширег подручја, за које се град Источно 

Сарајево појављује као интелектуално и институционално развојно језгро (општине 

Рогатица, Хан Пијесак, Ново Горажде, Вишеград, Рудо, Чајниче, Фоча, Калиновик). 

 

                                                           
19

 Босни и Херцеговини су у текућем буџетском  периоду 2014.-2020. године на располагању средства из 

ИПА II, која се за разлику од претходне ИПА-е заснива на секторском приступу. Сектори који су укључени 

у Индикативни стратешки документ за Босну и Херцеговину (2014-2017) за могућу ИПА II подршку су: 

Демократија и управљање, Владавина права и основна права, Конкурентност и иновације-стратегије 

локалног развоја те Образовање, запошљавање и социјалне политике. Индикативни стратешки 

документ биће ревидиран 2017. године.  

1. Изграђена ефикасна развојна 

инфраструктура за 21. вијек 
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Препоручује се изградња иницијалне развојне инфраструктуре коју чине: 

⇒ Градска развојна агенција Источно Сарајево, која је носилац припреме и 

реализације развојних пројеката како на нивоу града тако и за шире подручје, а 

у наредном периоду предвиђено је  да каталитички дјелује у погледу припреме 

и реализације општинских развојних пројеката, кад то буде потребно и корисно; 

⇒ Канцеларија за развој и промоцију, која треба да се успостави при кабинету 

градоначелника, са главним задатком да се брине о реализацији градске 

развојне стратегије, дакле о благовременом лансирању и успјешној 

реализацији пројеката и мјера које стратегија предвиђа, те о циљаној, добро 

осмишљеној и ефектној промоцији потенцијала и новог имиџа града; 

⇒ Мрежа стручњака и организација оспособљених за припрему и реализацију 

различитих врста пројеката, изграђена у два основна облика: као интерна 

мрежа, састављена од организација и стручњака који раде на територији града 

Источно Сарајево, и као екстерна, претежно виртуелна мрежа, чију базу чине 

заинтересовани стручњаци и организације који дјелују у другим срединама у 

земљи и у дијаспори. 

Дио средстава у градском буџету треба планирати за суфинансирање развојних 

пројеката, пошто је суфинансирање из властитих извора једно од правила код скоро 

свих расположивих и очекиваних извора финансирања. Овај дио ће временом расти, 

како се буду повећавали број и вриједност развојних пројеката који се реализују у 

граду и у његовом окружењу.  

Успјешност успостављања и функционисања овакве иницијалне развојне 

инфраструктуре зависиће у знатној мјери од интензитета и квалитета сарадње са 

факултетима у оквиру Универзитета Источно Сарајево, културним институцијама и 

привредним асоцијацијама на подручју града, те са одговарајућим републичким и 

државним министарствима, фондовима и заводима, развојним агенцијама и 

оперативним структурама које ће се успоставити за имплементацију европских 

фондова. 

Најважнији оријентири за реализацију првог стратешког циља дефинисани су виду 

сљедећих оперативних циљева: 

� Иницијална развојна инфраструктура потпуно успостављена и функционална до 

краја 2018. године; 

� Град Источно Сарајево и општине у његовом саставу предњаче у кориштењу 

европских предприступних фондова, од 2018. године. 
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Главни пројекти који, у погледу тзв. меке, институционалне инфраструктуре директно 

доприносе реализацији првог стратешког циља, а индиректно и реализацији осталих 

стратешких циљева, су: 

• Континуирана изградња капацитета Градске развојне агенције; 

• Успостављање и оспособљавање Канцеларије за развој и промоцију; 

• Оспособљавање локалне мреже стручњака и организација за припрему и 

реализацију развојних пројеката; 

• Изградња виртуелне мреже стручњака и организација из земље и дијаспоре за 

развојне пројекте Источног Сарајева. 

У погледу физичке развојне инфраструктуре,  главни велики захвати у овом 

стратешком периоду су: 

• Завршетак изградње магистралног пута Лукавица-Јахорина; 

• Изградња треће траке преко Романије на магистралном путу Соколац-Сарајево, 

те проширење других кључних саобраћајница и изградња заобилазница на 

основу претходно урађених студија изводивости и оправданости; 

• Израда студија изводивости и оправданости и главног пројекта изградње 

Источносарајевског тунела са мрежом пратећих саобраћајница; 

• Реализација пројеката топлификације свих урбаних дијелова на подручју града, 

на основу претходно урађених студија изводивости и оправданости;  

• Изградња нове болнице у Касиндолу; 

• Изградња и адаптација средњих школа на подручју града Источно Сарајево; 

• Завршетак изградње ОШ „Петар Петровић Његош“ са фискултурном салом; 

• Регулација ријеке Жељезнице и Касиндолске ријеке по етапама; 

• Проширење саобраћајнице Р-446 Кула-Враца; 

• Изградња аеродрома Соколац. 

Важан критеријум при одлучивању о градским приоритетима путне инфраструктуре је 

међусобно повезивање градских општина. 

Истовремено, изградња осталих саобраћајних комуникација и објеката који 

обезбјеђују квалитетније повезивање градских општина са окружењем и који су 

дефинисани Просторним планом Источног Сарајева, треба да постане саставни дио 

активности заговарања и лобирања, како за градско и општинска руководства, тако и 

за друге званичнике са подручја града Источно Сарајево, који учествују у законодавној 

и извршној власти на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине.    
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Други стратешки циљ: предузетничка и иновативна привреда 

 

Други стратешки циљ тиче се 

остваривања улоге града Источно 

Сарајево као катализатора промјене 

привредне структуре на цјелокупном 

простору града. 

Кључна карактеристика економије у 21. вијеку је у томе да се ради о економији 

заснованој на знању (knowledge-based economy), са све већим удјелом додатне 

вриједности у стварању производа и услуга, коришћењем интелектуалног капитала 

којим фирме располажу. У настојању да обезбиједе своју конкурентност, фирме све 

мање иду према локацијама на којима се налазе извори сировина и гдје је јефтинија 

радна снага, а све више према локацијама које одликује предузетничка култура и 

клима, софистицирана пословно-предузетничка инфраструктура и, посебно, обучена и 

талентована радна снага. 

Само привреда која је истовремено и предузетничка и иновативна може данас да 

рачуна на конкурентност у условима глобализације тржишта. Градови који обезбиједе 

кључне претпоставке за стварање и функционисање такве привреде могу да рачунају 

да ће имати високу запосленост и добра радна мјеста, с једне стране, и квалитетне и 

стабилне изворне буџетске приходе као основу за капиталне инвестиције, с друге 

стране. 

Зато је стварање предузетничке и иновативне привреде стратешки правац од 

првенствене важности за град Источно Сарајево и његове општине. Ради се о таквој 

привредној структури коју чини мноштво микро, малих и средњих предузећа, 

умрежених у одговарајуће кластере са снажном институционалном и развојном 

подршком. 

С друге стране, нова привредна структура Источног Сарајева треба да изрази његову 

просторну, природну и демографску разноликост: од висококвалитетних урбаних 

услуга, преко технолошки интензивних индустрија ослоњених на научно-истраживачку 

дјелатност факултета и института, до разноврсне и квалитетне туристичке понуде и 

развијеног руралног предузетништва. 

 

 

 

 

2. Развијена предузетничка и иновативна 

привреда, конкурентна у 21. вијеку 
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Нова структура индустрије градиће се на секторима који овдје имају озбиљну 

традицију, али тако да се прилагоди новим ограничењима, правилима и приликама у 

условима глобалне економије: 

• металопрерађивачка и електро индустрија, у уској 

сарадњи са одговарајућим факултетима и 

институтима, профилисаће се као низ мањих, 

специјализованих фирми, које локално међусобно 

сарађују и надмећу се, а глобално се уклапају у 

одговарајуће међународне ланце вриједности; 

• на бази природних ресурса у географски вишим 

подручјима града развијаће се дрвопрерађивачка 

и прехрамбена индустрија, са сталним повећањем 

удјела додатне вриједности и степена 

финализације производа; 

•  у урбаним језгрима, такође у динамичној сарадњи са одговарајућим факултетима 

и другим центрима знања, развијаће се производи и услуге засновани на 

доминантном коришћењу информационо-комуникационих технологија и тзв. 

креативних индустрија
20

. 

Грађевинарство, као тренутно један од носилаца запошљавања, развијаће се у правцу 

све веће специјализације предузећа, на концепцији кластера
21

, са сталним јачањем и 

комплетирањем елемената који су неопходни за изградњу конкурентности овог 

сектора. 

Главне полуге у стварању нове привредне структуре треба да буду: 

⇒ изградња напредне пословно-предузетничке инфраструктуре, са добро 

опремљеним и међусобно комплементарним пословним зонама, 

иновационим центрима и центрима за комплетну подршку новим фирмама; 

⇒ стварање образаца и форми интензивне и продуктивне сарадње универзитета 

и привреде; 

⇒ комбиновање висококвалитетног зимског и спортско-рекреативног туризма са 

одговарајућим другим видовима (образовни, културно-историјски, етно, 

сеоски...); 

                                                           
20

 Термин креативне индустрије представља нов термин карактеристичан за нову глобалну економију 

засновану на знању и креативности. Укључује производе и услуге у којима је наглашено стварање и 

коришћење интелектуалног власништва (нпр. слике, музика, књиге, филмови, модни дизајн, издавачка 

дјелатност, медији, умјетнички занати, игре...) или пружање креативних услуга (нпр. дизајн, 

адвертајзинг, архитектура, израда програмске подршке...)  
21

 Кластер је географско концентрисање међусобно повезаних компанија, специјализованих 

добављача, испоручилаца услуга, фирми у сродним индустријама и повезаних институција (нпр. 

универзитети, агенције за провјеру стандарда, трговинске асоцијације), у посебном подручју у којем се 

међусобно надмећу, али и сарађују.  

Веома је важно да се, добро 

усклађеним дјеловањем 

свих званичника који 

учествују у органима власти 

РС и привредника с овог 

подручја, настоји задржати 

сједиште ЈП „Шуме Српске“ 

на подручју града Источно 

Сарајево, те да се 

обезбиједи подршка Владе 

РС за стратешка предузећа с 

овог подручја. 
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⇒ развој руралног предузетништва, посебно у сфери пољопривредно-

прехрамбене производње и сеоског туризма. 

Најважнији оријентири за реализацију другог стратешког циља постављени су у виду 

сљедећих оперативних циљева: 

� Иницијална пословно-предузетничка инфраструктура
22

 комплетирана, са 

добрим почетним резултатима, до краја 2020. године; 

� Успостављени нови обрасци продуктивне сарадње између универзитета и 

привреде до краја 2017. године; 

� Достизање омјера од 12 активних предузећа на 1000 становника, до 2020. 

године; 

� Туризам, угоститељство и рурално предузетништво заједно достижу удио од 

око 15% у укупној запослености и укупним приходима, до краја 2018. године.    

 

Главни програми за остваривање другог стратешког циља су: 

o Програм развоја пословних зона; 

o Програм развоја иновационих и предузетничких центара; 

o Програм развоја туризма; 

o Програм руралног развоја и предузетништва. 

Сваки од ових програма подразумијева дефинисање одговарајућих, међусобно 

усклађених пројеката и мјера. 

Једна од мјера које се препоручују је и формирање градског савјета за усклађени 

развој привреде и образовања, који би чинили привредници, просвјетни радници и 

представници одговарајућих градских и републичких институција. Савјет треба да 

иницира и надгледа спровођење мјера којима би се обезбиједило школовање 

профила и стицање вјештина у складу са актуелним и перспективним потребама 

градске привреде.  

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Под иницијалном пословно-предузетничком инфраструктуром овдје се подразумијевају огледне 

пословне зоне, први иновациони центaр и центар за комплетну подршку новим предузетницима.  
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Најважнији пројекти у оквиру одговарајућих програма за реализацију другог 

стратешког циља представљени су сљедећом сликом: 

Слика 8: Пројекти за реализацију другог стратешког циља 

 

Одабрани програми, пројекти и мјере су у знатној мјери усклађени са Стратегијом 

развоја малих и средњих предузећа РС за период 2011-2013, чија су тежишта 

приказана на сљедећој слици. 
23

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 У вријеме ревизије Стратегије развоја није био довршен рад на Стратегији развоја малих и средњих 

предузећа у Републици Српској за период 2015.-2020. године а која је предвиђена Програмом рада 

Народне скупштине Републике Српске за 2015. годину. 
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Слика 9: Тежишта Стратегије развоја малих и средњих предузећа РС (2011.-2013.) 

 

 

Трећи стратешки циљ: складан друштвени развој и привлачна средина 

 

Овим циљем обухваћени су најважнији 

аспекти развоја града Источног Сарајева у 

погледу координације и усклађивања 

најважнијих општинских секторских политика. Ради се, прије свега о практичним 

политикама у погледу образовања, културе, спорта, урбанизма и заштите животне 

средине.  

Најважнији оријентири за координацију друштвеног развоја у сљедећем стратешком 

периоду су: 

� у сфери високог образовања: уз  напредак у достизању европских стандарда, 

тежиште ће бити на стварању продуктивне сарадње са привредом, културним 

институцијама и спортским организацијама; 

� у сфери средњег и образовања одраслих: осигурање сталног усклађивања 

образованих профила и вјештина са потребама привреде и тржишта рада; 

� у сфери културе: стварање стабилне и аутентичне културне производње и 

културних брендова града; 

� у сфери спорта: стално повећавање броја становника који се баве спортом и 

рекреацијом и стварање спортских брендова града; 

3. Складан друштвени развој и 

привлачна животна средина 
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� у сфери здравствене заштите: комплетирање и унапређивање терцијарних и 

секундарних здравствених услуга; 

� у сфери просторног уређења: успостављање града Источно Сарајево као 

урбанистичке цјелине; 

� у сфери заштите животне средине: стварање система управљања животном 

средином. 

Стратегијом се дефинишу кључни аспекти и механизми координације, док се 

конкретан садржај дефинише одговарајућим годишњим програмима рада. 

 

Координација у сфери образовања 

Координација у сфери образовања обухватаће: 

• усклађивање мреже основних школа, ради омогућавања подједнаке 

доступности основног образовања за све; 

• усклађивање предмета и уписне политике средњих школа, ради сталног 

прилагођавања потребама привреде и тржишта рада; 

• вођење јединствене политике у погледу образовања одраслих и промоције 

цјеложивотног учења. 

 

Координација у сфери културе 

Координација у погледу културе обухватиће: 

• вођење јединствене градске културне политике, усаглашене са општинским 

културним институцијама и политикама, која ће омогућити виши квалитет уз 

већу економичност; 

• стварање продуктивне сарадње између факултета и културних институција; 

• подршку одабраним културним манифестацијама које посебно доприносе 

новом имиџу града; 

• подстицање и координацију културне производње на територији града. 

 

 

Главни механизам координације биће одговарајући градски савјет за 

културу, који ће чинити компетентни културни радници и ствараоци.  

Главни механизам координације биће одговарајући градски савјет за 

образовање и обуку, који ће чинити компетентни представници институција 

образовања, привреде и тржишта рада, из свих градских општина.  
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У току јавне расправе истакнута је потреба за јачањем капацитета културних установа 

на територији града Источно Сарајево. При томе, приоритетно је обезбјеђење 

смјештајних капацитета за ЈУ „Матична библиотека“ Источно Сарајево  по стандарду за 

јавне библиотеке IFLA/UNESCO. Матична библиотека од свог оснивања 1996. године па 

до данас представља најзначајнијег носиоца културних активности на подручју града 

Источно Сарајево. Током претходних година остварила је успјешну сарадњу са другим 

културним институцијама али и са Универзитетом у Источном Сарајеву са којим је 

2015. године потписала и Споразум о сарадњи, према којем ће Матична библиотека 

обављати функцију универзитетске библиотеке.  

Координација у сфери спорта 

У погледу спорта препоручује се да градске општине наставе са стварањем услова за 

масовно бављење дјеце, омладине и одраслих спортом и рекреацијом, а да се на 

нивоу града обезбиједи дио подршке који би био фокусиран на постизање врхунских 

резултата у спортовима у којима за такво нешто има највише шанси, водећи 

истовремено рачуна о томе да такав избор битно доприноси промоцији новог, 

стваралачког, шампионског имиџа града.  

 

Координација у сфери здравствене заштите 

Усклађен развој здравствене заштите одвијаће се тако да ће градско руководство и 

администрација усмјерити своје активности на заговарање и обезбјеђивање 

комплетирања и подизања квалитета болничких услуга  у ЈЗУ Болници Источно 

Сарајево, првенствено у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите РС, 

док ће општинска руководства наставити са развијањем примарне и секундарне 

здравствене заштите. Градско руководство, у случају да се за тим укаже потреба, треба 

такође да осигура координацију и подршку у изградњи амбуланти породичне 

медицине. 

 

Главни механизам координације у овој сфери биће градски савјет за здравствену 

заштиту, који ће градском и општинским руководствима препоручивати мјере 

подршке и координације за побољшавање услуга у ЈЗУ Болници Источно Сарајево 

и развијање мреже амбуланти породичне медицине на простору града Источно  

Сарајево. 

Конкретан избор одговарајућег спорта, или више њих, и врсте подршке коју треба 

обезбиједити са нивоа града Источно Сарајево, треба у знатној мјери да буде ствар 

спортских зналаца, који би били окупљени у градски савјет за развој спорта, као 

механизам координације у тој области. 
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Координација у сфери просторног уређења и урбанизма 

Препоручује се и да Град добије минимум надлежности из домена просторног 

уређења и урбанизма, како би се обезбиједило да град Источно Сарајево почне да се 

успоставља и као урбанистичка цјелина.  

   

Координација у сфери заштите животне средине 

На сличан начин треба ријешити и питање координације у погледу заштите животне 

средине. Ради се, прије свега, о успостављању јединственог система мониторинга 

животне средине на цијелом подручју града, развоју система управљања отпадом који 

ће, осим прикупљања и одлагања укључити и прераду отпада, те о бризи о природном 

наслијеђу (постојећим и планираним заштићеним природним подручјима), како је 

предвиђено Просторним планом Источног Сарајева.  

 

Координација у сфери информисања 

Препоручује се и координација у сфери информисања, путем одговарајућег градског 

савјета за информисање, са тежиштем на јачању мреже локалних медија и њиховог 

утицаја на рјешавање друштвених проблема и процесе демократизације. 

Улога градских савјета 

Осим координације као главне улоге, градски савјети треба да препоруче градском и 

општинским руководствима доношење одлука о томе: 

• како и када да се реализују оперативни приоритети из дјелокруга њиховог рада, 

који подразумијевају неку врсту међуопштинске сарадње или јединствени 

приступ на нивоу града Источно Сарајево; 

• како и када да се изврши евентуална прерасподјела надлежности из дјелокруга 

њиховог рада између града и градских општина, ради дјелотворнијег и 

ефикаснијег обављања дјелатности. 

Механизам координације биће Савјет за животну средину. Његови главни 

задаци биће: постепено стварање јединственог система управљања 

животном средином на цијелом подручју града, укључујући и систем 

управљања отпадом, координација доношења и спровођења планова 

заштите животне цјелине, те препоручивање приоритетних мјера и пројеката 

за заштиту и промоцију природног наслијеђа. 

И у овом случају као главни механизам координације треба формирати 

одговарајући градски савјет за урбанизам, који треба да препоручи 

дефинисање урбанистичких надлежности Града, предлаже политику града у 

погледу урбанизма, те прати и вреднује њено остваривање.  
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Неки од оперативних приоритета за рад градских савјета уграђени су на одговарајућа 

мјеста у програмско-пројектном дијелу. 

Учешће цивилног друштва 

У свим овим аспектима усклађеног друштвеног развоја и предвиђеним механизмима 

координације важну улогу имаће представници цивилног друштва. Развој грађанске 

иницијативе и цивилног друштва представљаће важну полугу друштвеног развоја 

града Источно Сарајево и његових општина. У овом приступу, невладин сектор се 

посматра као интегралан дио градске заједнице, који своју активну, конструктивну и 

критичку улогу, драгоцјену за заступање грађанских интереса и стварање одговорних 

институција, игра „изнутра“, у сарадњи са осталим институционалним актерима, а не 

изван и насупрот њима. Остваривање развојне визије – највеће развојно радилиште 

Српске, град сталног стварања – представља подједнако изазов и прилику за 

дјеловање и за јавни и за приватни и за невладин сектор. 

 

У процесу ревидирања Стратегије, на приједлог општина из састава града Источно 

Сарајево, укључени су сљедећи пројекти за којима постоји оправдана потреба а чија 

реализација би такође допринијела остварењу трећег стратешког циља: 

• Организација EYOF-а; 

• Рјешавање проблема управљања отпадом;  

• Изградња примарног фекалног колектора долином ријеке Жељезнице; 

• Систем за пречишћавање отпадних вода у Сокоцу – израда студије; 

• Систем даљинског гријања са когенерацијом на биомасу у Сокоцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када се формирају и отпочну са радом сви ови механизми координације, 

појавиће се потреба и њиховог међусобног усклађивања активности. То се 

може постићи формирањем посебног координацијског тијела, састављеног 

од предсједника свих савјета, које би усклађивало планове рада појединих 

савјета и препоручивало начине рјешавања интерсекторских проблема. 
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Четврти стратешки циљ: стални раст задовољства грађана 

 

У наредном стратешком периоду пред 

руководством Источног Сарајева и његових 

општина је још један важан и крупан изазов: 

стално унапређивање задовољства грађана 

квалитетом живота. Ради се, практично, о њиховом најважнијем послу, јер је стално 

унапређивање квалитета живота за све грађане главни задатак локалне самоуправе. 

Тај захтјев је експлицитно постављен и у визији развоја локалне самоуправе у 

Републици Српској: локална самоуправа као најдјелотворнија полуга локалног 

развоја, демократије и унапређивања квалитета живота. У ствари, то је захтјев за 

испуњење мисије локалне самоуправе, која подразумијева уравнотежено и стално 

унапређивање квалитета живота за све грађане у локалним заједницама. 

Градска и општинске управе свој директни утицај на унапређење квалитета живота 

могу да остваре путем јавних услуга, посебно оних које су у њиховој директној 

надлежности, од административних, преко комуналних, до социјалних. 

Зато је сталан раст задовољства грађана јавним услугама, првенствено онима који су у 

надлежности локалне самоуправе, један од приоритетних циљева за Источно 

Сарајево. Кључна претпоставка за остварење овог циља је добро управљање, у сваком 

од четири најважнија сегмента: 

•  у погледу обезбјеђивања стабилних јавних прихода, неопходних за капиталне 

инвестиције; 

• у правилном избору и ефикасној реализацији инфраструктурних пројеката, 

неопходних за унапређење услуга и квалитета локалног живота у цјелини; 

• у увођењу корисничке оријентације, гдје се интереси, мишљења и процјене 

грађана и других корисника услуга постављају на прво мјесто при процјени 

остварених резултата и доношењу одговарајућих програма побољшања и 

инвестирања; 

• у увођењу система активног управљања људским ресурсима у администрацији, 

заснованог на транспарентном вредновању њихових резултата, сталном 

побољшању радног амбијента и сталном унапређивању професионалних 

знања и вјештина. 

Постоји снажна међузависност ових сегмената: 

− нема добрих услуга уколико нема одговарајуће инфраструктуре за њихово 

пружање, а нема добре инфраструктуре без сталних улагања, дакле без 

стабилних јавних прихода, као основе за таква улагања; 

4. Стални раст задовољства 

грађана јавним услугама 
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− нема задовољства корисника услуга без одговарајућег степена обучености, 

мотивисаности и задовољства запослених који су задужени за директно 

пружање или регулисање тих услуга. 

 

Овај стратешки циљ је у пуној 

сагласности са трећим стратешким 

циљем постављеним у Стратегији 

развоја локалне самоуправе у 

Републици Српској: осигурање 

доступости и квалитета јавних 

услуга за све грађане.
24

 

 

Најважнији оријентири за остварење овог стратешког циља постављени су кроз 

сљедеће оперативне циљеве: 

� осигуран стабилан раст градских и општинских прихода, од 2016. до 2020. 

године; 

� уведен систем сталног унапређивања јавних услуга, заснован на редовном 

испитивању задовољства корисника, на нивоу града и у свим градским 

општинама, до краја 2018. године, а у свим јавним предузећима и службама 

до 2019. године; 

� уведена е-управа на нивоу града и у свим градским општинама, са 

јединственим информационим системом, до краја 2017. године; 

� уведени ефикасни системи управљања и развоја људских ресурса на нивоу 

града и у свим градским општинама, до краја 2019. године. 

 

Главни програми за реализацију четвртог стратешког циља су: 

o Програм унапређења прикупљања изворних прихода; 

o Програм унапређивања јавних услуга; 

o Програм активног управљања људским ресурсима у администрацији; 

 

 

 

                                                           
24

 У вријеме ревизије Стратегије развоја града Источно Сарајево није био довршен рад на Стратегији 

развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2016.-2020. година која је предвиђена Програмом 

рада Народне скупштине Републике Српске за 2015. годину. 

Као посебно релевантне, у Стратегији развоја 

локалне самоуправе у РС треба издвојити 

сљедеће оперативне циљеве: 

3.1.1. Увести редовно испитивање задовољства 

корисника у свим општинама (2011.)  

3.1.2. Увести е-управу у свим локалним 

јединицама, са јединственим информационим 

системом локалне управе у РС (2014.)  

2.2.2. Увести ефикасне системе мотивисања и 

оспособљавања локалних службеника (2011.)                 
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На Слици 10 представљане су кључне мјере и пројекти за реализацију четвртог 

стратешког циља: 

Слика 10: Мјере и пројекти за реализацију четвртог стратешког циља 
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Пети стратешки циљ: нови имиџ града 

 

У претходној анализи установљено је да Источно 

Сарајево има нејасан и противрјечан имиџ у 

ширем окружењу. Притом је важна одредница 

његовог идентитета (источник, извориште Српске) потиснута у јавности потпуно у други 

план, занемарена и скоро заборављена. У сваком случају је ова, потенцијално веома 

јасна, снажна и убједљива димензија идентитета града потпуно неискоришћена у 

стратешком дијелу комуникације са окружењем. 

С друге стране, нова визија и ново тежиште развоја града, у новим временима, траже и 

нове поруке, маркетиншки добро осмишљене и стално упућиване према одабраним 

циљним групама, у домену интерног и екстерног маркетинга. Као и фирме, и модерни 

градови настоје да обликују и промовишу такву слику о себи која ће им омогућити 

јасну препознатљивост и привлачност у односу на друге средине са којима се налазе у 

конкурентском односу. 

У изградњи имиџа Источног Сарајева обје ове димензије (источник Српске и град 

сталног стварања) треба да се складно обликују и уклапају. Прва димензија, више 

окренута прошлости, треба да послужи и као нека врста лансирне платформе за другу, 

окренуту будућности. Зато се оперативни оријентири за остварење овог стратешког 

циља постављају на сљедећи начин: 

� Обновљена и промовисана симболика Источног Сарајева као источника Српске, 

до краја 2017. 

� Изграђен имиџ града сталног стварања, до 2017.  

 

Пројекти-полуге који треба да успоставе и промовишу нови, јасан и атрактиван имиџ 

Источног Сарајева представљени су на сљедећој слици, у снажној међусобној вези, 

која истиче да треба да чине складну цјелину. 

 

 

 

 

 

 

5. Промовисан нови 

стваралачки имиџ града 
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Слика 11: Пројекти-полуге за реализацију петог стратешког циља 

 

Пројекти као што су „Мали дом за Српску“ и „Одлуке за Српску“ треба да, кроз 

уређивање објеката у којима су се доносиле најважније одлуке о судбини Српске  и 

кроз неку врсту музејске презентације најважнијих догађаја из тог времена, обнове и 

промовишу симболику Источног Сарајева као источника Српске. 

Нове поруке, нови садржајни и визуелни идентитет и канали комуникације треба да се 

обликују кроз добро осмишљену, ефективну и ефектну маркетиншку стратегију града, 

усмјерену према пажљиво одабраним циљним групама у окружењу (нпр. инвеститори, 

таленти, универзитетски професори, дипломате, донатори, итд.), али и према унутра 

(интерни маркетинг), посебно према младима, како би се створила „критична маса“ 

предводника и сљедбеника у досезању високо постављених циљева развоја града: 

највеће развојно радилиште Српске, град сталног стварања.   

  

 

Источник 

Српске 

Град сталног 

стварања 
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Табела 2: Преглед главних елемената стратегије Источног Сарајева 

 

Визија развоја: 

Источно Сарајево као источник Српске доживљаваће се у периоду до 2020. године као град сталног стварања, у свим својим 

општинама и свим сегментима друштвеног и привредног живота, изграђујући се као највеће развојно радилиште Српске, покренуто 

огромном стваралачком енергијом и ентузијазмом својих грађана. 

Стратешки циљеви: 

1. Изграђена ефикасна 

развојна инфраструктура за 

21. вијек  

2. Развијена предузетничка 

и иновативна привреда, 

конкурентна у 21. вијеку  

3. Складан друштвени развој 

и привлачна животна 

средина  

4. Сталан раст задовољства 

грађана јавним услугама и 

квалитетом живота 

5. Промовисан нови 

стваралачки имиџ града 

 

Оперативни циљеви: 

 

1.1. Иницијална развојна 

инфраструктура  до краја 

2018. год. 

1.2. Предњачити у 

коришћењу ИПА фондова 

од 2018. год. 

 

2.1. Пословна инфрастр. 

комплетирана до краја 2020. 

2.2. Нови обрасци сарадње 

између универзитета и 

привреде до краја 2017. 

2.3. Омјер од 12 активних 

фирми на 1000 становника 

2.4. Удио туризма, 

угоститељства и руралног 

предузетништва – 15% 

 

3.1. Стална сарадња 

образовања са привредом, 

културом и спортом 

3.2. Културна производња и 

културни брендови града 

3.3. Спортски брендови града 

3.4. Комплетирање 

здравствених услуга 

3.5. Град као урбанистичка 

цјелина 

3.6. Систем управљања 

животном средином 

3.7. Мрежа локалних медија 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Стабилан раст градских 

и општинских прихода од 

2016. до 2020. год. 

4.2. Систем сталног 

унапређивања јавних услуга 

до 2019. год. 

4.3. Е-управа са 

јединственим ИС до 2017. 

год. 

4.4. Систем управљања и 

развоја људских ресурса у 

управи до краја 2019. 

 

5.1. Обновљена и 

промовисана симболика 

Источног Сарајева као 

источника Српске, до краја 

2017. год. 

5.2. Изграђен имиџ града 

сталног стварања, до 2017. 

год. 
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Програми: 

- Програм развоја 

институционалне „меке“ 

инфраструктуре 

- Програм развоја физичке 

инфраструктуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Програм развоја 

пословних зона 

- Програм развоја 

иновационих и 

предузетничких центара 

- Програм развоја туризма 

- Програм руралног развоја 

и предузетништва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развој образовања 

- Развој културе 

- Развој спорта 

- Развој здравствених услуга 

- Урбанистички развој 

- Заштита животне средине 

- Развој информисања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Програм повећања 

изворних прихода 

- Програм унапређивања 

јавних услуга 

- Програм управљања 

људским ресурсима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Програм промоције 

источника Српске 

- Програм промоције 

сталног стварања 
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Пројекти, мјере и задаци: 

Програм развоја институц. 

инфраструктуре: 

- Градска развојна агенција 

- Канцеларија за развој и 

промоцију 

- Локална мрежа стручњака и 

организација 

- Виртуелна мрежа 

Програм развоја физичке 

инфраструктуре: 

- Завршетак пута Лукавица-

Јахорина 

- Пројектна документација за 

Источносарајевски тунел 

- Изградња треће траке преко 

Романије, те проширење 

кључних саобраћајница и 

изградња заобилазница  

- Реализација пројеката 

топлификације свих урбаних 

дијелова на подручју града 

-Изградња нове болнице у 

Касиндолу 

- Изградња и адаптација 

средњих школа 

-Завршетак изградње ОШ 

„Петар Петровић Његош“ 

-Регулација Жељезнице и 

Касиндолске ријеке 

-Проширење саобраћајнице 

Р-446 Кула-Враца 

-Изградња аеродрома 

Соколац 

 

 

Програм развоја пословних 
зона: 

- Израда студија изводивости 
за одабране пословне зоне  
-Успостављање јединице за 
интегрисано управљање зон. 
-Изградња одабраних 
огледних пословних зона  
-Промоција пословних зона 
 Програм развоја иновационих и 
предузетничких центара : 
-Стварање претпоставки за 
функционисање Иновационог 
центра  
-Сарадња факултета и привр. 
-Стварање огледног 
предузетничког центра  
Програм развоја туризма : 
-Партнерски форум за туристички 
развој Јахорине  
-Реализација приоритета из 
Мастер плана Јахорине  
-Изградња гондоле Пале-
Јахорина  
-Студија изводивости за 
изградњу гондоле Павловац-
Јахорина  
-Асфалтирање приступне 
саобраћајнице на Јахорини  
-Изградња Етно села Соколовград  
-Развој нових туристичких 
дестинација и производа  
Програм  руралног развоја и 
предузетништва : 
-Стварање интерактивне базе 
података о пољоприв. газдинств. 
-Пројектна и стручна подршка за 
рурално предузетништво  
-Стварање огледних примјера 
сеоског и етно-туризма  
 

Успостављање градских савјета 

као механизама координације 

секторских и општинских 

политика: 

- Градски савјет за образовање и 

обуку 

- Градски савјет за културу 

- Градски савјет за спорт 

- Градски савјет за здравство 

- Градски савјет за урбанизам 

- Градски савјет за животну 

средину 

- Градски савјет за информисање 

- Дефинисање годишњих 

програма рада савјета 

- Разматрање оперативних 

приоритета из дјелокруга 

градских савјета и препоруке за 

градску извршну власт 

- Препоруке градских савјета за 

прерасподјелу надлежности 

између града и општина 

- Укључивање организација 

цивилног друштва - Годишња 

координација 

-Организација ЕYOF-a 

-Рјешавање проблема 

управљања отпадом 

-Изградња примарног фекалног 

колектора долином ријеке 

Жељезнице 

-Систем за пречишћавање 

отпадних вода у Сокоцу-израда 

студије 

-Систем даљинског гријања са 

когенерацијом на биомасу у 

Сокоцу. 

Програм повећања изворних 
прихода: 
- Осигурање ефикасног 
управљања имовином општина  
- Организовање јединственог 
прикупљања пореза на имовину 
грађана 
Програм унапређивања јавних 
услуга: 
- Е-град и е-општине  
- Увођење CAF методологије 
квалитета у градској и 
општинским аминистрацијама  
- Увођење механизама редовног 
испитивања и сталног 
унапређивања јавних услуга  
- Формирање градског савјета за 
комуналне услуге 
Програм управљања људским 
ресурсима: 
- Унапређивање система 
оцјењивања запослених у 
градској и општинским 
администрацијама  
- Увођење механизама 
испитивања задовољства 
запослених  
- Изградња функције обуке за 
градску и општинске 
администрације  

Програм промоције источника 

Српске: 

- Мали дом за Српску (Музеј 

„Источник Српске“) 

- Одлуке за Српску 

Програм промоције сталног 

стварања: 

- Градска маркетинг стратегија 

- Интерни маркетинг 
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Разрада програмско-пројектног дијела 

 

У овом дијелу разрађује се већи дио програма којима треба да се остваре постављени 

стратешки и оперативни циљеви. Разрадом су обухваћени програми и пројекти који 

имају карактер полуге за остварење постављених циљева и којима треба извјестан 

ниво разлагања и објашњења, због њихове сложености и релативне новости за већину 

актера. Нису детаљније образлагани програми, пројекти и мјере за које већ постоји 

довољна разрада у њиховој пројектној документацији, или таква разрада није 

потребна због релативне једноставности предвиђених мјера. Разрадом нису 

обухваћене мјере из трећег стратешког циља, јер су елементи и процедура њихове 

реализације у довољној мјери познати градској администрацији. 

 

Програм развоја институционалне инфраструктуре 

 

Овим програмом се успостављају кључне инстутуционалне полуге за развој Источног 

Сарајева, његових општина, па и шире регије, за наредни стратешки период. 

Обухваћени су сљедећи пројекти: 

• Континуирана изградња капацитета Градске развојне агенције; 

• Успостављање и оспособљавање Канцеларије за развој и промоцију; 

• Оспособљавање локалне мреже стручњака и организација за припрему и 

реализацију развојних пројеката; 

• Изградња виртуелне мреже стручњака и организација из земље и дијаспоре за 

развојне пројекте Источног Сарајева. 

Њихово правовремено остваривање допринијеће директно постизању првог 

стратешког циља, а индиректно и постизању другог и петог циља. 

 

Континуирана изградња капацитета Градске развојне агенције Источно 

Сарајево 

Градска развојна агенција Источно Сарајево је успостављена 2009. године као активан 

одговор градских власти на растуће изазове и потребе интегрисаног локалног развоја у 

граду Источно Сарајево и његовим општинама. Агенција обавља широк спектар 

послова из области локалног економског развоја. Поред подршке малим и средњим 

предузећима, уз остале надлежне општинске службе, учествује у изради и спровођењу 
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стратешких докумената и пројеката, врши промоцију инвестиционих и привредних 

потенцијала општина и друге активности.  

Основни недостатак у функционисању Градске развојне агенције огледа се у 

недовољним људским капацитетима за обављање свих наведених активности, што 

суштински значи да потребе градских општина и свих потенцијалних корисника не 

могу бити задовољене у адекватној мјери и адекватном времену. Из тог разлога 

потребно је континуирано радити на проширењу капацитета агенције што између 

осталог укључује цијели низ пажљиво припремљених и организованих група 

активности. Неке од најважнијих су: 

• програми оспособљавања особља и локалних спољних сарадника агенције за 

o методе локалног и регионалног развоја и изградњу територијалне 

конкурентности и конкурентности МСП; 

o припрему и вођење развојних пројеката према методологији управљања 

пројектним циклусом (PCM – Project Cycle Management) и стандардима 

кориштења европских фонодова, са одговарајућим техникама; 

• детаљно упознавање са садржајима и правилима кориштења европских 

програма и фондова, посебно: 

o Interreg ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска – Босна и 

Херцеговина – Црна Гора;  

o Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина     

2014-2020; 

o Програм прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора  

2014-2020; 

o Програм транснационалне сарадње за период 2014-2020 (Interreg MED, 

Јадранско – Јонски програм, Дунавски транснационални програм); 

o Хоризонт 2020 – оквирни програм за истраживање и иновације; 

o COSME 2014-2020 – програм за конкурентност предузећа и мала и 

средња предузећа; 

o Европа за грађане – цивилно друштво; 

o Erasmus + - образовање, обука, млади и спорт. 

У развоју властитих капацитета и припреми развојних пројеката Градска развојна 

агенција оствариваће интензивну сарадњу са одговарајућим републичким 

институцијама (посебно са Републичком агенцијом за развој малих и средњих 

предузећа) и са релевантним међународним организацијама и пројектима. 

 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

51 

 

Успостављање и оспособљавање Канцеларије за развој и промоцију 

Планирано је успостављање и оспособљавање посебне канцеларије за развој у оквиру 

Кабинета градоначелника. Основни разлог успостављања канцеларије је осигуравање 

ефикасне имплементације и ажурирања стратегије развоја. Канцеларија ће 

свакодневно бринути о реализацији цјелине стратегије, од промоције стратегије у 

оквиру града и градских општина и окружeњу, преко припреме и лансирања пројеката 

(укључујући избор модалитета финансирања и набавки и затварање финансијске 

конструкције за њихово извођење), координације пројеката и њихових извођача, 

праћења и вредновања стратегије и пројеката, до извјештавања и бриге о ажурирању 

стратегије. Канцеларија се неће директно бавити спровођењем појединачних 

пројеката. Упоредо са успостављањем Канцеларије, потребно је успоставити и 

Савјетодавни одбор за праћење спровођења стратегије. 

Очекивани резултати: 

� формално успостављена канцеларија за развој, измијењена систематизација, 

дефинисани описи послова и задатака; 

� технички опремљена канцеларија; 

� израђен оперативни план рада за 2017. годину; 

� успостављен Савјетодавни одбор за праћење имплементације стратегије; 

� разрађени акциони планови за приоритетне пројекте; 

� разрађен систем праћења и вредновања стратегије и приоритетних пројеката; 

� разрађен систем извјештавања и ажурирања стратегије; 

� пројекти предвиђени за 2017. годину правовремено отпочели.  

Главне активности: 

• разрада концепта за успостављање Канцеларије; 

• припрема одлука за успостављање Канцеларије и измјене Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 

• успостављање Савјетодавног одбора; 

• опремање Канцеларије и запошљавање радника; 

• организовање интензивне тродневне обуке; 

• анализа актера и успостављање сарадње са кључним актерима и неопходним 

стручњацима; 

• припрема акционог плана за реализацију приоритених пројеката;  
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• разрада система за праћење и вредновање остварења приоритетних пројеката 

и мјера;  

• разрада система извјештавања и ажурирања стратегије; 

• припрема и лансирање пројеката;  

• праћење и извјештавање. 

Успостављање оваквог организационог механизма за оперативно управљање 

спровођењем стратегије комплементарно је Градској развојној агенцији. Градска 

развојна агенција специјализоваће се за припрему и спровођење одређених развојних 

програма и пројеката, посебно оних у оквиру другог стратешког циља, док канцеларија 

ради описани административни дио посла за све укључене пројекте и мјере и за 

спровођење стратегије као цјелине. 

Успостављање и оспособљавање ове канцеларије може се извести за 4-5 мјесеци. 

Трошкови оспособљавања и опремања били би око 10.000-12.000 КМ. Годишњи 

оперативни трошкови били би око 25.000 КМ. 

Препоручује се да се Канцеларија за развој и промоцију успостави и иницијално 

оспособи у току другог полугодишта 2016. године. 

 

Оспособљавање локалне мреже стручњака и организација за припрему и 

реализацију развојних пројеката 

Уз развојну агенцију и канцеларију неопходно је стварање „критичне масе“ стручњака 

и организација оспособљених за припрему и вођење развојних пројеката у складу са 

важећом методологијом и стандардима који се постављају за кориштење фондова 

Европске уније. Такве методолошке захтјеве и стандарде практично преузимају и 

постављају и други међународни фондови, а у све већој мјери и домаћи фондови. 

Зато се препоручује да се успостави таква локална мрежа стручњака и организација. 

Пројекат се састоји од неколико основних фаза: 

• прво треба да се изврши својеврсно мапирање постојећих  стручњака и 

организација који се на било који начин баве припремом и вођењем развојних 

пројеката, а онда и осталих заинтересованих за стицање тих вјештина; 

• након тога се организује правовремена, квалитетна и интензивна обука за групе 

од 15 до 20 учесника, претежно млађих (из локалне администрације, 

невладиног сектора, из јавних установа, приватних фирми, са факултета...) за 

припрему пројеката и управљање пројектним циклусом; 

• у току обуке, као дио практичног рада учесника, треба да се разради неколико 

одабраних пројеката из стратегије развоја града и градских општина, за 

аплицирање према расположивим домаћим, донаторским и ЕУ фондовима; 
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• након обуке, Градска развојна агенција и Канцеларија за развој и промоцију 

могу да формализују и користе мрежу обучених младих људи за припрему 

осталих развојних пројеката. 

Препоручује се да се у ову мрежу укључе локалне невладине организације, за чије 

суфинансирање и град и општине свакако издвајају одређена буџетска средства.  На тај 

начин ће те организације бити знатно више него до сада фокусиране на припрему и 

реализацију пројеката од значаја за развој града или општине, а средства за њихово 

суфинансирање посредно ће бити стављена у функцију финансирања спровођења 

стратегије. Додатно, невладине организације моћи ће да привуку више средстава из 

спољних извора (посебно донаторска средства и средства из ИПА  II фондова) и да их 

усмјере на финансирање градских и општинских развојних приоритета. 

Процјењује се да у овакав модел оспособљавања треба да се укључи 60-80 локалних 

учесника, кроз 3-4 организована вишедневна семинара. Сваки семинар траје најмање 

8 дана интензивне обуке, распоређене у календарском периоду од око 3 мјесеца, тако 

да учесници у времену изван обуке могу да раде на прикупљању подлога и припреми 

одабраних пројеката.   

Оспособљавање овакве мреже за припрему пројеката, уколико би се радило 

синхронизовано на територији града Источно Сарајево, трајало би интензивно око 

годину дана и коштало би отприлике 40.000-45.000 КМ.  Требало би да се овом послу 

приступи након увођења функције обуке у градску администрацију, како је предвиђено 

програм управљања људским ресурсима у оквиру четвртог стратешког циља. 

Изградња виртуелне мреже стручњака и организација из земље и дијаспоре 

за развојне пројекте Источног Сарајева 

Након што се оспособи локална мрежа стручњака и организација, препоручује се да се 

изгради и виртуелна мрежа таквих стручњака и организација из земље и дијаспоре, 

која може да допринесе стварању и извођењу развојних пројеката Источног Сарајева. 

Тако би се енергија и креативност великог мноштва људи који су некако повезани са 

овим подручјем ставила у функцију његовог развоја. Данашња технологија то у 

потпуности омогућује. Оно што је још потребно је организован рад на стварању 

повјерења и привлачењу ове популације, која, осим учешћа у развоју пројеката, може 

и да допринесе стварању нових партнерстава града Исочно Сарајево и његових 

општина са градовима и општинама у различитим дијеловима свијета. 

Препоручује се да се овај пројекат детаљно разради као један од одабраних пројеката 

у току обучавања локалних стручњака и организација за припрему и вођење развојних 

пројеката. 
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Програм развоја физичке инфраструктуре 

Кључни захвати на развоју градске физичке инфраструктуре су: 

• Завршетак изградње магистралног пута Лукавица-Јахорина; 

• Израда студија изводивости и пројектне документације за изградњу 

Источносарајевског тунела; 

• Израда студија изводивости и пројектне документације и изградња треће траке 

преко Романије, те проширење кључних саобраћајница и заобилазница; 

• Израда студија студија и топлификација/гасификација урбаних дијелова града; 

• Изградња нове болнице у Касиндолу; 

• Изградња и адаптација средњих школа на подручју града Источног Сарајева; 

• Завршетак изградње ОШ „Петар Петровић Његош“ са фискултурном салом; 

• Регулација ријеке Жељезнице и Касиндолске ријеке по етапама; 

• Проширење саобраћајнице Р-446 Кула-Враца; 

• Изградња аеродрома Соколац. 

 

Процјена је да се одређени дио средстава за инфраструктурне пројекате, који се тичу 

проширења најоптерећенијих саобраћајница и изградње заобилазница, у складу са 

налазима и препорукама Просторног плана Источног Сарајева, те снабдјевања гасом 

свих урбаних дијелова на подручју града, уколико одговарајаће претходне студије 

покажу оправданост и изводивост ових захвата, може обезбиједити из ИПА II помоћи 

Европске уније. Ријеч је о средствима из сектора „Транспорт“ за која се очекује да буду 

доступна Босни и Херцеговини од 2018. године. 

 

Програм развоја пословних зона 

 

Град Источно Сарајево представља јединствену цјелину у погледу привредних 

активности, иако се развојем пословне и предузетничке инфраструктуре до сада није 

управљало на плански, координиран и систематичан начин. Дио разлога за такво 

стање лежи и у чињеници да град као административна јединица не располаже 

земљиштем као својом имовином, већ се ради о имовини градских општина. Што се 

тиче привредних надлежности, њихов мањи дио је пренесен са општина на градско 

одјељење за привреду.   

Формирањем Градске развојне агенције Источно Сарајево (РАИС), дат је нови 

позитивни импулс развоју капацитета на градском нивоу. Наиме,  Агенција је 

успостављена на принципу укључености свих општина у њен рад и структуру 

управљања, док при свакој општини постоји именовани координатор за локални 

развој, што оваквој структури даје облик „мреже“ за подршку на простору Града 
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Источно Сарајево. Ова „мека“ инфраструктура за подршку сектору МСП-а и 

предузетништва све више доприноси томе да се град Источно Сарајево и у спољним 

оквирима доживљава као јединствен и хомоген простор. 

Паралелно са развојем „меке“ инфраструктуре за подршку, неопходно је радити на 

развоју „физичке“ пословне инфраструктуре. У овом програму посебна пажња ће бити 

посвећена предузетничким, пословним и индустријским зонама, као инструментима 

локалног и регионалног привредног развоја. 

Изградњом ове инфраструктуре омогућиће се постојећим предузетницима и 

предузећима да прошире своје погоне, те да се на простор градских општина привуку 

нови инвеститори и отворе нови погони, а све у складу са планским и рационалним 

располагањем расположивим просторним и природним капацитетима, поштујући 

прописе из области заштите животне средине. 

Програм развоја пословних зона обухвата неколико фаза: 

• Утврђивање статуса расположивих и кандидованих зона 

• Израда студија изводљивости за одабране пословне зоне 

• Интегрисано управљање пословним зонама 

• Изградња и развој одабраних зона 

• Промоција пословних зона. 

 

Утврђивање статуса расположивих и кандидованих зона 

До сада је свака општина, сходно својим потребама и могућностима, радила на 

успостави и развоју појединих облика зона, без јединственог обрасца и модела за 

успоставу, развој и управљање овим локалитетима. Често се дешавало да се општине у 

саставу града такмиче међусобно и  више прате тренд у успостављању зона, него што 

су се узимали у обзир реални параметри и стручна мишљења о потребама успоставе 

зона у појединим општинама.  

Подлоге за креирање програма усклађеног развоја пословних зона на територији 

града Источно Сарајево представљају: 

- мапирање пословних зона на простору града Источно Сарајево, организовано 

од стране Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа, у склопу 

припреме Акционог плана подршке развоју пословних зона у Републици 

Српској 2009-2013. године; 

- Просторни план града Источно Сарајево. 
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У  процесу мапирања утврђено је чињенично стање када су у питању зоне: величина, 

положај, прилазни путеви, комунална инфраструктура, енергетска мрежа, постојање 

просторно-планске документације, обилазак и снимање локације „на терену“. 

Прикупљени подаци се не односе само на постојећу инфраструктуру, већ обухватају и 

планове општина на даљем развоју појединих локалитета, не улазећи у оправданост 

избора појединих локалитета. 

Са друге стране, у Просторном плану града Источно Сарајево, као просторном 

документу највишег реда, дефинисан је основни задатак активирања просторних 

капацитета Града Источно Сарајево на основу принципа одрживог развоја, чиме ће 

се повећати његова привлачност за инвеститоре и обезбиједити услови за 

повећање стандарда. Његовом реализацијом треба да се допринесе већој 

конкурентности града Источно Сарајево, с једне стране, и смањењу развојних разлика 

између центара и периферије подстицањем развојних иницијатива на територији 

неразвијених општина, с друге стране. 

Просторни план је дао систематичан и детаљан преглед постојећих зона, било да се 

ради о постојећим (изграђеним) зонама или о могућностима изградње нових зона. У 

овом документу мишљење о развоју зона је дато са становишта стручних анализа и 

реалних фактора оправданости развоја. У каснијем процесу мапирања узете су у обзир 

све локације и жеље свих градских општина. 

 

За прелаз на усклађену изградњу и развој пословних зона на нивоу цијелог града, први 

корак састојао се у утврђивању статуса расположивих и кандидованих зона, и то 

првенствено са аспекта тренутног нивоа опремљености и кориштења (посебно за старе 

зоне, тзв. Brownfield зоне) и са аспекта имовинско-правних и власничких односа, како 

би се правовремено предуприједили проблеми који могу да проистекну из 

неријешених односа. Овај посао урађен је 2013. године израдом „Прединвестиционе 

студије изградње пословних зона на подручју града Источно Сарајево“. 

 

Израда студија изводљивости за одабране зоне 

Даљи развој расположивих и кандидованих зона може се посматрати у два смјера: 

- Развој постојећих изграђених зона за нове намјене („Brownfield“ инвестиције); 

- Изградња и развој нових зона по принципу „Greenfield“ инвестиције. 

И један и други модел имају предности и недостатке, као и свака зона појединачно. 

Наиме, анализа појединих зона се мора посматрати из различитих углова, како би се 

добило и реално стање и стварна потреба и могућност развоја зона, укључујући: 

- нодалне тачке у простору, 
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- инфраструктурну опремљеност, 

- постојање природних богатстава, 

- постојање просторно-планске документације, 

- усклађеност са локалним стратегијама развоја, 

- постојање заштићених подручја и сл. 

 

Иако су поједине општине започеле са успостављањем и развојем својих пословно-

индустријских зона, усклађени развој и управљање са нивоа града као цјелине захтјева 

формирање листе приоритета у развоју зона. То је урађено у „Прединвестиционој 

студији изградње пословних зона на подручју града Источно Сарајево“ у којој је дат 

преглед кандидованих локација које имају највећи потенцијал за добијање статуса 

пословне зоне. Сљедећи корак је израда студија изводљивости за изабране локације. 

 

1. у општини Соколац – Пословна зона Подроманија, површине сса 40 ha; 

2. у општини Пале – Пословна зона Јахорински поток, површине сса 26 ha; 

3. у општини Трново – Пословна зона Трново 1, површине сса 7,8 ha; 

4. у општини Источна Илиџа – Пословна зона Грлица, површине сса 27 hа; 

5. у општини Источно Ново Сарајево, пословна зона Врањеш, површине сса 

7,7 hа. 

 

Студије изводљивости ће на објективан и стручан начин дати слику могућих праваца 

развоја, узимајући у обзир све користи и ризике које овакав пројекат подразумјева. 

Овај посао ће бити повјерен стручној организацији, те ће служити као основа за даљи 

процес одлучивања о улагањима у развој појединих зона. 

 

Израда студије изводивости за једну зону кошта између 20.000 и 30.000 КМ. Процјена 

је да на нивоу града у наредне двије године треба урадити студије изводивости за пет 

пословних зона. 

 

Прелазак на интегрисано управљање зонама 

Досадашња искуства у организацији и управљању зонама, показала су да је успостава 

посебне јединице, која ће имати задатак да управља изградњом, одржавањем и 

пословањем зона, најбоље практично рјешење. 

Успостава јединице за управљање зонама подразумијева координацију између Града 

и општина. Истовремено, у овој јединици ће бити запослен стручан и оспособљен 

кадар, који се не може наћи у организационој структури јединица локалне управе. 

Модалитет успостављања, управљања и организације ове јединице треба одабрати 

након анализе одговарајућих најбољих пракси у земљи и окружењу. 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

58 

 

У првој фази пословања, оперативни трошкови пословања биће финансирани из 

буџета, јер јединица неће бити у могућности да ствара приход. У другој фази, када 

почне остваривати приход, оперативни трошкови ће бити финансирани од стране 

предузећа. Остатак прихода ће бити утрошен на изградњу додатне инфраструктуре. 

Паралелно са изградњом физичке инфраструктуре и привлачењем инвеститора, 

јединица ће имати задатак да гради и „меку“ инфраструктуру у зони (успостава 

књиговодствених бироа, шпедиција, и слично). Такође ће остваривати континуирану 

везу са другим институцијама на простору града, обезбјеђујући потребне информације 

и услуге (нпр. брза регистрација).  

При профилисању јединице за управљање пословним зонама треба проучити и 

искористи искуства Инђије и Вараждина, које се сматрају најбољим праксама у 

окружењу. 

Изградња и развој одабраних зона  

За зоне за које студије изводљивости пруже најбољу аргументацију и за које се могу 

пронаћи погодни извори финансирања, предузимају се сљедећи кораци потребни за 

њихову изградњу и покретање: 

• Доношење Одлуке о формирању зоне - Ову одлуку треба да донесе Скупштина 

Града Источно Сарајево и Скупштина Општине на чијој територији ће бити 

успостављена зона. Овим се постиже заједничко дјеловање два нивоа власти и 

осигурава да неће доћи до „оспоравања“ пројекта неког од учесника у процесу. 

• Уређивање неопходне просторно-планске документације (регулациони план/ 

план парцелације), гдје за то постоји потреба. Притом треба водити рачуна о 

томе да се не „спутају“ потенцијални инвеститори, јер неки инвеститори воле да 

сами одлуче о успостави и полажајима објеката, онако како одговара 

производном и технолошком процесу. 

• Рјешавање власничких односа и изградња инфраструктуре - Овај поступак ће 

се рјешавати преко надлежних одјељења за урбанизам и просторно уређење. 

Ако се зона гради на земљишту са постојећом изграђеном инфраструктуром 

(нпр. предузеће у државном власништву), прво је неопходно ријешити 

власничко питање. И у другом случају, ако се гради на земљишту без 

инфраструктуре, неопходно је прво ријешити питање власништва над тим 

земљиштем, па тек онда приступити изградњи инфраструктуре. Изградња 

инфраструктуре подразумјева минимално:  

- изградњу прилазне путне инфраструктуре, као и путева унутар зоне, 

- водоводну мрежу до зоне и према плану парцелације по зони, 
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- енергетски вод до зоне и изградњу централе у зони са које ће се моћи 

вршити прикључци на парцеле у зони, 

- комунални прикључци за отпадне воде развести по зони у складу са планом 

парцелације, 

- прикључак телекомуникационих водова до зоне, које ће омогућити 

проходност информација великог обима (уколико буде потребе) 

- прикључци за грејање (са топлане или прикључке плинских водова) 

• Ако је предвиђено планом успоставе зоне, изградити и објекте унутар зоне за 

смјештај предузећа. 

Трошкови изградње пословне зоне зависе од читавог низа фактора који се тичу 

карактеристика одређене локације, тако да их је практично немогуће генерално 

одредити. Модели финансирања и изградње првих одабраних пословних зона могу се 

искористити за убрзану изградњу осталих пословних зона на територији града 

Источног Сарајева. 

 

Промоција зона 

Када су зоне формиране и успостављене као „готов производ“, долази фаза у којој се 

врши њихова интензивна промоција. Наиме, зоне су своју промоцију имале и у 

претходним фазама, преко руководстава и служби Града и општина, али своју пуну 

промоцију доживљавају када су званично успостављене, јер тек тада се „има шта 

конкретно понудити“. 

Промоција се може вршити на неколико начина: 

- директним контактима са потенцијалним инвеститорима, 

- на сајмовима инвестиција, 

- путем привредних представништава, 

- путем медија, и сл. 

Коначни циљ промоције зона јесте да се ове зоне попуне са инвеститорима и да 

постану мјеста која ће генерисати привредни раст  и ново запошљавање на подручју 

града Источно Сарајево, а и цијеле регије.  

За припрему документације и изградњу огледних пословних зона у Стратегији 

развоја МСП и предузетништва у Републици Српској за период 2011.-2013. години 

предвиђено је 20 милиона КМ, а као извори наведени су Развојни програм РС, Буџет 

РС, буџети јединица локалне самоуправе, те остали извори, прије свега донаторска 

средства. 
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Програм развоја иновационих и предузетничких центара 

Овај програм има кључну улогу у олакшавању промјене локалне економије кроз 

увођење иновативне и предузетничке димензије. Ради се о стварању огледних 

примјера и „критичне масе“ нових фирми заснованих на повећаном удјелу знања и 

новостворене вриједности, до које долази првенствено већим и бољим коришћењем 

интелектуалног капитала. 

Ради се, у првом реду, о интелектуалном капиталу који се ствара на техничким 

факултетима Универзитета Источно Сарајево. Тај интелектуални капитал, који се 

састоји од великог броја дипломираних студената, студената и њихових асистената и 

професора, треба из сфере наставе и учења преусмјерити у сферу предузетништва и 

иновација, како би се створили нови обрасци сарадње универзитета и привреде, 

започињања пословних активности и технолошки високо развијеног пословања, са 

најквалитетнијим радним мјестима. 

Истовремено са развојем технолошких процеса и иновација потребно је пружати 

систематичну, пажљиво дизајнирану и сталну подршку почетницима у бизнису (START 

UP). Ово представља један од основних принципа Акта о малим и средњим 

предузећима („Small Business Act“): прво мисли на мале (“Thing Small First”). Ово је 

посебно осјетљива, али и значајна група пословних субјеката, која захтјева ангажовање 

посебних инструмената и механизама подршке. Ова група такође представља и 

генератор нових радних мјеста и у будућности. 

Како би се поспјешила цјелокупна конкурентност привреде на подручју Града 

неопходно је успоставити инструменте координације и сарадње између образовних 

институција и привредног система, а све у циљу сталног усклађивања знања и вјештина 

према актуелној и перспективној потражњи на тржишту рада, увођења виших фаза 

прераде у производне процесе, те освајања нових технологија. 

Главни пројекти у оквиру овог програма су: 

- Стварање претпоставки за функционисање Иновационог центра Источно 

Сарајево; 

- Стварање огледног предузетничког центра. 

Иновациони центар Источно Сарајево 

Ради се о софистицираном облику пословне инфраструктуре, некој врсти елитне 

пословне зоне, која представља дјелотворан механизам за стварање иновационих 

предузећа. Овакви центри развијају се само у универзитетским центрима, гдје постоји 

концентрација заинтересованих актера и критична маса релевантног знања. 
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Први иновациони центар у Републици Српској отворен је 2010. године у Бањој Луци, 

након вишегодишњих припрема, уз финасијску и стручну подршку обезбијеђену од 

стране Амбасаде Краљевине Норвешке, која се фокусирала управо на ову врсту 

пројеката у БиХ. На основу овог првог искуства, Стратегијом развоја МСП и 

предузетништва у Републици Српској за период 2011.-2013. године  предвиђено је и 

релативно брзо обезбјеђивање потребних предуслова и покретање сличног 

иновационог центра и у Источном Сарајеву, као другом универзитетском центру 

Републике Српске. На подручју општине Источна Илиџа у току 2015. године изграђен је 

Иновациони центар, који ће дјеловати у склопу Универзитета Источно Сарајево.  

У склопу иновационог центра требало би се организовати неколико сегмената: 

- Лабораторије за истраживање (или јачање постојећих лабораторија и њихово 

умрежавање); 

- Одсјек за инкубирање; 

- Консалтинг; 

- Тренинг;  

- Фонд ризичног капитала. 

Лабораторије за истраживање 

Како на простору Града Источно Сарајево постоји неколико сертификованих и 

релативно добро опремљених лабораторија за различите врсте испитивања, потребно 

је извршити снимање тренутног капацитета ових лабораторија, њихово додатно 

опремање и сертификовање од стране надлежних домаћих, а нарочито међународних 

институција. Овим ће се постићи да пословни субјекти са простора града имају при 

руци могућност испитивања различитих производа и добијање међународно 

признатих сертификата. Ово је веома осјетљив и захтјеван посао, али се умрежавањем 

и јачањем капацитета постојећих лабораторија може да створи довољна основа за сва 

даља испитивања која буду провођена од пословних субјеката смјештених у центру, 

али и за друга заинтересована предузећа изван центра. 

Одсјек за инкубирање 

Пословна инкубација покрива процесе који помажу смањењу процената неуспјеха 

компанија у раном стадију и убрзава развој компанија које имају потенцијал да 

постану одржив генератор раста и запошљавања. Ова јединица би представљала 

метод за производњу фирми који произилази из спајања нових идеја и технологија са 

комерцијалним компетенцијама и растућим тржиштима. Када се нека иновација 

претвори у комерцијални производ, неопходна је подршка пословном субјекту како би 

се носио са изазовима које носи такво пословање. Ово се обезбјеђује кроз систем 

подршке коју пружа инкубатор у склопу иновационог центра. 
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Консалтинг  

Нужан дио иновационг центра је консалтинг који нуди услуге пословног савјетовања, 

истраживања, примјене иновација. Овај дио би обезбјеђен за све субјекте укључене у 

иновациони центар, али по потреби и за екстерне субјекте. Овај одсјек би требао да 

пружи помоћ субјектима из области: управљања пројектима, финансирања, 

организације, правне консултације, маркетинг, истраживање тржишта, развој робне 

марке, заштита патената, заштита географког поријекла производа, умрежавање, 

развојне могућности, студије изводљивости, анализа спроводљивости одређене 

технологије и сл. 

Едукација  

Иновациони центар ће успоставити администрацију, одговарајућу обуку, просторије за 

одржавање обуке, успоставити сарадњу са релевантним добављачима таквих услуга.  

Различите едукативне услуге и програме за пословне субјекте смјештене у центру, 

курсеве и семинаре може проводити сам центар или у сарадњи са академским 

стручњацима са Универзитета, а специјалистички курсеве из појединих области се могу 

организовати на комерцијалном принципу које би провели пружаоци ових услуга ван 

центра. 

Фонд ризичног капитала 

За сваки почетак бизниса су неопходна финансијска средства. Међутим, у појединим 

условима је прилично тешко за пословни субјект да самостално обезбиједи потребна 

средства, нарочито ако се ради о неком новом и иновативном производу или процесу. 

За ове намјене је потребно обезбиједити директну финансијску подршку како би се 

овакви пројекти могли започети. Ова средства би се утрошила на дио финансирања 

или на финансирање цјелокупног пројекта, али под условом да се пословни субјект 

налази у иновационом центру и да је претходно прошао све обуке и провјере 

оправданости његове иновације и пословног плана који је припремио. 

 

Стратегијом развоја МСП и предузетништва у РС 2011-2013.  предвиђена су сљедећа 

средства релевантна за реализацију овог програма: 

- за развијање нових облика сарадње између факултета и привреде, средства у износу од 

150.000 КМ при Министарству просвјете и културе; 

- за јачање лабораторија техничких и пољопривредних факултета, средства у износу од 

3.500.000 КМ (Темпус и други фондови ЕУ, Развојни програм РС, јавно-приватна 

партнерства; 

- за подршку стварању и развоју иновационих центара у универзитетским центрима, 

средства у износу од 5.000.000 КМ, од тога близу 2.000.000 КМ из Буџета РС (при 

Министарству науке и технологије и Министарству индустрије, енергетике и рударства). 
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Огледни предузетнички центар 

Други планирани инструмент за подршку развоју предузетништва и иновативних 

предузећа је огледни предузетнички центар, у првој фази, са каснијим стварањем 

мреже таквих центара у свим општинама на подручју града, у другој фази.  

Предузетнички центар би се једноставно могао описати као катализатор за процесе 

започињања и раста фирми. Кроз овај вид организовања, уз одговарајући пословни 

простор и иницијалне обуке, обезбјеђује се предузетницима експертиза, умрежавање 

и основни пословни алати потребни да они који се одважују на пословне подухвате у 

томе и успију. Предузетнички центар смањује ризик пропадања малих бизниса, јер се 

према статистици ЕУ показује да око 90% фирми преживи првих 5 година пословања уз 

подршку оваквог центра, наспрам 45% оних који послују самостално. 

Основна концепција рада, односно услуге које пружа центар су: 

- пословне информације, 

- обука,  

- савјети, 

- приступ почетном капиталу, 

- радни простор, 

- друге потребне услуге.  

Ради се о прилагођавању тзв. ирског модела подршке (Enterprise Centre) који се 

показао као изузетно успјешан. Основни концепт представљен је на сљедећој слици: 

Слика 12: Концепт ирског модела подршке предузећима 
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Приступ информацијама 

 

Информације ће бити обезбјеђене према потребама: 

- Информације потребне за започињање сопственог бизниса, укључујући и опште 

информације путем тренинга и друге услуге подршке; 

- Информације о постојећим бизнисима – тржишне информације. 

 

Тренинг  

Тренинзи ће се обављати у три групе: 

- Претходни („Pre Start“) тренинзи – Циљ је да се њима привуку  многи 

потенцијални предузетници и да се кроз једнодневни програм размотре 

предности и недостаци започињања сопственог бизниса. Овај курс ће се 

организовати  често и биће потпуно бесплатан. 

- Почетни (“Start Up”) тренинзи – Овај тренинг се организује за потенцијалне 

предузетнике који су одлучили да започну сопствени бизнис. Потенцијални 

учесници ће бити интервјуисани од стране савјетника центра. Ако посједују 

оствариву и разумну пословну идеју биће им омогућено да учествују у 

петодневном курсу који ће обрађивати два дана тржиште, два дана финансије и 

један дан писање пословног плана 

- Каснији (“Post Start Up”) тренинзи – организују се за оне који су већ у послу, а 

спектар тренинга обухвата: HACCP; ISO 9000; правни оквир, рачуноводство, 

истраживање тржишта и друге области према потребама. 

 

Савјетовање 

Услуге савјетовања/консултација ће бити доступне бесплатно за све предузетнике који 

желе помоћ у вези са пословним планом, правним оквиром, финансијским 

планирањем. 

 

Оснивачки капитал 

Сви послови захтијевају почетни капитал. Ако постоји могућност, препоручује се 

оснивање малог фонда за учеснике који прођу „Pre Start“ и “Start Up”  тренинг. Ово ће 

охрабрити људе да узму учешће у тренинзима и повећати њихове шансе за успјех. 

Средства би требало да буду доступна под комерцијалним условима или кредитима 

Инвестиционо развојне банке, јер уколико бизнис не може обезбиједити средства под 

комерцијалним условима, онда не може приуштити ни започињање бизниса. 
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Радни простор 

Радни простор је кључни елемент предузетничког центра. Центар ће обезбиједити 

радни простор до 20 m
2
 за канцеларијски простор, а до 100 m

2 
за мале производне 

јединице. Прве јединице ће пословати на принципу мјесечних дозвола за боравак, а 

све у складу са политиком „лак улазак – лак излазак“. За све јединице ће бити 

обезбијеђено снадбијевање електричном енергијом и водом, а за велике производне 

јединице ће бити доступни простори за пријем кабасте робе. 

Тоалети, кафетерија и кухиња ће бити могуће користити само у заједничком блоку. 

 

Остале услуге 

У основни спектар услуга спадају: 

- сигурносна капија обезбјеђује приступ 24 часа дневно, 

- паркинг простор за аутомобиле, 

- одвоз отпада, 

- поштански систем укључујући слање и пријем поште, као и регистрацију 

испорука, 

- приступ интернету, 

- централни тоалет. 

 

У остали спектар услуга спадају: 

- факс линије, 

- фотокопирске и скенер услуге, 

- рачуноводство и књиговодство, 

- висок проток информација и бржи интернет, 

- конгресне сале, 

- сале за састанке. 

 

У току успоставе и рада предузетничког (дијелом и иновационог центра) неопходно је 

обратити пажњу на неколико битних фактора: 

o Прије успоставе провести истраживање о предузетничкој клими у заједници у 

којој се успоставља неки од ових центара. Најуспјешнији центри су у оним 

заједницама у којима садржаји прате потребе локалних предузетника. Ове 

потребе се идентификују путем израде студије изводљивости. 

o Не треба очекивати да ови центри самостално буду покретач економског 

развоја у локалној заједници, већ их комбиновати са другим инструментима и 

укључивати их у шири економски план развоја. 
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o Основно је правило да се приликом успостављања и вођења ових центара буде 

креативан, али и реалистичан. Највећа предност је флексибилност ових центара. 

Садржај и активности ових центара обавезно прилагодити стварним потребама, 

а никако дозволити да се одлута у визију. 

o Обезбиједити правилно вођење пројекта током цијелог периода трајања. Треба 

имати у виду да је одабир локације за инкубатор само један од бројних фактора 

који детерминишу успјех пројекта. 

o Осигурати константан извор финансијских средстава за несметан рад ових 

центара. Паралелно са израдом студија изводљивости за ове центре, радити на 

обезбјеђивању финансијских средстава за рад центара на дуг рок, односно 

идентификовати стварне потребе, пројекте и активности које ће бити обављане, 

како не би у току имплементације дошло до проблема у финансирању. 

o Поставити реалне циљеве прије успоставе центара, јер успостава и 

операционализација (почетак рада) је дуготрајан и тежак процес. Неопходно је 

током успоставе укључити све заинтересоване учеснике у овај процес, 

обезбиједити подршку свих нивоа власти. Не треба очекивати да ће се у првом 

мјесецу након отварања центара креирати велики број нових радних мјеста, већ 

водити политику пословања која ће обезбиједити остварење циљева на дуг рок. 

 

Препоручена локација за први, огледни предузетнички центар је локалитет фабрике 

ФАМОС КОРАН на Палама. Кад се тај центар у довољној мјери разради и развије, треба 

искористити развијене системе подршке за успостављање сличних центара на 

одговарајућим локацијама у другим градским општинама. 

 

 

Програм развоја туризма 

На простору града Источно Сарајево постоји велики број туристичких дестинација, 

међу којима се свакако издваја Јахорина, као носилац туристичке понуде, не само овог 

подручја, већ и цијеле Републике Српске. Значајан број радних мјеста се налази управо 

у сектору туризма, а константно расте и генерисање прихода у овом сектору у односу 

на укупну привредну дјелатност на подручју града. 

Стратегијом развоја МСП и предузетништва у РС 2011-2013.  предвиђена су средства из 

Буџета РС за подршку успостављању огледних центара за стварање нових предузетника у 

износу од 250.000 КМ, и то за 3 таква центра у Републици Српској. Укупни трошкови  

стварања 3 центра процијењени су на око 2.500.000 КМ. Финансирање разлике 

потребних средстава очекује се из локалних буџета и међународних пројеката. 
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У првом плану је свакако олимпијска планина Јахорина, која представља једно од 

најатрактивнијих туристичких одредишта у југоисточној Европи. Осим ње, постоји још 

низ мањих, актуелних и потенцијалних туристичких дестинација, које су се до сада 

развијале више спонтано и самостално, без неопходне координације са развојем 

осталих туристичких дестинација. Правилан и усклађен развој ових дестинација може 

да допринесе укупном развоју туризма, било да се развијају као самостални 

туристички производи, било да се развијају као интегрални дио шире туристичке 

понуде. 

Програм развоја туризма чине двије групе пројеката и мјера: 

• Стварање система интегрисаног управљања туристичким развојем Јахорине за 

реализацију приоритета из Туристичког мастер плана; 

• Развој нових туристичких дестинација и производа. 

Једна од претпоставки за реализацију предвиђених активности је јачање Туристичке 

организације града Источно Сарајево. 

 

Стварање система интегрисаног управљања туристичким развојем 

Јахорине 

Јахорина представља једну од најатрактивнијих рекреативних простора за скијање у 

Југоисточној Европи. Планинско језгро обухвата око 650 хектара површине, гдје је 

изграђена и главна инсфраструктура за одржавање Зимских олимпијских игара 1984. 

године.  

Олимпијска Јахорина је у већој мјери већ изграђен туристички бренд. Тај бренд је, у 

погледу инвестирања у његово јачање и развијање, прилично занемарен. С друге 

стране, бренд Јахорине је недовољно искориштен за развијање блиских туристичких 

дестинација и сродних туристичких производа. Иако представља вјероватно 

најпознатију туристичку чињеницу Републике Српске, у Стратегији развоја туризма РС         

2010-2020. је практично изгубљен у мноштву мање познатих и мање привлачних 

одредишта и садржаја, који често остају само у границама локалног значаја.  

Сљедећа фаза туристичког развоја Јахорине је критична или ће овај зимски туристички 

бисер практично утопити у туристичку просјечност и сваштарење, карактеристичну за 

цијелу РС и БиХ, или ће Јахорина постати мјесто великих инвестиција и полуга 

туристичког развоја цијелог Источног Сарајева и шире регије. Ако се ствари препусте 

инерцији и настојањима да се остваре ситни и појединачни интереси, прва опција је 

неизбјежна.  
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Кључне претпоставке за остваривање друге, знатно теже и знатно боље опције, су 

приказани Сликом 13. 

 

Слика 13: Претпоставке за остваривање туристичког развоја Јахорине 

 

 

Главни актери заинтересовани за туристички развој Јахорине су: 

o Општина Пале – Највећи дио земљишта се налази у власништву Општине Пале 

(све стазе се налазе на простору општине Пале). Осим власништва над 

земљиштем, општина је одговорна за просторно уређење и израду просторне 

документације. С друге стране, има активну у развоју комуналне 

инфраструктуре, а кроз мање програме и инвестиционе подстицаје може имати 

кључну улогу у убрзавању и олакшавању даљег развоја. 

o Општина Трново – Осим власништва над дијелом простора, има активну улогу 

у уређењу простора и документације. Како се на територији ове општине 

налази велики дио смјештајних капацитета, општина може активном политиком 

и инвестиционим олакшицама допринијети бржем развоју. 

o Олимпијски центар Јахорина је државно предузеће које управља вертикалним 

транспортом (ски лифтовима), а такође управља и хотелом „Бистрица“ и 

пансионом „Пољице“. Једна од најважнијих улога ОЦ Јахорина је управљање 

вертикалним транспортом. У току 2009. године извршена је изградња два 

модерна шестосједа (Пољице и Огорјелица 2) капацитета 2.400 скијаша на сат 

(по једном лифту). Осим овога, ОЦ би могао бити иницијатор изградње 

капацитета за друге садржаје. 
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o Туристичка организација града Источно Сарајево је једина организација која 

се са нивоа града бави директном промоцијом туристичке области Јахорина. 

Будућа улога Туристичке организације зависиће превасходно од развоја модела 

DMO (Destination Management Organization) чије је успостављање планирано у 

наредном периоду. Очекује се тијесна сарадња ове две организације у смислу 

развоја туристичких производа. 

o Приватни сектор има значајну улогу у туристичкој понуди Јахорине. У 

приватном власништву се налази већина смјештајних капацитета, ресторана, 

шопинг-центара, ски-рентала, забавних и других садржаја. До сада су 

формирана два удружења: Удружење хотелијера и Удружење викендаша 

„Јахоринска кућа“. Очекује се још већа улога приватног сектора, који, кроз 

партнерство са јавним сектором, представља полугу даљег развоја. 

o Енергоинвест – У посједу овог предузећа се налази хотел „Кошута“, чији статус  

још није ријешен. 

o Република Српска – има овлаштења у процесима приватизације и евентуалним 

програмима финансијских олакшица за будуће инвестиције. Истовремено, 

одговорност је и у области легислативе којом се уређује област пословања 

туризма, али и просторног планирања. Са нивоа РС се врши и континуирана 

промоција туристичких потенцијала дестинације и пројеката везаних за 

Јахорину. Једна од активности овог нивоа власти је била и израда Мастер плана. 

У оваквој конфигурацији актера, њихових капацитета и интереса, Град Источно 

Сарајево изгледа да може да постане она недостајућа упоришна тачка, неопходна за 

повезивање и обједињавање различитих интереса у јединствен општи интерес, тако да 

од тога сви актери имају користи које ће, захваљујући синергетском ефекту, бити 

знатно веће него што би биле ако се настави форсирање појединачних приоритета и 

интереса.  

 

Други критичан фактор успјеха су јасни планови и приоритети развоја Јахорине. 

Урађене су сљедеће планске подлоге: 

� Просторни план Града Источно Сарајево као просторни документ највишег 

реда, који је на одговарајући стручан начин обрадио подручје Града, а самим 

Зато се препоручује да се, уз стручну подршку градских институција, првенствено 

Градске развојне агенције и Туристичке организације Источног Сарајева, формира 

Партнерски форум за туристички развој Јахорине, сачињен од представника 

наведених, а и других заинтересованих актера. Партнерски форум би разматрао 

и препоручивао развојне приоритете Јахорине и мјере за отклањање интерних и 

екстерних баријера за инвестирање у реализацију тих приоритета.   
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тим и Јахорине. Овим документом је дат преглед просторног распореда 

борилишта и објеката, као и препоруке даљих праваца управљања простором. 

� Општина Пале је израдила и усвојила Регулациони план посебног подручја 

Јахорина и Измјене и допуне Регулационог плана дијела посебног подручја 

Јахорина,  док је општина Трново урадила и усвојила Регулациони план 

спортско-рекреативног подручја Јахорина. Ова два просторно-планска 

документа нижег реда су дала детаљан приказ просторне организације на 

Јахорини (тачан положај, димензије, спратност) смјештајних капацитета, 

саобраћајне инфраструктуре, паркинг мјеста, хидромреже, електромреже, 

вертикалног транспорта. 

� Туристички мастер план за Јахорину је документ који представља економско-

просторну студију за шири локалитет подручја Јахорине. Он даје преглед 

тренутног стања туристичке понуде, као и план активности које је потребно 

спровести да би се Јахорина по својој понуди и конкурентности могла 

такмичити са највећим туристичким центрима у Европи. У прегледу потребних 

мјера дата и је просторна и финансијска димензија инвестиција. 

 

Постојањем набројане просторно-планске документације можемо рећи да је подручје 

Јахорине у потпуности покривено просторном документацијом, те да постоји добра 

основа за даљи развој дестинације. Истовремено ово представља добру подлогу за 

планирање развоја и привлачење инвеститора, јер постоје тачне и прецизне одредбе 

праваца и начина развоја појединих дијелова Јахорине. Са друге стране, постојање ове 

документације омогућава одјељењима за урбанизам и просторно уређење да лакше 

обављају свој дио посла на издавању потребних дозвола и сагласности за грађење. 

Према одредницама Туристичког мастер плана за Јахорину
25 

, развојна визија треба да 

Јахорину претвори „у планинску дестинацију бр. 1 у Југоисточној Европи, као 

најатрактивнију, универзалну дестинацију за зимску и љетњу сезону“. 

Остварење ове визије ће се постићи реализацијом неколико кључних стратегија: 

Стратегија 1: Наставак развоја зимских туристичких производа (вертикални 

транспорт, прављење вјештачког снијега и сл) у складу са Међународним стандардима 

за планирање из водећих центара алпског скијања; 

Стратегија 2: Развој најатрактивнијег планинског туристичког производа за љетње 

мјесеце у Југоисточној Европи; 

Стратегија 3: Потребно је развити структуру смјештајних капацитета и унаприједити 

пружаоце услуга у складу са домаћом и иностраном тржишном потражњом; 

                                                           
25

 Туристички мастер план за Јахорину – Hypo Group, Kohl & Partners, Horwat Consulting Zagreb 
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Стратегија 4: Развој система управљања на нивоу дестинације, како би се осигурала 

проведба Мастер плана за развој туризма, те обезбиједило да ланац додатне 

вриједности буде организован на најуноснији могући начин; 

Стратегија 5: Пријављивање за организовање врхунских зимских такмичења и 

олимпијада; 

Стратегија 6: Потребно је развити урбанистичке планове на динамичан начин и у 

складу са акцијама предложеним у Мастер плану развоја туризма. 

Главни носиоци позиционирања Јахорине су: 

• Савремени, универзални туристички производи за зимски период 

• Туристички производи намјењени породицама 

• Семинари и конференције 

• Планински „wellness “ 

• Забава и разонода (зими и љети). 

 

Туристички мастер план за Јахорину обухвата три фазе имплементације: 

- Улагања у постојеће подручје, 

- Фаза проширења 1, 

- Фаза проширења 2. 

 

Укупна вриједност предложених пројеката за инвестирање износи 368.882.743 €, од 

чега: 

- 211.255.750 – приватни сектор 

-  40.931.250 – јавни сектор 

- 116.695.743 – јавно-приватно партнерство 

 

Фазе у спровођењу Мастер плана визуелно су представљене на сљедећим сликама, а 

пројекти и мјере које треба реализовати у одговарајућим табелама. 
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Слика 14: Фазе у спровођењу Мастер плана Јахорине 
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Табела 3: Преглед предложених пројеката у Мастер плану Јахорине 

ПОСТОЈЕЋЕ ПОДРУЧЈЕ 
ЗОНА ПРОШИРИВАЊА 1 (ПОРОДИЧНИ И 

WELLNESS) 
ЗОНА ПРОШИРИВАЊА 2 (СПОРТСКО ПОДРУЧЈЕ) 

Туристичка инфраструктура: 

П1: Модернизација постојећих жичара и 

даљи развој вертикалног транспорта и ски 

стаза 

П2: Такмичарске стазе за жене 

П3: Стазе на врху Високог платоа  

П4: Модерни тобоган 

П5: Терен за високе конопце 

П6: Тематска маршрута за пјешачење „Дух 

планине“ 

П7: Развој „Километара здравља“ 

 

Туристичка супраструктура: 

П8: Један хотел са 5* за захтјевне клијенте 

високих стандарда 

П9:Један MICE хотел са 4* 

П10: Један хотел за породичне путнике са 3* 

П11: Један хостел за млађе путнике са 2* 

П12: Апартмани са 3-4* 

П13: Јахоринска палача 

Туристичка инфраструктура: 

П1: Нови вертикални транспорт и скијашке 

стазе 

П2: Сноуборд парк за почетнике 

П3: Ски парк за дјецу и почетнике 

П4: Зимска стаза за спуштање гуменим 

чамцима 

П5: Љетња стаза за спуштање гуменим 

чамцима 

П6: Авантуристичко игралиште за дјецу 

П7: Подручје за биатлон 

Туристичка супраструктура: 

Додатних 3.000 лежаја 

П8: Један породични хотел са 4* 

П9: Један хотел „Планински wellness” са 3* 

П10: Један хотел „Планински wellness“ са 4* 

П11: Једно село са „планинским кућицама“ 

П12: Алпске кућице са 4* 

П13: Четири до 5 стамбених зграда у етажном 

власништву са 3-4* 

П14: Апартмани са 4* 

Туристичка инфраструктура: 

П1: Нови вертикални транспорт и скијашке стазе 

П2: Једриличарство 

П3: Сноуборд забавни парк 

П4: Стазе за четвероточкаше 

 

Туристичка супраструктура: 

Додатних 1.000 лежаја 

П5: Један хотел за спортски орјентисане путнике са 3* 

П6: Један стандардни хостел са 2* 

П7: Један хостел економске класе са 2* 

П8: Два мала хотела-пансиона са 3* 

П9: Једна стамбена зграда у етажном власништву са 

3* 

П10: Апартмани са 3* 

П11: Алпске кућице са 3* 
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ПОСТОЈЕЋЕ ПОДРУЧЈЕ 
ЗОНА ПРОШИРИВАЊА 1 (ПОРОДИЧНИ И 

WELLNESS) 
ЗОНА ПРОШИРИВАЊА 2 (СПОРТСКО ПОДРУЧЈЕ) 

Пројекти који се преклапају: 

П1: Развој концепта планинских стаза (укључујући и тематске маршуте) 

П2: Парк за планински бициклизам са стазама за спуст (укључујући и концепт бициклистичке маршуте) 

П3: Маршута за нордијско скијање 

П4: Развој концепта мобилности (концепт уређења саобраћајница и паркиралишта) 

П5: Развој програма унапређења квалитета 

П6: Атрактивне колибе / планинске куће  

Идеје за накнадне пројекте у сврху повећања атрактивности Јахорине 

� Зоолошки врт припитомљених животиња 

� Створити могућност загријавања воде у вјештачким језерима за 

пливање 

� Стазе за санкање 

� Пењање по леду 

� Клизалиште  

� Стазе у крошњацима дрвећа са кућицама на дрвећу 

� Подручје за “paintball” 

� Стаза за ски-скутер 

� Пењање уз вјештачки зид 

� Спуштање гуменим чамцима 

Идеје за накнадне акције у сврху пружања подршке позитивном развоју: 

� Професионална школа скијања 

� Осмислити специфичне здравствене аранжмане  

� Припремити атрактивне аранжмане за предузећа 

� Организација манифестација 

� Организација такмичења 

� Оглашавање у стучним журналима и магазинима 
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Из препорука за имплементацију Туристичког мастер плана за Јахорину је урађен само 

дио активности: дио који се односи на израду просторно-планске документације нижег 

реда, дио активности на повећању капацитета за транспорт скијаша (изградња ски 

лифтова), те одређене активности на повећању смјештајних капацитета. Нажалост, 

није остварен предвиђени системски и организован приступ разради и примјени ових 

докумената, тако да се у наредном планском периоду већи акценат мора ставити на 

рјешавање питања процеса управљања развојем Јахорине.  

Иако је Туристички мастер план дао приједлог формирања посебног предузећа које би 

управљало дестинацијом то до сада није учињено. Евидентна потреба за 

интегрисаним приступом управљању развојем Јахорине као кључне туристичке 

дестинације и јединог правог туристичког бренда у Источном Сарајеву и Републици 

Српској може у доброј мјери да се задовољи предложеним формирањем и 

конструктивним радом Партнерског форума за туристички развој Јахорине.  

Осим помирења и обједињавања свих парцијалних интереса у јединствени интерес 

амбициозног развој Јахорине, Партнерски форум би препоручио и одговарајућа 

оперативна рјешења за интегрисано управљање цјелокупним комплексом Јахорине. 

Партнерски форум би вршио и избор приоритетних пројеката по фазама реализације 

Мастер плана, прилагођавање овог плана реалним могућностима, те праћење његовог 

спровођења. За разраду одабраних пројеката и мјера, припрему одговарајућих 

апликација према одговарајућим фондовима или промоцију према подесним 

инвеститорима, биле би задужене Развојна агенција и Туристичка организација 

Источног Сарајева, у сарадњи са одговарајућим специјализованим организацијама.   

 

Развој нових туристичких дестинација и производа 

Паралелно са развојем туристичког комплекса Јахорине, потребно је радити на 

развијању других туристичких дестинација које се могу заједно са постојећим 

ресурсима уклопити у јединствену туристичку понуду града. Одабир и селекција 

локалитета (дестинација) за даљи развој може бити у надлежности Савјета за развој 

града Источно Сарајево. 

До сада се, више спонтано или уз подршку општина, индивидуално развило неколико 

локалитета, у којима се обнавља или ствара нека врста излетничке или планинарске 

традиције, карактеристичне за ранији шири сарајевски простор (пећина Орловача, 

Кадино врело, Голи Коран, Плоче, Брус, Црепољско, Ecofutura, Равна планина, 

Трескавица, Романија) . 
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Према неким претходним анализама, већи потенцијал за бржи развој у погледу 

туризма имају: 

• Туристичко-спелеолошки комплекс Орловача, као језгро будуће јединствене 

туристичке понуде спелеолошких објеката; 

• Требевић, као традиционално подручје атрактивних локација за окупљања, 

излете, рекреативне и спортске активности. 

Зато се препоручује приоритетно дефинисање, развијање и кандидовање пројеката 

којима би се постепено развио туристички комплекс Орловача (рјешавајући прво 

претпоставке у погледу просторно-планске документације, онда приступних 

комуникација и инфраструктуре, уређења и промоције пећине Орловача, те њеног 

уклапања у понуду туристичких оператера), те обновили, уредили и промовисали 

локалитети на подручју Требевића.   

У Просторном плану Града Источно Сарајево постоји низ приједлога развоја других 

облика туристичке понуде: етно и сеоски туризам, културно-историјски, ловни и 

риболовни, шеталишне зоне („зелене стазе“) и други. При избору других 

потенцијалних туристичких дестинација и производа, важно је водити рачуна о 

сљедећим смјерницама: 

• Кад год је могуће и колико је могуће, нове туристичке дестинације и производе 

треба креативно повезати са брендом и уклопити са понудом Јахорине, уколико 

се циља на промоцију тих дестинација и производа изван земље; 

• У развоју сеоског и етно туризма треба прво створити огледне примјере, које 

онда други заинтересовани предузетници могу да слиједе и креативно користе. 

Носилац реализације ових мјера и развоја нових туристичких дестинација и производа 

је Туристичка организација Источног Сарајева, у сарадњи са одговарајућим градским и 

општинских одјељењима. У припрему одговарајућих студија и разраду пројеката треба 

да се у знатној мјери укључи Градска развојна агенција Источно Сарајево, како би се 

припремили пројекти погодни за финансирање из претприступних средстава, која већ 

стоје на располагању за ове намјене. Како би бар приближно могла да одговори овим 

бројним и великим изазовима, градска туристичка организација мора бити знатно 

ојачана како у погледу кадрова тако и у погледу технологије рада, са преласком на 

пројектни приступ и пројектну организацију. 

 

Програм руралног развоја и предузетништва 

 

Потреба за креирањем посебног програма и мјера подршке руралном развоју и 

предузетништву проистиче из демографских и просторних чињеница Источног 
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Сарајева, односно општина у његовом саставу. Према подацима Просторног плана 

Источно Сарајево, 75,14% насеља на подручју града има мање од 100 становника, док 

је у 8 великих градских насеља, са територијом од свега око 3% од укупне територије 

града, настањено око 62% укупног становништва. Посматрајући ове податке, лако се да 

закључити да је велики дио територије града Источно Сарајево скоро или потпуно 

испражњен, те да постоји јасан тренд даљег пражњења и миграције становништва из 

руралних према урбаним подручјима, гдје долази до повећања незапослености и 

социјалних проблема.  

С друге стране, према просторним и природним капацитетима, постоји велика 

могућност развоја руралних подручја. Наиме, на десетине хектара се налази под 

обрадивим површинама, пашњацима и другим корисним пољопривредним 

земљиштем. За највећи дио становништва у руралним подручјима пољопривредна 

активност представља једини извор прихода и преживљавања Поред пољопривреде, 

постоје солидни услови и за развој руралног и етно туризма, готово у свим општинама 

и дијеловима града.  

Мада се активности и мјере подршке руралном развоју и предузетништву спроводе 

углавном на општинском нивоу, њихов ефекат може да се побољша системским 

приступом и подршком са нивоа града. На тај начин могу се ублажити, а онда и 

зауставити миграције село-град, водећи ка уравнотеженијем економском и 

територијалном развоју. 

 

Организована подршка пољоприведним произвођачима 

Поједине општине су до сада развијале сопствене програме подршке пољопривредној 

производњи. Ови програми подршке су се углавном односили на директну 

финансијску помоћ и подршку (директне субвенције за млијеко, набавку расних грла 

стоке или слично), набавку основних средстава за рад (трактори и друга механизација), 

али и успоставу одређених „каматних“ фондова за подршку пољопривредницима. Сви 

ови програми су дали одређени допринос развоју пољопривреде у општинама у 

којима су провођени, али су се програми бавили само одређеним сегментима помоћи 

који су били приоритетни у том тренутку за ту општину.  

Са друге стране,  Република Српска подстиче развој пољопривреде посредством 

Аграрног буџета којим оперативно управља Министарство пољопривреде шумарства и 

водопривреде Републике Српске преко Агенције за аграрна плаћања. Расположива 

средства аграрног буџета су у претходном периоду хронично била недовољна за 

предвиђени ниво подршке. У Приједлогу Стратешког плана развоја пољопривреде и 

руралних подручја Републике Српске 2016-2020 планирано је да се из аграрног буџета 

који би требао да се креће од 91 до 124 милиона годишње (укључујући и пројектовану 
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ИПА подршку) 60 % троши на директну подршку производњи а 40% на подршку 

руралном развоју.
26

  

Напредовањем Босне и Херцеговине на путу интеграција у Европску Унију  отвориће се 

могућност кориштења средстава из ИПА II претприступног фонда за тематски 

приоритет Пољопривреда и рурални развој, уколико претходно буде успостављена 

структура за повлачење и кориштење тих средстава. Ова средства би се користила за 

суфинансирање инвестиционих улагања на пољопривредним газдинствима и она би 

омогућила да се дио средстава из домаћих фондова почне користити за додатну 

подршку пољопривредним газдинствима која се налазе у мање повољним 

подручјима. 

Подршка развоју пољопривредног предузетништва са нивоа града била би усмјерена 

првенствено на повећање доступности средстава из других извора, осим општинских. 

Одвијала би се у неколико фаза: 

• У првој фази је потребно да се направи интерактивна база података о свим 

индивидуалним пољопривредним газдинствима, фармама и задругама у свим 

градским општинама. База треба да укључи све релевантне податке и да буде 

софтверски ријешена тако да омогућује брза претраживања по задатим 

параметрима. У стварању базе треба остварити сарадњу са АПИФ-ом, који ради 

на евидентирању пољопривредних газдинстава, а по потреби треба 

организовати и попис тих газдинстава. База би била формирана за сваку 

општину појединачно, при одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, а на 

нивоу града била би успостављена јединствена база и омогућено њено стално 

ажурирање. 

• Паралелно, у одговарајућим градским и општинским службама треба да се 

обезбиједи стално праћење свих расположивих програма подршке за 

пољопривреду и рурални развој. Када се појави прилика за локалне 

пољопривредне произвођаче, врши се брзо претраживање базе и 

идентификација оних који задовољавају критеријуме за добијање помоћи. 

• Након тога, сви подобни произвођачи се обавјештавају о прилици и условима за 

добијање помоћи. Онима којима треба и помоћ у припреми апликације, та се 

помоћ обезбјеђује, било путем општинских служби, ако се ради о 

једноставнијим апликацијама, било путем Градске развојне агенције на нивоу 

града, ако се ради о сложенијим апликацијама и пројектима. 

Процјене настале на основу сличних пракси у другим срединама говоре да се, уз мала 

улагања у стварање базе података и обезбјеђивање сталне информативне и стручне 

                                                           
26

 Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020-ПРИЈЕДЛОГ, 

мај 2015. године, стр. 83. 
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подршке, на овај начин могу у најмању руку удвостручити средства која општине 

издвајају за подршку пољопривреди. 

Осим олакшавања приступа средствима финансијске подршке из других извора за 

предузетнике у пољопривредној дјелатности, важна улога градских развојних 

институција биће и у олакшавању укључивања ових предузетника и њихових 

удружења у домаће
27

 и међународне пројекте
28

 који пружају напредни ниво стручне 

подршке, посебно оне који се односе на подршку развоју кластера и унапређивању 

ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеној производњи, са фокусом на 

ојачавање тренутно слабијих карика у ланцима вриједности (развој производа и 

технологија, канали дистрибуције, и сл.) и настојањем да се подигне ниво прераде и 

удио додатне вриједности у овој врсти производње. Дио те подршке биће усмјерен и 

на одговарајућу сертификацију фирми (HACCP стандарди) и земљишта (за органску 

производњу), прије свега кроз помоћ заинтересованим предузетницима да се 

кандидују за кориштење средстава и пројеката који имају такве намјене.  

У ове пројекте треба укључивати, кад год је то могуће и колико год је могуће, 

Пољопривредни факултет из Источног Сарајева, како би развили капацитети и 

створили обрасци продуктивне сарадње са пољопривредним предузетницима. У 

развијенијој фази сарадње може да се ради и на примјени нових метода производње 

или чак развоју и производњи нових сорти. На подручју града прије рата је постојала 

испитна станица за сјеменски кромпир на подручју Гласиначког поља, која је у 

потпуности сачувана и функционална. Повезивање овог добра и лабораторија 

Пољопривредног факултета, могло би допринијети развоју истраживачких капацитета 

и развоју нових сјеменских сорти кромпира, чији би се узгој могао организовати у 

одговарајућим руралним подручјима. 

Процјена је да ће Босна и Херцеговина у периоду 2014.-2020. године моћи користити 

предприступна средства за пољопривреду и рурални развој, уз услов да успостави 

IPARD оперативну структуру као дио децентрализованог система имплементације ЕУ 

предприступних средстава.  У том случају Градска развојна агенција Источно Сарајево, 

у сарадњи са одговарајућим локалним удружењима и општинским одјељењима, треба 

да интензивно ради на припреми и кандидовању пројеката из области руралног 

развоја, како би се обезбиједила довољна средства за реализацију приоритета и из 

ове стратегије. У градском и општинским буџетима треба планирати средства за 

суфинансирање тих пројеката. 

                                                           
27

 Ради се првенствено о пројектима које покреће и води Јединица за координацију пројеката у 

пољопривреди Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
28

 Такав је, на примјер, актуелни пројекат ФАРМА, финансиран од стране Америчке агенције за 

међународни развој (USAID) и Шведске агенције за међународни развој (SIDA). 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

80 

 

Подршка развоју сеоског и етно туризма  

У Стратегији развоја туризма Републике Српске 2010.-2020. препоручене су сљедеће 

мјере за развој сеоског туризма у овом подручју: 

• Идентификовање потенцијаних зона развоја сеоског туризма,  

• Обезбјеђење услова за носиоце развоја овог вида туризма (доступност 

информација, асистенција, субвенције), 

• Формирање програма за едукацију и тренинг за постојеће и потенцијалне  

учеснике у пружању услуга сеоског туризма,  

• Формирање асоцијације сеоских домаћинстава која пружају туристичке 

услуге, 

• Утврђивање јасних стандарда сеоског туризма и појединачних туристичких 

производа, 

• Регулисати продају домаћих производа у циљу заштите туристе-

потрошача, заштите  производа, дестинације и бренда регије.    

• Дио елемената и препорука за овај вид подршке дат је у дијелу гдје је 

представљен програм развоја туризма. Овдје се обрађује комбинација ова два 

облика. 

Све популарнији облик комбиновања сеоског и етно туризма је изградња етно-села. 

Најпознатије у Републици Српској је етно-село Станишић код Бијељине, настало према 

романијској традицији и мотивима. Општине су све заинтересованије за подршку 

оваквим предузетничким иницијативама. Једна од таквих иницијатива на подручју 

града Источно Сарајево односи се на изградњу етно-села Соколовград на Равној 

Романији. У вези са оваквим иницијативама, овим стратешким планом дају се сљедеће 

главне препоруке: 

− Пројекат изградње етно-села треба реализовати као облик јавно-приватног 

партнерства, гдје главнину инвестиције, а онда и управљања сноси приватни 

партнер. На тај начин ће се обезбиједити профитабилност пројекта, умјесто 

да се претвори у трошак за локалну заједницу, како се дешава кад је 

локална власт носилац посла и инвестиције. 

− Умјесто да се истовремено гради неколико етно-села, што је теже оствариво 

због потребних улагања и мање исплативо због мањег броја посјетилаца по 

једном етно-селу, препоручује се да се прво створи један добар примјер 

који ће бити огледни и подстицајан за друге сличне пројекте и инвестиције. 

То може да буде управо етно-село Соколовград на Равној Романији, чија 

изградња је почела у другој половини 2013. године на принципу јавно-

приватног партнерства. 
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Програми друштвеног развоја и унапређења животне средине 

Разрада и усклађивање секторских програма друштвеног развоја урадиће се по 

формирању одговарајућих градских савјета и представљаће резултат и основу за даљи 

рад тих савјета. 

Приступ и процедуру за формирање савјета треба да разраде одговарајуће градске 

службе, консултујући се притом са одговарајућим службама у градским општинама. 

Критеријум доказане стручности у одређеној области, уз посвећеност напретку 

средине у тој области, треба да предњаче при избору чланова савјета у односу на 

евентуалне политичке и друге критеријуме. Треба водити рачуна и о одговарајућој 

територијалној заступљености, мада не у сваком случају и по сваку цијену. 

Представници цивилног друштва треба да буду укључени у чланство савјета. 

Кроз рад ових савјета треба да се у знатној мјери појача међуопштинска сарадња и 

предложе пројекти и мјере који ће имати међуопштински карактер и ефекте. Такође, 

кроз рад савјета установиће се стварне потребе за евентуалном прерасподјелом 

надлежности између града и његових општина, чиме ће се створити оправдане 

претпоставке за покретање одговарајућих процедура. 

Стратешки фокуси рада савјета треба да буду: 

• за градски савјет за образовање и обуку – у сфери високог образовања: уз  

напредак у достизању европских стандарда, тежиште ће бити на стварању 

продуктивне сарадње са привредом, културним институцијама и спортским 

организацијама; а у сфери средњег и образовања одраслих: осигурање сталног 

усклађивања образованих профила и вјештина са потребама привреде и 

тржишта рада; 

• за градски савјет за културу: стално обогаћивање културних садржаја града, 

стварање стабилне и аутентичне културне производње и културних брендова 

града, кроз које ће се афирмисати нови имиџ града; 

• за градски савјет за спорт: подстицање изградње инфраструктуре за спорт и 

рекреацију, стално повећавање броја становника који се баве спортом и 

рекреацијом и стварање спортских брендова града, кроз које ће се афирмисати 

нови имиџ града; 

• у сфери здравствене заштите: комплетирање и унапређивање терцијарних и 

секундарних здравствених услуга; 

• за градски савјет за урбанизам: успостављање града Источно Сарајево као 

урбанистичке цјелине; 

• за градски савјет за животну средину: стварање система управљања животном 

средином; 

•  за градски савјет за информисање: јачање мреже локалних медија и њиховог 

утицаја на рјешавање друштвених проблема и процесе демократизације. 
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Након успостављања, савјети ће донијети своје годишње програме рада и пословнике.  

Након што се успоставе сви предвиђени савјети, успоставиће се координационо 

савјетодавно тијело, за међусобно усклађивање годишњих програма рада и 

синхронизовано праћење њиховог остваривања. 

Идентификовани су сљедећи оперативни приоритети за градске савјете: 

⇒ Градски савјет за образовање и обуку разматраће и већ започете пројекте и 

нове иницијативе, посебно оне које се тичу изградње и опремања објеката од 

значаја за образовање на подручју града, и препоручивати Градоначелнику и 

Административној служби Града мјере подршке које са нивоа града треба да се 

предузму. Међу приоритетима налазе се: изградња објекта Гимназије и 

Средњошколског центра у Источној Илиџи; доградња и опремање сала и 

кабинета у основним и средњим школама и факултетима; формирање школе за 

дјецу са посебним потребама. Мјере подршке градских институција укључиваће 

разраду одговарајућих пројеката, учешће у обезбјеђивању одговарајућих 

модалитета и извора финансирања, координацију активности општинских и 

републичких институција, и сл.  

⇒ Градски савјет за културу анализираће и препоручиће мјере и одлуке које могу 

да допринесу изградњи, опремању и програмском развоју Градског позоришта 

и других објеката културе, те одлуке о културним манифестацијама које ће 

имати јединствен градски карактер, са мјерама подршке за њихово 

унапређивање. Такође, препоручиће и покретање одговарајућих других 

пројеката, као што је заштита стећака и других културно-историјских споменика 

на подручју града. 

⇒ Градски савјет за спорт треба да препоручи и мјере којима ће се убрзати 

завршетак спортских дворана на нивоу града.  

⇒ Градски савјет за здравствену заштиту препоручиће мјере подршке које градско 

и општинска руководства треба да предузму како би се битно побољшали и 

комплетирали просторни услови, опрема и услуге ЈЗУ Болнице Источно 

Сарајево. Такође, препоручиће и мјере подршке за комплетирање мреже 

амбуланти породичне медицине на простору града Источно Сарајево.  

⇒ Градски савјет за животну средину приоритетно ће разматрати и препоручити 

покретање одговарајућих студија и пројеката за стварање јединственог система 

управљања животном средином на цијелом подручју града, укључујући и 

систем управљања отпадом (изградњу санитарне депоније, рекултивацију 

постојећих депонија, припрема и привлачење инвестиција за рециклажу и 

прераду и спаљивање оптада). Такође, препоручиће градском и општинским 

руководствима увођење приоритетних мјера и пројеката за заштиту и 

промоцију природног наслијеђа, у складу са рјешењима сугерисаним у 

Просторном плану. Очекује се да градски савјет за животну цјелину предложи и 
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формирање оперативне јединице за заштиту животне средине при градској 

администрацији, како би се обезбиједило оперативно управљање и механизми 

спровођења мјера у погледу заштите животне средине. 

 

У процесу ревидирања Стратегије препозната је потреба за реализацијом  сљедећих 

пројеката који би такође допринијели остварењу трећег стратешког циља: 

• Организација EYOF-а 

Градови Источно  Сарајево и Сарајево 2019. године организоваће 14. Европске 

олимпијске игре младих (EYOF) што ће бити највећи спортски догађај у Босни и 

Херцеговини након Зимских олимпијских игара 1984. године. Фестивал ће имати 

регионални значај  јер би требао да окупи око 2.000 учесника из 45 земаља. Такође, 

догађај ће бити од значаја за оба града домаћина јер ће створити претпоставке за 

даље унапређење туризма захваљујући инфраструктури која ће остати. 

 

• Рјешавање проблема управљања отпадом 

Управљање отпадом један је од великих проблема Града Источно Сарајево. Не постоји 

систем третирања отпада те је присутно загађивање ваздуха, воде и земљишта. 

Привремене депоније које се користе за одлагање комуналног чврстог отпада, 

технички су неадекватне, неуређене, неограђене, без обезбјеђења. Ради се о 

неконтролисаним одлагалиштима која загађују животну средину и представљају 

опасност по здравље људи. Површине за одлагање отпада се не санирају, што доводи 

до појаве запаљења, ширења неугодних мириса, те разношења отпада путем вјетра на 

околни простор. Рјешавање проблема захтјева системски и дугорочни приступ. 

 

• Изградња примарног фекалног колектора долином ријеке Жељезнице 

Осим проблема управљања отпадом, на територији града Источно Сарајево присутан 

је и проблем управљања отпадним водама. Стога је пројекат изградње примарног 

фекалног колектора неопходан и еколошки и са аспекта процјене локалног 

становништва. 

 

• Систем за пречишћавање отпадних вода у Сокоцу – израда студије 

На подручју општине Соколац не постоји систем за пречишћавање отпадних вода из 

чега произилази потреба да се приступи реализацији пројекта изградње система за 

пречишћавање отпадних вода.  

 

• Систем даљинског гријања са когенерацијом на биомасу у Сокоцу 

Пројекат је од велике важности за развој општине Соколац, јер би се његовом 

реализацијом трајно ријешио велики проблем досадашњег начина централног 

гријања. Значај пројекта огледа се и у чињеници да је један од првих на подручју Босне 

и Херцеговине те би као такав могао да послужи као модел другим општинама. 
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Програм унапређивања јавних услуга 

 

Овај програм састоји се од сљедећих пројеката: 

• Е-град и е-општине;  

• Увођење CAF методологије квалитета у градској и општинским 

администрацијама;  

• Увођење механизама редовног испитивања и сталног унапређивања јавних 

услуга. 

Е-град и е-општине 

Електронско пружање услуга све више постаје стандард и мјера ефикасности и 

транспарентности локалних управа и у земљама западног Балкана. Градска и 

општинске администрације у Источном Сарајеву не издвајају се по степену 

развијености и примјене система е-управе од просјека у РС и БиХ. У овом сегменту 

управљања и функционисања постоји велики простор и озбиљна потреба за 

побољшањима. Град и градске општине у Источном Сарајеву треба да у погледу 

примјене савремених технологија у свом раду предњаче у земљи, како и приличи 

универзитетском центру и како заслужују грађани, инвеститори заинтересовани за ово 

подручје и остали актуелни и потенцијални корисници градских и локалних услуга. 

Препоручује се усклађени приступ града и градских општина у развијању и примјени 

система е-управе, ради економичности (мањих трошкова) и дјелотворности (већих 

ефеката). 

Пројектом „Е-град и е-општине“ треба обухватити сљедеће аспекте: 

� Информациони систем у пријемним одјељењима (електронска обрада и 

праћење предмета, јавна доступност докумената, СМС обавјештења о стању 

предмета, и сл.); 

� Web портале који омогућују 

o електронско захтјевање и слање докумената, 

o увођење система 48 (са брзим реаговањима на пријаву проблема од 

стране грађана, у року од 48 сати, информационим обједињавањем 

комуналних предузећа и годишњим буџетским уштедама од око 15%), 

o ГИС – постављање и ажурирање просторно-планске документације у 

дигиталном облику на интернету, са софтвером за обрачун пореза; 

� електронско управљање пројектима развоја и унапређења, прилагођавањем 

одговарајуће програмске подршке; 

� остале неопходне елементе који олакшавају и омогућавају ефикасније 

управљање ресурса. 
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При дизајну система и његовом увођењу треба узети у обзир слична искуства и 

најбоље праксе у окружењу. 

Препоручује се да се припрема пројектног задатка, израда пројектне 

документације и избор извођача обаве у току 2016. године, а реализација пројекта 

изведе у току 2017. године. 

 

Увођење CAF методологије квалитета у градској и општинским 

администрацијама 

CAF (Common Assessment Framework) је најпогоднији алат за управљање квалитетом у 

јавним организацијама. Омогућује проактивним руководствима стално процјењивање 

и усавршавање њихових управа, угледајући се на обрасце дјеловања које су поставиле 

најбоље европске управе. Према закључцима Пете конференције квалитета у јавним 

администрацијама у Европској унији, одржане у октобру 2008. у Паризу, CAF је 

предодређен да у будућности замијени све моделе квалитета у јавним 

администрацијама и институцијама. 

CAF користи велики број европских градова, међу њима и Беч, Линц, Салцбург, 

Мадрид, Антверпен, Љубљана..., скоро све управне јединице у Словенији, велики број 

општина у Грчкој, Белгији, Чешкој, Словачкој, Данској, итд. CAF је развио Европски 

институт за јавну администрацију (EIPA), а Еда га је прилагодила и дјелимично или 

потпуно увела у двадесетак општина у БиХ.  

CAF се заснива на коришћењу двије групе критеријума за (само)процјену, прве којом 

се испитује како стојимо са кључним претпоставкама за постизање изврсних резултата, 

и друге групе, која се односи на резултате које остварујемо. Анализом и 

упоређивањем оцјена у оквиру прве и друге групе јасно се оцртавају приоритетна 

подручја за унапређења дјеловања и рада општинске администрације, или друге јавне 

организације. 

У прву групу критеријума за (само)процјену улазе: лидерство, управљање 

људским ресурсима, стратегије и планирање, партнерства и ресурси, 

управљање процесима и промјенама. 

У другу групу критеријума спадају: резултати у погледу задовољства запослених 

у администрацији, резултати у погледу задовољства грађана јавним услугама у 

надлежности локалне самоуправе, резултати у погледу задовољавања 

очекивања у локалној заједници и укупна остварења градске и општинских 

управа. 

 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

86 

 

Преглед група активности на увођењу CAF методологије квалитета у градској и 

општинским администрацијама: 

o организовање уводних презентација за упознавање градског и општинских 

руководстава са очекиваним ефектима, потребним предусловима и главним 

активностима за увођење методологије; 

o доношење одлука и формирање градског и општинских тимова за 

(само)процјену; 

o обучавање тимова за (само)процјену; 

o рад тимова за (само)процјену на прикупљању подлога и оцјењивању садашњег 

стања; 

o презентовање резултата процјене градском и општинским руководствима; 

o обучавање тимова за припрему планова унапређења; 

o рад тимова на изради планова унапређења; 

o презентовање и усвајање планова унапређења; 

o спровођење планова унапређења; 

o обнављање циклуса (само)процјењивања и унапређивања рада. 

 

За организовање уводних презентација, обучавање и евентуално савјетовање тимова 

за (само)процјену могу се ангажовати оспособљене домаће организације и стручњаци. 

Притом се може затражити и подршка пројекта „Локално је примарно“ (ОЕSC). 

Потребно вријеме за увођење методологије је 5-6 мјесеци. Након увођења у виду 

одговарајућег пројекта методологија постаје сталан задатак за градску и општинске 

администрације. 

Процјењује се да би трошкови истовременог и синхронизованог увођења 

методологије за градску и општинске администрације, са организовањем заједничких 

обука, били око 20.000 КМ. Уколико би се методологија уводила посебно за сваку од 

ових администрација, укупни трошкови би били око 50.000 КМ. 

Препоручује се да се CAF методологија квалитета уведе у првој половини 2018. године 

истовремено и синхронизовано за градску и све општинске администрације. 

Такође, препоручује се да се након тога, у току 2018. и 2019. године ова методологија 

уведе у свим јавним предузећима којима управља град Источно Сарајево и општине у 

његовом саставу. Уколико се и у овом случају буде радило истовремено и 

синхронизовано, трошкови увођења могу се умањити и 3-4 пута.   
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Увођење механизама редовног испитивања и сталног унапређивања јавних 

услуга 

Овај пројекат се директно надовезује на увођење CAF методологије квалитета. 

Представља операционализацију методологије у дијелу који се односи на мјерење 

задовољства грађана као корисника градских и општинских јавних услуга. 

Према Стратегији развоја локалне самоуправе у Републици Српској, може се очекивати 

да редовно испитивање задовољства корисника јавним услугама постане обавеза 

локалних власти.  

Ради се о увођењу редовног и систематичног испитивања задовољства грађана јавним 

услугама сврстаним у двије основне групе: групу административних (шалтерских) 

услуга и групу јавних комуналних услуга (водовода и канализације, комуналне 

хигијене, одржавања путева и сигнализације, јавне расвјете, зеленила и паркова, 

гробља, јавног превоза, паркинга...). Код нас се највише користи програм COMPASS 

(Client Oriented Municipal Public Services Survey), јединствени алат који је у потпуности 

прилагођен домаћим условима и потребама са одговарајућим пакетима обуке и 

програмске подршке. До сада је успјешно примјењен у више од 20 општина у БиХ, од 

новоформираних, претежно руралних, као што су Берковићи и Добој Исток, до великих 

урбаних центара, као што је Бања Лука. Осим од локалних учесника, најбоље оцјене је 

добио и од стручњака Свјетске банке. 

Увођење редовног испитивања и сталног унапређивања јавних услуга у граду Источно 

Сарајево и његовим општинама подразумијева сљедеће групе активности: 

o организовање презентације за упознавање градског и општинских руководстава 

о могућностима програма, предусловима за његово увођење, очекиваним 

ефектима и детаљним активностима; 

o организовање обука за задужене градске и општинске службенике за 

координацију процеса испитивања, те кориштење програмске подршке и 

презентовање резултата за руководство; 

o организовање обука за локалне невладине организације или омладинске групе 

које ће изводити теренско анкетирање; 

o одређивање узорка грађана за испитивање; 

o извођење теренских анкетирања; 

o уношење и обраду резултата анкетирања; 

o презентовање резултата анкетирања градском и општинским руководствима по 

свим аспектима од значаја за доношење одлука (по мјесним заједницама, по 

различитим структурама становништва, по врстама услуга...); 

o посебну припрему и презентовање резултата одговарајућим јавним 

предузећима и другима јавним организацијама задуженим за пружање јавних 

услуга; 
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o избор приоритета за унапређивање и припрему одговарајућих мјера 

унапређења; 

o уграђивање мјера унапређења у одговарајуће програме градске и општинских 

власти; 

o спровођење мјера унапређења; 

o обнављање циклуса испитивања задовољства грађана и унапређивања услуга. 

Пројекат се изводи у сарадњи са специјализованим организацијама које су развиле 

ову врсту програма. Прво извођење предвиђених пројектних активности обично траје 

3-4 мјесеца. Истовремено се локалне администрације и остали локални учесници 

оспособе за касније стално кориштење ових инструмената и програмске подршке, тако 

да сваке сљедеће године самостално изводе испитивање, прилагођавају мјере 

унапређења и успоређују резултате. 

Процјењује се да би заједничко, истовремено и синхронизовано спровођење овог 

пројекта за Град Источно Сарајево и општине у његовом саставу, уколико би се 

обухватиле и шалтерске и комуналне услуге, могло да кошта између 35.000 и        

40.000 КМ. Уколико би се програм уводио појединачно и посебно за сваку од 

администрација укупни трошкови би били између 70.000 и 80.000 КМ.   

Препоручује се да се редовно испитивање задовољства корисника јавним услугама 

уведе у другој половини 2018. године истовремено и синхронизовано за градску и све 

општинске администрације. 

Формирање градског савјета за комуналне услуге 

Како је пружање комуналних услуга на подручју града Источно Сарајево неуједначено, 

и у погледу надлежности за њихово пружање и у погледу организације њиховог 

извођења, те у погледу њиховог квалитета и доступности, препоручује се формирање 

градског савјета за комуналне услуге.  

Приоритетне препоруке овог савјета за градско и општинска руководства биће 

усмјерене на сљедеће приоритете: 

• евентуална прерасподјела надлежности и средстава за пружање комуналних 

услуга између града и градских општина, укључујући и управљање 

одговарајућим предузећима задуженим за пружање ових услуга; 

• покретање студија и пројеката којима ће се омогућити ширење обухвата 

водоснабдијевања, топлификације/гасификације, канализације и других 

најважнијих комуналних услуга на подручју града; 

• постепено уједначавање и унапређивање пружања комуналних услуга на 

цијелом подручју града, користећи притом резултате добијене редовним 

испитивањем задовољства корисника услуга. 

 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

89 

 

Програм управљања људским ресурсима 

 

Оспособљеност, мотивисаност и квалитет запослених у администрацији у највећој 

мјери одређује и ниво квалитета услуга које та администрација директно пружа или 

регулише и надгледа. Зато је прелазак са импровизације на систематично дјеловање у 

овој области најбоља гаранција обезбјеђивања квалитета услуга и сталног раста 

задовољства грађана квалитетом живота у Источном Сарајеву. 

Програм развоја управљања људским ресурсима састоји се од сљедећих пројеката и 

мјера: 

• Унапређивање система оцјењивања запослених у градској и општинским 

администрацијама ; 

• Увођење механизама испитивања задовољства запослених;   

• Изградња функције обуке за градску и општинске администрације. 

Посматрани и појединачно и како цјелина они такође представљају 

операционализацију методологије квалитета у јавним организацијама, у дијеловима 

који се односе на управљање људским ресурсима и мјерење резултата запослених и 

њиховог задовољства. Заједно са испитивањем задовољства корисника јавним 

услугама чине систем унапређења, како је представљено на слици испод. 

Слика 15: Систем унапређења управљања људским ресурсима 

 

 Стога  би било веома важно да се сва ова унапређења уведу управо као систем, дакле 

у међусобној повезаности, истовремено и у градску и у општинске администрације. 

систем 

унапређења 
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Тек тако се може осигурати одржив и стабилан процес побољшања и престижан ниво 

квалитета услуга за грађане. 

 

Унапређивање система оцјењивања запослених у градској и општинским 

администрацијама 

Ради се о годишњој процјени остварења запослених, која обухвата сваког запосленог у 

локалној администрацији. Представља битно побољшање постојећег система који се 

користи у свим општинама у Републици Српској, али који не даје ни приближно 

очекиване ефекте. Предложени унапријеђени систем до сада је тестиран у 

Административној служби града Бања Лука и има добре изгледе да се постепено 

прошири и на друге локалне администрације. Састоји се од: 

� писане самопроцјене сваког запосленог/сарадника; 

� оцјена запосленог/сарадника од стране непосредног руководиоца; 

� извјештаја о завршној оцјени и парцијалним оцјенама запосленог/сарадника 

након компјутерске обраде оцјена од стране непосредног руководиоца; 

� разговора између запосленог/сарадника и непосредног руководиоца о 

резултатима процјене остварења и плановима побољшања. 

Сврха оцјењивања запослених у одјељењу је осигурање континуираног унапређивања 

рада и резултата локалних администрација кроз побољшања остварења сваког 

запосленог. Такође, процес и резултати оцјењивања треба да омогуће свим 

запосленим да планирају и ускладе свој лични професионални развој са потребама 

развоја одјељења.  

Увођење оваквог система у администрацију града Источно Сарајево и општина које га 

чине подразумијевало би сљедеће групе активности: 

o презентовање могућности, претпоставки и ефеката кориштења система 

годишње процјене остварења запослених градском и општинским 

руководствима; 

o прилагођавања система критеријума и правила оцјењивања специфичним 

захтјевима средине и подешавање програмске подршке за компјутерску 

обраду; 

o обучавање локалних координатора процеса оцјењивања; 

o организовање радионица са начелницима одјељења у градској и општинским 

администрацијама; 

o организовање процеса самопроцјењивања запослених; 
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o организовање процеса оцјењивања запослених од стране непосредних 

руководилаца; 

o обраду резултата оцјењивања и достављање непосредним руководиоцима 

ради припреме за индивидуалне састанке са запосленим; 

o организовање разговора између запослених/сарадника и непосредних 

руководилаца о резултатима процјене остварења и плановима побољшања. 

Годишња процјена остварења запослених има вишеструку намјену. У главним цртама 

обухвата: 

� сумирање и документовање радних резултата запосленог постигнутих у 

периоду оцјењивања; 

� препоруке за побољшање радних карактеристика и усавршавање 

запосленог/сарадника; 

� препоруке за награђивање, распоређивање и унапређивање 

запосленог/сарадника. 

Разрада и прва примјена овог система подразумијева и ангажовање специјализоване 

организације са одговарајућим референцама у овој области. Вријеме потребно за 

извођење цијелог процеса у једној локалној администрацији је око четири мјесеца.  

Цијели процес се може извести паралелно и синхронизовано у градској и општинским 

администрацијама. Уколико се уради на такав начин, процијењени трошкови увођења 

и прве примјене овог система били би између 40.000 и 50.000 КМ. Уколико би се 

систем уводио појединачно за сваку администрацију, цијена увођења би се кретала  од 

10.000 до 12.000 по једном увођењу, дакле између 80.000 и 85.000 КМ укупно. 

Препоручује се да се систем годишње процјене по новој, унапријеђеној методологији 

уведе у задњем кварталу 2018. године и то истовремено и синхронизовано за све.  

Након тога,  систем је могуће примјењивати без спољне стручне подршке, два пута или 

једном у току године, зависно од тога како ће бити регулисано вишим актима. 

Постепено, могу да се уведу и годишње награде за најбоље административне 

службенике у градској и општинским администрацијама, па и укупно најбољег 

административног службеника у граду Источно Сарајево. 

 

Увођење механизама испитивања задовољства запослених у градској и 

општинским администрацијама 

Ради се о систематском прикупљању, мјерењу и анализирању мишљења и ставова 

свих запослених о свим важним питањима организације, управљања и рада градске, 
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односно одговарајуће општинске администрације. Такви механизми уведени су у 

локалним администрацијама земаља ЕУ, доприносећи битном повећању мотивације 

запослених и остварења јединица локалне самоуправе. Код нас је механизам 

испитивања задовољства до сада тестиран и дјелимично уведен у Административној 

служби града Бања Лука, са веома добрим првим оцјенама. 

Испитивањем се обухватају сљедећи аспекти (не)задовољства запослених: 

• задовољство садашњим радним мјестом у цјелини и појединим његовим 

карактеристикама; 

• задовољство својим одјељењем у поређењу са другим одјељењима; 

• оцјена особина и начина рада непосредних,  средњих и највиших 

руководилаца; 

• задовољство инсформисаношћу и комуникацијама у одјељењу. 

Увођење овог механизма у градску и општинске администрације подразумијевало би 

сљедеће групе активности: 

o презентовање методологије, ефеката и технологије извођења градском и 

општинским руководствима; 

o прилагођавање инструментарија (питања и понуђених алтернатива) 

евентуалним локалним специфичностима; 

o израда и усаглашавање планова анкетирања по одјељењима и између градске 

и општинских администрација; 

o обучавање координатора анкетирања; 

o организовање анкетирања; 

o  унос и обрада резултата анкетирања; 

o припрема детаљних извјештаја и извјештаја за руководство; 

o припрема и организовање презентација резултата са препорукама за 

унапређења. 

Разрада и прва примјена оваквог механизма подразумијева и ангажовање 

специјализоване организације са одговарајућим референцама у овој области. Вријеме 

потребно за извођење цијелог процеса у једној локалној администрацији је око два 

мјесеца.  

Цијели процес се може извести паралелно и синхронизовано у градској и општинским 

администрацијама. У том случају укупно трајање би било отприлике три мјесеца. 

Уколико се уради на такав начин, процијењени трошкови увођења и прве примјене 

овог система били би око 35.000 КМ. Уколико би се овај механизам уводио 

појединачно за сваку администрацију, цијена увођења би се кретала  око 7.000 КМ по 

једном увођењу, дакле око 50.000 КМ укупно. 
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Препоручује се да се механизам испитивања задовољства запослених уведе у првом 

кварталу 2019. године и то истовремено и синхронизовано за све.  

Након тога,  овај механизам је могуће примјењивати без спољне стручне подршке, два 

пута или једном у току године. 

Изградња функције обуке за градску и општинске администрације 

У Стратегији обуке за јединице локалне самоуправе у Републици Српској (2011-2015), 

предвиђно је да се функција обуке на одговарајући начин организује у свакој јединици 

локалне самоуправе, у оквиру интерног система управљања људским ресурсима, у 

складу са специфичним потребама и могућностима сваке јединице локалне 

самоуправе.
29

 Таква јединица за обуку практично би била задужена за све послове који 

се тичу оперативног управљања обуком у одређеној општини, односно граду, од 

послова испитивања потреба за обуком за одређену годину, преко припреме 

програма, избора извођача, организовања обуке и њеног вредновања. Притом се ради 

и о обукама које би се изводиле у властитој режији (као интерне обуке) и у сарадњи са 

Одјељењем за праћење и развој јединица локалне самоуправе у Министарству управе 

и локалне самоуправе, за заједничке обуке за административне службенике, те о 

сарадњи са одговарајућом јединицом за обуку при Савезу општина и градова РС, за 

заједничке обуке за изабране званичнике.
30

 

Препоручује се да се функција обуке за све градске општине организује јединствено, у 

оквиру градске администрације, како би се битно умањили трошкови, постигао 

одговарајући квалитет и осигурала синхронизација активности обуке. 

Процјене оперативних трошкова функције обуке у једној јединици локалне самоправе 

крећу се око 25.000 КМ годишње. У случају да се функција обуке организује посебно у 

градској и у свакој општинској администрацији, укупни годишњи оперативни трошкови 

би износили минимално 175.000 КМ, не рачунајући програмске трошкове, везане за 

извођење активности обуке. У случају да се функција обуке организује за све градске 

општине јединствено на нивоу градске администрације, укупни годишњи трошкови 

били би најмање три пута мањи и кретали би се између 50.000 и 60.000 КМ. С друге 

стране, и трошкови организовања и извођења програма обуке били би такође најмање 

три пута мањи него уколико би свака општина самостално изводила ове активности. 

Препоручује се да се функција обуке на предложени начин уведе од почетка 2017. 

године. 

                                                           
29

У току је израда Стратегије обуке за јединице локалне самоуправе Републике Српске и Федерације 

Босне и Херцеговине за период 2016.-2020.године 
30

 Узимајући у  обзир важност континуираног усавршавања запослених и изабраних званичника у 

јединицама локалне самоуправе, у периоду од 2012. до 2015. године Савез општина и градова РС 

организовао је низ обука за изабране званичнике. 
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Програм промоције источника Српске 

 

Као важан сегмент стварања новог имиџа Источног Сарајева, овај програм је усмјерен 

на промоцију града Источног Сарајева као источника Српске. Ријеч је о обнови сјећања 

на простор и вријеме у коме је настала Република Српска и осмишљеном 

обиљежавању и комуникацији њених симбола релевантним циљним групама. Овим 

програмом су обухваћени сљедећи пројекти: 

o Мали дом за Српску и 

o Одлуке за Српску. 

 

Мали дом за Српску  

Ријеч је о пројекту који би обухватао идентификовање и обиљежавање мјеста на 

подручју града Источно Сарајево гдје су отпочеле са функционисањем прве 

институције Републике Српске.  Таква мјеста би прво требало заштитити од њихове 

пренамјене или даљег пропадања, а затим адекватно обиљежити и уредити заједно са 

сачуваним предметима - картама, документима, фотографијама, аудио и видео 

материјалима и др. из тог периода. На тај начин, створио би се својеврсни музеј којем 

би мисија била да заштити од заборава то гдје се и како стварала Република Српска. 

Вриједна анализе, разраде и кандидовања свакако је идеја формирања одговарајућег 

музеја, гдје би се, на једном мјесту, објединили експонати карактеристични за тај 

период стварања Републике Српске. Овако конципиран пројекат је релевантан 

првенствено за грађане Источног Сарајева у смислу стварања и јачања властитог 

идентитета и позитивне идентификације са градом Источно Сарајево (интерни 

маркетинг), а у мањој мјери и за остале грађане Републике Српске и туристе у смислу 

културно-историјског туризма (екстерни маркетинг). Овим циљним групама треба да се 

пренесу адекватне поруке, у одговарајућој форми и уз минималне трошкове, што 

треба да се дефинише адекватном маркетиншком и комуникационом стратегијом.  

 

Одлуке за Српску  

Ријеч је о пројекту који је комплементаран са претходним (Мали дом за Српску) а 

подразумијева организовање низа пригодних манифестација којим би се обиљежили 

важни датуми и јубилеји током настанка Републике Српске (доношење важних, 

стратешких одлука, које су у многоме одредиле положај и будућност Републике 

Српске, а донијете су на подручју града Источно Сарајево). Ово подразумијева 

идентификовање важних историјских датума за  Републику Српску и осмишљавање 

начина њиховог свечаног обиљежавања (програм пригодних манифестација - мјесто, 
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учесници, званице, медијски пренос, неопходна финансијска средства и сл.). 

Организација оваквих манифестација ће пружити прилику да се грађани Источног 

Сарајева, али и шира јавност, подсјете на дане када се стварала Република Српска, на 

одлуке које су тада доношене и актере које су у томе учествовали, јачајући тиме имиџ 

о Источном Сарајеву као источнику Српске. Организација ових манифестација би 

такође требала бити обухваћена одговарајућом комуникационом и маркетиншком 

стратегијом. 

 

Програм промоције сталног стварања 

 

Други битан сегмент новог имиџа града Источно Сарајево који се жели креирати је то 

да је ријеч о граду сталног стварања и највећем развојном радилишту Српске. То је 

уједно и основна порука коју треба систематски, континуирано и конзистентно 

преносити како би се креирао жељени имиџ који би допринио лакшем остваривању 

стратешких циљева. 

 

Градска маркетинг стратегија 

Овај програм обухвата осмишљавање и израду градске маркетинг стратегије којом би 

било дефинисано: 

- ко су релевантне циљне групе за реализацију стратегије града Источно Сарајево (нпр. 

грађани, привреда, донатори, међународне организације, потенцијални домаћи и 

страни инвеститори, амбасадори страних земаља у БиХ, Делегација ЕУ, Универзитет, 

Влада РС, јавне установе и организације, невладине организације, медији, итд.) и који 

је њихов релативни значај, 

- шта очекујемо од појединих циљних група имајући у виду њихове интересе и 

очекивања (нпр. од грађана очекујемо прихватање нове визије Источног Сарајева, 

позитивну идентификацију са Градом, стварање ентузијазма и подршку у 

имплементацији стратегије), 

-  које поруке треба пласирати припадницима појединих циљних група, а да при томе 

оне буду релевантне и у функцији стимулисања очекиваног понашања, 

- у којој форми треба да буду поруке и које канале комуникације треба користити како 

би поруке дошле до припадника циљних група уз минималне трошкове, 

- кад пласирати поједине поруке, којом фреквенцијом и како комбиновати поједине 

облике комуникације, 



Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016.-2020.) 

96 

 

- колики буџет је неопходан за реализацију планираних активности. 

Дакле, ријеч је како о интерном маркетингу (усмјереном ка грађанима), тако и о 

екстерном маркетингу (усмјереном ка донаторима, међународним организацијама, 

амбасадама страних земаља у БиХ, потенцијалним страним инвеститорима, 

невладиним организацијама, медијима и др.), а имплементација планираних 

маркетиншких активности би представљала значајну подршку реализацији 

дефинисаних стратешких циљева и остваривању визије града Источно Сарајево. 

 Уз припрему градске маркетинг стратегије комплементарна је израда 

комуникационих средстава у форми која је предвиђена стратегијом (нпр. скраћена 

верзија стратегије, модел писма представницима привреде, донаторима, 

амбасадорима и др., леци и други промотивни материјал итд.) са конкретним 

креативним рјешењима у форми погодној за штампу и/или дистрибуцију 

припадиницима дефинисаних циљних група. Такође, и креација других ефектних 

комуникационих средстава, као што су спотови, филмови, и сл. 
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План праћења и вредновања спровођења стратегије 

 

Праћење (мониторинг) и вредновање (евалвација) напредовања у спровођењу 

стратегије вршиће се на основу индикатора који су наведени испод у тексту. 

Индикатори су дефинисани тако да омогућавају мјерење напредовања у оквиру сваког 

стратешког циља. Усклађени су са одговарајућим оперативним циљевима. 

 

Градска развојна агенција ће, у складу са динамиком припреме и реализације 

пројеката и мјера, детаљно разрадити програмско-пројектне индикаторе, према 

којима ће се пратити и вредновати реализација тих програма, односно пројеката и 

мјера. Градска развојна агенција ће вршити и оперативно праћење реализације и 
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припремати одговарајуће извјештаје о реализацији и напредовању (кварталне за 

Градоначелника, годишње за Скупштину града и Градски партнерски форум за развој). 

За праћење напредовања у остваривању развојне стратегије Градоначелник ће 

формирати одговарајуће тијело (Градски партнерски форум за развој Источног 

Сарајева), претежно састављено од представника свих предвиђених градских савјета, 

уз одговарајуће учешће начелника општина, одборника, других заинтересованих 

представника јавног и привредног живота и цивилног друштва. Ово тијело ће годишње 

разматрати извјештаје о остварењу активности из развојне стратегије и стању 

одговарајућих индикатора, те давати препоруке за побољшања. 

Праћење реализације ревидиране Стратегије развоја првенствено ће се одвијати кроз 

праћење имплементације планираних пројеката те праћења остварених резултата на 

нивоу оперативних циљева. Активности континуираног прикупљања и анализирања 

података о ефикасности и квалитету имплементације планираних пројеката 

спроводиће се у циљу дефинисања остварених резултата. За вријеме важења 

Стратегије периодично ће се анализирати сви аспекти њене имплементације о чему ће 

се сачињавати извјештаји.  

Према миПРО методологији активности праћења, вредновања и ажурирања појединих 

дијелова стратегије се врше у одређеним временским периодима, датим у Табели 4. 

 

Табела 4: Активности праћења и вредновања појединих дијелова Стратегије 

Активност праћења и вредновања Временски оквир 

Праћење реализације програма (пројеката, 

мјера) 

Годишње 

Контролно вредновање Након 3 године за секторске планове, а након 

5 година за стратегију 

Ажурирање секторских планова Дјелимично након 3 године, а комплетно 

након 5 година 

Ажурирање стратегије Дјелимично након 5 година, а комплетно 

након 10 година 

Финално вредновање Након 5 година за секторске планове, а након 

10 година за стратегију 

 

Вредновање ће се заснивати на налазима праћења и дати свеукупну оцјену остварења 

постављених циљева. 
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Оријентациони план спровођења стратегије 

Назив пројекта/мјере 

Динамика реализације Главни носилац и 

учесници у 

реализацији 

Оријентациони 

трошак 

(у КМ) 

Извори 

финансирања 

Очекивани 

трошак за 

Буџет Града ИС  

(у КМ) 
2016 2017 2018 2019 2020 

СЦ 1: Изграђена ефикасна развојна инфраструктура за 21. вијек  

Програм развоја институционалне инфраструктуре 

Континуирана изградња капацитета 

Градске развојне агенције И. Сарајево 
     

РАИС, РАРС, пројекти 

DEU, GIZ , ... 
20.000 

РАИС, донаторска 

средства  
 

Успостављање и оспособљавање 

Канцеларије за развој и промоцију 
     

Кабинет 

градоначелника, 

специјализ. организ. 

140.000 
Буџет Града ИС, 

МУЛС 
130.000 

Оспособљавање локалне мреже за 

припрему пројеката 
     

РАИС, РАРС, градске 

општине 
45.000 

Буџети Града ИС и 

општина, МУЛС 
20.000 

Изградња виртуелне мреже за развојне 

пројекте ИС 
     

РАИС, градске 

општине 
Дефинисаће се кроз израду посебног пројекта. 

Програм изградње физичке инфраструктуре  

Завршетак изградње магистралног пута 

Лукавица-Јахорина  
      3.000.000 

Министарство 

вањске тговине и 

економских односа 

ЈП Путеви РС  

 

Израда студија и пројектне 

документације за изградњу 

Источносарајевског тунела  

     
Ове активности планирају се кад БиХ стекне услове за коришћење средстава ИПА II, из 

сектора „Транспорт“  и то највећим дијелом у току 2018. и 2019. године. 

Израда студија изводивости и пројектне 

док. и изградња треће траке преко 

Романије, те проширење кључних 

саобраћајница и заобилазница 

 

     Извођач радова 10.000.000 

Министарство 

вањске тговине и 

економских односа, 

ЈП Путеви РС 
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Израда студија и топлификација/ 

гасификација урбаних дијелова града 
     

Град И. Сарајево, 

градске општине 
 

Изградња нове болнице у Касиндолу      Влада РС 25.000.000 
Влада РС, Буџет 

Града ИС 
2. 000.000 

Изградња и адаптација средњих школа 

на подручју града Источног Сарајева 
      5.000.000 

Министарство 

просвјете и културе  
 

Завршетак изградње ОШ „Петар 

Петровић Његош“ са  фискултурном 

салом 

      1.500.000 
Министарство 

просвјете и културе  
 

Регулација ријеке Жељезнице и 

Касиндолске ријеке по етапама 
      5.000.000 ЈУ „Воде Српске“  

Проширење саобраћајнице Р-446 Кула-

Враца  
      5.500.000 

Савјет министара 

БиХ, ЈП Путеви РС 
 

Изградња аеродрома Соколац      Дефинисаће се кроз студију изводљивости. 

Назив пројекта/мјере 

Динамика реализације Главни носилац и 

учесници у 

реализацији 

Оријентациони 

трошак 

(у КМ) 

Извори 

финансирања 

Очекивани 

трошак за 

Буџет Града ИС 

(у КМ) 
2016 2017 2018 2019 2020 

СЦ 2: Развијена предузетничка и иновативна привреда, конкурентна у 21. вијеку  

Програм развоја пословних зона 

Израда студија изводљивости за 

одабране пословне зоне 
     

РАИС, РАРС,  

пројекти DEU, GTZ  

150.000 

Буџети Града ИС и 

општина, Буџет РС, 

средства пројеката 

25.000 

Успостављање јединице за интегрисано 

управљање зонама 
     

Градоначелник, 

начелници општина 
80.000 Буџети општина  

Изградња одабраних огледних 

пословних зона 
     

Дефинисаће се кроз студије изводљивости. 
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Промоција пословних зона      

Јединица за 

управљање зонама, 

РАИС 

40.000 
Буџети Града ИС и 

општина 
20.000 

Програм развоја иновационог и предузетничког центра 

Стварање претпоставки за 

функционисање Иновационог центра 
     

РАИС, Универзитет 

ИС, РАРС, МНТ, 

Амбасада Краљевине 

Норвешке 

2.000.000 

Буџет РС (МНТ), 

Буџет Града ИС и 

Општине ИНС, 

донатор. средства 

50.000 

Стварање огледног предузетничког 

центра 
     

РАИС, РАРС, пројекти 

DEU, GTZ, Амб. Кр. 

Норвешке, USAID 

1.500.000 

Буџет РС (МИЕР), 

Буџет Града ИС и 

Општине Пале, 

донат. средства 

50.000 

Програм развоја туризма 

Формирање Партнерског форума за 

туристички развој Јахорине 

 

     

Туристичка 

организација  ИС, 

Градоначелник 

   

Реализација приоритета из Мастер 

плана Јахорине  
     

Партнерски форум, 

Туристичка 

организација  ИС 

120.000 

Носиоци 

инвестиција, 

фондови ЕУ 

 

Гондола Пале – Јахорина      
Приватни инвеститор, 

извођач радова 

Око 30 мил.   

(15 мил. евра) 

Приватни 

инвеститор и 

Европска Унија 

 

Израда студије изводљивости за 

изградњу гондоле Павловац-Јахорина 
     

Општина Источна 

Илиџа 
20.000 

Донаторска 

средства 
 

Реконструкција и асфалтирање 

приступне саобраћајнице на Јахорини 
     Извођач радова 157.000,00 

Министарство 

трговине и туризма, 

Општина Трново 

 

Изградња Етно села Соколовград      

Приватни инвеститор, 

извођач радова, 

Општина Соколац 

Дефинисаће се кроз 

студије 

изводљивости 

Приватни партнер, 

Општина Соколац, 

Влада РС 

 

Развој нових туристичких дестинација и 

производа 
     

Туристичка орг. ИС, 

градске општине 
60.000,00 

Носиоци 

инвестиција, 

донаторска 

средства 

20.000 
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Назив пројекта/мјере 

Динамика реализације Главни носилац и 

учесници у 

реализацији 

Оријентациони 

трошак 

(у КМ) 

Извори 

финансирања 

Очекивани 

трошак за 

Буџет Града ИС 

(у КМ) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Програм руралног развоја и предузетништва 

Попис и стварање базе података о 

пољопр. газдинствима/произвођачима 
     

Градско и општинска 

одјељења за привреду 
60.000 

Буџет Града ИС и 

градских општина 
30.000 

Пружање подршке за кориштење 

фондова и програма подршке 
     

Градско и општинска 

одјељења за привреду, 

РАИС 

20.000 
Донаторска 

средства 
20.000 

Укључивање пољопр. произвођача и 

удружења у одговарајуће пројекте 
     

РАИС, РАРС, 

Пољопривредни 

факултет 

   

Припрема пројеката за ИПА II, тематски 

приоритет Пољопривреда и рурални 

развој 

     
РАИС, локална 

удружења, општинска 

одјељења  

60.000  60.000 

Стварање огледних примјера сеоског и 

етно-туризма 
     

Градско и општинска 

одјељења за привреду, 

РАИС 

Јавно-приватно партнерство као 

модалитет реализације и финансирања. 
50.000 

СЦ 3: Складан друштвени развој и привлачна друштвена средина 

Програми друштвеног развоја и унапређења животне средине 

Дефинисање приступа и процедуре за 

формирање градских савјета 
     

Градске стручне 

службе 
Процјењује се да ће укупни годишњи трошкови рада једног 

савјета бити око 10.000 КМ, укупно за све савјете око 70.000 

КМ. У првој години тај трошак би могао бити упола мањи. 

Финансирање трошкова рада савјета било би из Буџета Града 

ИС. 

Формирање градских савјета      Градоначелник 

Доношење пословника и годишњих 

програма рада савјета 
     

Градске стручне 

службе, предсједници 

савјета 

Формирање координационог тијела      Градоначелник 

Организација EYOF-a      
Град Источно Сарајево 

и Град Сарајево 

12.400.000 

(6.2 милиона евра) 

Буџети Града И. 

Сарајево и Града 

Сарајево, Савјет 

министара БиХ 

300.000 
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Рјешавање проблема управљања 

отпадом 
      Дефинисаће се кроз студију изводљивости. 

Изградња примарног фекалног 

колектора долином ријеке Жељезнице  
     

Општина Источна 

Илиџа 
4.000.000 

Општина Источна 

Илиџа, донаторска 

средства 

 

Систем за пречишћавање отпадних 

вода у Сокоцу-израда студије 
     Општина Соколац 

585.600 

(300.000 евра) 

Европска 

инвестициона банка 
 

Систем даљинског  гријања са 

когенерацијом на биомасу у Сокоцу 
     Општина Соколац 15.180.000 

Општина Соколац, 

донаторска средства 
 

СЦ 4: Сталан раст задовољства грађана јавним услугама и квалитетом живота  

Програм повећања изворних прихода 

Динамика и носиоци реализације, те трошкови и извори финансирања утврдиће се када се стекну законске претпоставке у виду трансфера имовине и 

надлежности са Републике Српске на јединице локалне самоуправе. 

 

Програм унапређивања јавних услуга 

Е-град и е-општине      
Градска и општинска 

одјељења 

Дефинисаће се 

пројектом. 

Буџети Града ИС и 

општина 

50.000 

 

Увођење CAF методологије квалитета у 

градској и општинским администр. 
     

Градоначелник и 

начелници општина, 

тимови 

20.000 
Буџети Града ИС и 

општина 
5.000 

Увођење CAF методологије квалитета у  

јавним предузећима и установама 
     

Руководства јавних 

предузећа и установа 

5.000-8.000  

по случају 

Јавна предузећа и 

установе 
 

Увођење механизама испитивања и 

унапређивања јавних услуга 
     

Градска и општинска 

одјељења, локалне НВО 
40.000 

Буџети Града ИС и 

општина 
10.000 

Програм управљања људским ресурсима 

Унапређивање система оцјењивања у 

градској и општинским администр. 
     

Градоначелник и 

начелници општина, 

МУЛС 

50.000 

Буџети Града ИС и 

општина, Буџет 

МУЛС 

10.000 

Увођење механизама испитивања 

задовољства запослених 
     

РАИС, РАРС, пројекти 

DEU, GTZ, Амб. Кр. 

Норвешке, USAID 

35.000 
Буџети Града ИС и 

општина 
8.000 

Изградња функције обуке за градску и 

општинске администрације 

 

     Градоначелник 80.000 
Буџет Града ИС, 

МУЛС 
60.000 
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СЦ 5: Промовисан нови стваралачки имиџ града 
Промоција Источног Сарајева као 

источника Српске 
     

Туристичка организац., 

Градоначелник 
50.000 

Буџети Града ИС и 

општина, Буџет РС 
50.000 

Промоција града сталног стварања      
Градоначелник, 

Скупштина града, РАИС 
80.000 Буџет Града ИС 80.000 
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 Оквирни план финансирања стратегије 

 

Активности: 

Трошкови Финансирање из Буџета Града 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 2020 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Континуирана изградња 

капацитета Градске развојне 

агенције И. Сарајево 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

  

Успостављање и 

оспособљавање Канцеларије за 

развој 40.000 25.000  25.000  25.000 25.000 30.000 25.000  25.000 25.000 25.000  

Оспособљавање локалне 

мреже за припрему пројеката 20.000 25.000   10.000 10.000    

Изградња виртуелне мреже за 

развојне пројекте ИС Процјена трошкова и извора након израде посебног пројекта. 
 

Завршетак изградње 

магистралног пута Лукавица-

Јахорина 3.000.000 

    

Израда студија и пројектне 

документације за изградњу 

Источносарајевског тунела 

Ове активности планирају се кад БиХ стекне услове за коришћење средстава ИПА II, из сектора „Транспорт“ .  

Израда студија изводљивости и 

пројектне док. и изградња 

треће траке преко Романије те 

проширење кључних 

саобраћајница и заобилазница 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
   

Изградња нове болнице у 

Касиндолу 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 500.000 500.000 

Изградња и адаптација 

средњих школа на подручју 

града Источног Сарајева 1.500.000 1.500.000 2.000.000 

  

Завршетак изградње ОШ „Петар 

Петровић Његош“ са 

фискултурном салом 500.000 500.000 500.000 
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Регулација ријеке Жељезнице и 

Касиндолске ријеке по етапама 1.500.000 1.500.000 2.000.000 

  

Проширење саобраћајнице  

Р-446 Кула-Враца 1.500.000 2.000.000 2.000.000 

  

Изградња аеродрома Соколац 

 
Процјена трошкова и извора након израде студија изводљивости 

Збир за активности 1. 

стратешког циља: 7.544.000 10.549.000 12.554.000 13.029.000 11.529.000 30.000 1.035.000 35.000 525.000 525.000 

Израда студија изводљивости 

за одабране пословне зоне 35.000 35.000 40.000 40.000 6.000 6.000 6.500 6.500 

Успостављање јединице за 

интегрисано управљање 

зонама   30.000 25.000 25.000   

  

Изградња одабраних огледних 

пословних зона Процјена трошкова и извора након израде студија изводљивости 

Промоција пословних зона 

   20.000  20.000 

  
10.000 10.000 

Стварање претпоставки за 

функционисање Иновационог 

центра 

 

700.000 700.000 600.000 

  

15.000 15.000 20.000  

Стварање огледног 

предузетничког центра 

 

500.000 500.000 500.000 

  

15.000 15.000 20.000 
 

Реализација приоритета из 

Мастер плана Јахорине   30.000  30.000   30.000  30.000 

 

    

Гондола Пале-Јахорина 

  

10.000.000 10.000.000 10.000.000 

 

    

Израда студије изводљивости 

за изградњу гондоле Павловац-

Јахорина 

  

7.000 7.000 6.000 

 

    

Реконструкција и асфалтирање 

приступне саобраћајнице на 

Јахорини 

  

50.000 50.000 57.000 

 

    

Изградња Етно села 

Соколовград 

Процјена трошкова и извора након израде посебног пројекта. 

Развој нових туристичких 12.000  12.000   12.000   12.000   12.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
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дестинација и производа 

Попис и стварање базе 

података о пољопр. 

газдинствима/произвођачима 

 

60.000    

 

  

 

30.000 
    

Пружање подршке за 

кориштење фондова и 

програма подршке 4.000  4.000   4.000   4.000   4.000 4.000  4.000  4.000  4.000  4.000 

Припрема пројеката за ИПА II, 

тематски приоритет 

Пољопривреда и рурални 

развој     20.000 20.000  20.000  

 

20.000 20.000 20.000 60,000 

Стварање огледних примјера 

сеоског и етно-туризма   10.000  10.000  10.000  20.000 

 

10.000 10.000 10.000 20.000  

Збир за активности 2. 

стратешког циља: 16.000 1.351.000 11.398.000 11.318.000 10.234.000 8.000 104.000 74.000 94.500 104.500 

Формирање и функционисање 

градских савјета 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Организација ЕYOF-a 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 50.000 100.000 100.000 50.000 
 

Рјешавање проблема 

управљања отпадом 

 

Дефинисаће се кроз студију изводљивости. 

Изградња примарног фекалног 

колектора долином ријеке 

Жељезнице 

 

 1.500.000 1.500.000 1.000.000      

Систем за пречишћавање 

отпадних вода у Сокоцу-израда 

студије 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 
     

Систем даљинског  гријања са 

когенерацијом на биомасу у 

Сокоцу 3.036.000 3.036.000 3.036.000 3.036.000 3.036.000 
     

Збир за активности 3. 

стратешког циља 6.288.120 6.323.120 7.823.120 7.823.120 4.233.120 85.000 170.000 170.000 120.000 70.000 
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Активности 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 2020 

Е-град и е-општине Дефинисаће се пројектом. 

  

 

50.000 
   

Увођење CAF методологије 

квалитета у градској и 

општинским администр. 

 

  10.000  10.000   

 

 
2.500 2.500 

  

Увођење CAF методологије 

квалитета у јавним 

предузећима и установама 

 

    4.000 4.000  

 

     

Увођење механизма 

испитивања и унапређивања 

јавних услуга 

  

20.000 20.000 

  

 
5.000 5.000  

Унапређивање система 

оцјењивања у градској и општ. 

админ. 

 

  50.000  

 

  

 

 10.000 
 

  

Увођење механизама 

испитивања задовољства 

запослених   

 

  35.000  

  

  8.000   

Изградња функције обуке за 

градску и општинске админ. 30.000 50.000 

   

20.000 40.000  
 

 

Збир за активности 4. 

стратешког циља: 30.000 50.000 80.000 69.000 4.000 20.000 90.000 17.500 15.500 0 

Промоција Источног Сарајева 

као источника Српске 

 

50.000 

    

50.000    

Промоција града сталног 

стварања 

 

80.000 

    

80.000  
 

 

Збир за активности 5. 

стратешког циља: 0 130.000 0 0 0 0 130.000 0 0 0 
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Табела 5: Преглед процијењених трошкова и плана финансирања из Буџета Града Источно Сарајево 

 

 

Циљеви 
Трошкови Финансирање из Буџета Града 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1. стратешки циљ 7.544.000 10.549.000 12.554.000 13.029.000 11.529.000 30.000 1.035.000 35.000 525.000 525.000 

2. стратешки циљ 16.000 1.351.000 11.398.000 11.318.000 10.234.000 8.000 104.000 74.000 94.500 104.500 

3. стратешки циљ 6.288.120 6.323.120 7.823.120 7.823.120 4.233.120 85.000 170.000 170.000 120.000 70.000 

4. стратешки циљ 30.000 50.000 80.000 69.000 4.000 20.000 90.000 17.500 15.500 0 

5. стратешки циљ 0 130.000 0 0 0 0 130.000 0 0 0 

УКУПНО: 13.878.120 18.403.120 31.855.120 32.239.120 26.000.120 143.000 1.529.000 296.500 755.000 699.500 
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