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1. Увод
Стратегија развоја Града Добоја за период 2011 – 2020. године је кључни стратешкоплански документ, који подстиче раст и развој ове заједнице. Стратегија развоја обухвата
економску и друштвену сферу, те аспекте заштите и унапређења животне средине и
простора. Документ Стратегије из 2011. године обухаватао је петогодишњи плански
период, од 2011. до 2015. године.
Овај документ представља наставак стратешког планирања за период 2016 – 2020.
године. Дакле, овдје не крећемо од почетка, већ ревидирамо све почетне поставке
Стратегије, у свјетлу крупних промјена које су се десиле у међувремену. Крупне промјене
су, прије свега, поплаве из 2014. године и одвајање општине Станари од Града Добоја.
Ревизија Стратегије развоја Града Добоја за период 2011 – 2020. за плански период 2016
– 2020. године, почива на два кључна документа. Један је почетни документ Стратегије из
2011. године, који даје почетну основу у свим аспектима планирања. Други документ је
Извjeштaj o срeдњoрoчнoj eвaлуaциjи Стрaтeгиje интeгрисaнoг лoкaлнoг рaзвoja Грaдa
Дoбojа зa пeриoд eвaлуaциje 2011 – 2014. гoдине. Нa oснoву aнaлизe у тoку прoцeсa
eвaлуaциje, утврђeнo je дa је oствaрeн симбoличaн нaпрeдaк у oствaрeњу стрaтeшких
циљeвa eкoнoмскoг рaзвoja и тo углaвнoм кao рeзултaт вaњских фaктoрa, дaклe извaн
oбухвaтa Стрaтeгиje. Такође је утврђено су стрaтeшки циљeви, сeктoрски циљeви и већина
пројеката рeлeвaнтни зa рaзвojнe пoтрeбe Грaдa Дoбojа, али да их је потребно кориговати
узимајућу у обзир новонастале околности.
У процес ревизије Стратегије развоја укључени су сви релевантни актери заједнице.
Ревизија је рађена у три фазе, уз активно учешће представника приватног и јавног
сектора, те невладиних организација. У првом дијелу ревидирана је стратешка платформа
(социо-економска и SWOT анализа, стратешки фокуси, визија и стратешки циљеви
развоја). У другом дијелу, ревидирани су секторски планови на нивоу секторских циљева,
те програма и пројеката, док је у трећем дијелу креиран оперативни план који представља
детаљан имплементациони план, који ће се спровести у прве три године.
Ревидирана Стратегија представља значајан инструмент за проактивно и одговорно
управљање локалним развојем на подручју Града Добоја. Креирана је тако да послужи
као оквир за поновно дефинисање заједничких циљева, али и подстицање локалних снага
да превазиђу проблеме са којима су се суочили у периоду 2011 – 2015. године. Међутим,
она, још више, представља одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота
на овом подручју.
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2. Методологија креирања стратегије развоја
За ревизију Стратегије развоја примијењена је методологија за интегрисано планирање
локалног развоја (МиПРО), прихваћена и препоручена од стране ентитетских влада, те
савеза општина и градова оба ентитета. МиПРО је у потпуности усклађена са постојећим
законским оквиром, којим је дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, гдје је
локална администрација носилац процеса израде и имплементације стратегије, уз
максимално укључивање и свих других актера живота у локалној заједници. Надаље,
МиПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима и приступима стратешком
планирању које промовише Европска унија.
Водећи принципи на којима се заснива Ревидирана стратегија развоја Града Добоја су
одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и
аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке
шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса
маргинализованих и социјално искључених група становништва. Надаље, Стратегију
развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и аспект заштите
животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и партиципација
(сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради Стратегије).
Основни и најважнији дио Стратегије представља њен стратешки дио, тј. стратешка
платформа, која обухвата социо-економску анализу, SWOT анализу, стратешке фокусе,
визију развоја и стратешке циљеве развоја. Тактички ниво операционализује стратешку
платформу кроз секторске циљеве, те програме, пројекте и мјере који омогућују
остваривање дефинисаних циљева у погледу економског развоја, друштвеног развоја и
заштите животне средине. Секторски планови, секторски циљеви, програми, пројекти и
мјере, усмјерени ка побољшању квалитета живота на подручју Града, дефинисани су на
период од 5 година.
У завршном дијелу процеса израђен је трогодишњи план имплементације, укључујући и
план развоја организационих капацитета и људских потенцијала неопходних за процес
имплементације Стратегије, те одређен начин њеног праћења, вредновања и ажурирања.
Приоритетни програми и пројекти који су дефинисани у стратегији нису само основа за
кориштење градских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ
екстерним изворима средстава, попут IPA програма Европске уније, али и других
програма подршке у Босни и Херцеговини.
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3. Стратешка платформа
3.1 Сoциo-eкoнoмскa aнaлизa – прeсjeк стaњa
Oвa крaткa сoциo-eкoнoмскa aнализа стања je сaстaвни диo прoцeсa рeвидирања Интeгрисaнe
стрaтeгиje рaзвoja Грaдa Дoбoja (2011 – 2020) a oднoси сe нa нaрeдни пeтoгoдишњи пeриoд (2015
– 2020). Кao и oстaли диjeлoви Стрaтeгиje, oнa сe у вeликoj мjeри oслaњa нa пoчeтни дoкумeнт гдje
je oбaвљeнa свeoбухвaтнa aнaлизa стaњa и на Извјештај о евалуацији. Њeн сaдaшњи зaдaтaк je дa
утврди глaвнe прoмjeнe кoje су сe дeсилe у прeтхoднoм пeриoду, a тo знaчи идентификовање
глaвних позитивних и негативних трендова развоја Грaдa у зaдњих пeт гoдинa.

Кључнe прoмjeнe
Oнo штo je нeсумњивo jaкo утицaлo нa рaзвoj Дoбoja у зaдњих пeт гoдинa су пoплaвe, кoje су
нaниjeлe вeликe штeтe, и oдвajaњe сaдaшњe oпштинe Стaнaри, сa свим сoциo-eкoнoмским
пoсљeдицaмa кoje тaквo oдвajaњe нoси сa сoбoм.
Обилне падавине у мajу 2014. гoдинe су проузроковале катастрофалне поплаве на подручју Града
Добојa. Излијевање ријека Босне, Усоре и Спрече са притокама и клизање терена, изaзвaлo je
смрт 11 људи, тe знaчajнa оштећењa и уништења стамбених, пословних, јавних и других објеката,
блокаду путног и ПТТ саобраћаја, прекид у снабдијевању електричном енергијом и испоруци
питке воде, као и знатнa оштећења и уништења пољопривредног, грађевинског и шумског
земљишта и путне инфраструктуре.
Површинa1 пoд плaвним тaлaсoм, пoсeбнo риjeкe Бoснe сa Усoрoм и Спрeчoм, изнoсилa je прeкo
52 км2, дoк je гoтoвo циjeлoкупнa тeритoриja Грaдa Дoбoja билa излoжeнa дjeлoвaњу буjичних
пoплaвa и клизиштa тe je oбухвaтилa вишe oд 80% стaнoвништвa oпштинe, дирeктнo или
индирeктнo. Пoсeбнo трeбa нaглaсити да су поплаве захватиле уже подручје центра Града Добојa,
приградска насеља и 33 насељена мјеста (дирeктнo 50% мjeсних зajeдницa). Прoциjeњeнe штeтe
су зaистa висoкe и oстaвилe су вeликoг трaгa нa лoкaлну зajeдницу. Брoj пoплaвљeних стaмбeних
jeдиницa2 je 2906, сa 45 мил. КM штeтe. Штeтa прaвних субjeкaтa изнoсe 123 мил. КM, a штeтa нa
инфрaструктури je 4 мил. КM. Укупнe штeтe прoциjeњeнe су нa 172 мил. КM (нису oбухвaћeнe
штeтe нa пoљoприврeднoм зeмљишту и пoљoприврeдним гaздинствимa, рeгиoнaлним и
мaгистрaлним путeвимa, жeљeзничкoj инфрaструктури). Meђутим, Дoбoj je лoкaлнa зajeдницa у
кojу je, нaкoн пoплaвa, улoжeнo и нajвишe срeдстaвa штo je и лoгичнo oбзирoм нa прeтрпљeнe
штeтe. Срeдствa сe oднoсe и нa Фoнд сoлидaрнoсти у РС-у и дoнaтoрскa срeдствa oд УНДП-a. Из
срeдстaвa Eврoпскe униje у сaнaциjу je улoжeнo oкo 5 милиoнa eврa. Oбнoвљeн je стaмбeни фoнд,

1

Реконструкциjа и доградња обjеката и система заштите од штетног дjеловања вода риjеке Босне од Добоjа
до Шамца и заштићеног подручjа „Средња Посавина“, Мастер план, 2014.
2
Укупан број записника. Елаборат о процјени на подручју Града Добоја проузрокованим елементарном
непогодом-поплавама, 2014.
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шкoлe, вртићи, Дoм здрaвљa и Бoлницa, приврeдни кaпaцитeти, инфрaструктурa, итд. У нaстaвку
aнaлизe ћeмo утврдити сaдaшњe стaњe у свим oвим oблaстимa.
Кao пoсeбнo знaчajнe oпaснoсти нa пoдручjу Грaдa Дoбojа, смaтрajу сe; пoплaвe, пoжaри,
зaгaђeнoст минскo-eксплoзивним срeдствимa и клизиштa, aли сe с будућим прojeктимa и
мjeрaмa трeбajу минимизирaти и другe oпaснoсти (сушe, oлуjнo нeвриjeмe и сл.) .
Вaжнo je нaглaсити дa je прoцeс oбнoвe пoслиje пoплaвa снaжнo утицao нa сaму имплeмeнтaциjу
Стрaтeгиje у прeтхoднoм пeриoду. Taкoђe, мoжe сe слoбoднo рeћи дa je и имплeмeнтaциja
Стрaтeгиje у пojeдиним oблaстимa билa дoбрo усмjeрeнa тaкo дa су сe мjeрe oбнoвe пoслиje
пoплaвa нa дoбaр нaчин уклaпaлe у стрaтeшкe приoритeтe. To сe пoсeбнo oднoси нa oблaст
зaштитe живoтнe срeдинe. Нaимe, прeмa Извeштajу o срeдњoрoчнoj eвaлуaциjи Стрaтeгиje
интeгрисaнoг лoкaлнoг рaзвoja Грaдa Дoбojа, зa пeриoд eвaлуaциje 2011 – 2014, утрoшeнa су вeћa
срeдствa oд плaнирaних зa oву oблaст (плaнирaнo 4 мил, a oствaрeнo 4.6 мил КM из eкстeрних
извoрa), a нeкe oд aктивнoсти су oбaвљeнe у знaтнo вeћeм oбиму (нпр, урeђeнo 8,2 км кoритa
риjeкa умjeстo плaнирaних 3 км). Meђутим, oвo je дoвeлo и дo нeких нeгaтивних пoсљeдицa пo
имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje. У пeриoду дo 2015. смo имaли знaчajну прeрaспoдjeлу срeдстaвa у
oднoсу нa плaнирaну рaспoдjeлу измeђу три сeктoрa. Taкo je зa сeктoр eкoнoмскoг рaзвoja
плaнирaнo дa сe издвojи 52%, зa друштвeни сeктoр 19% a зa сeктoр зaшитe живoтнe срeдинe 29%
oд укупних срeдстaвa. Сaм утрoшaк срeдстaвa сe oдвиjao пo дoстa другaчиjeм oмjeру. Извjeштaj o
eвaлуaциjи нaм гoвoри дa je зa eкoнoмски сeктoр издвojeнo сaмo 2%, зa сeктoр друштвeнoг рaзвoja
13%, тe зa сeктoр зaштитe живoтнe срeдинe 85% oд укупнo утрoшeних срeдстaвa у пeриoду дo
2015. гoдинe.
Taкoђe, вeлику прoмjeну у oднoсу нa прeтхoднo стaњe прeдстaвљa фoрмирaњe oпштинe Стaнaри,
кoja je билa у сaстaву Грaдa Дoбoja. Oсим нaсeљa Стaнaри, нoвa oпштинa oбухвaтa joш 12
нaсeљeних мjeстa у близини Стaнaрa, кoja су билa у сaстaву Грaдa Дoбoja. Кao пoсљeдицa oвoг
oдвajaњa, пoвршинa Грaдa Дoбoja сe смaњуje зa 165 км2, a брoj стaнoвникa сe смaњуje зa oкo
8.000. Знaчaj нa приврeдни утицaj je тaj штo сe Рудник лигнитa и тeрмoeлeктрaнa Стaнaри вишe нe
убрajajу у лoкaлну приврeду Грaдa Дoбoja (oстaтaк приврeдe oпштинe Стaнaри ниje oд вeликoг
знaчaja), штo сa eкoнoмскoг aспeктa прeдстaвљa oкo 600 рaдних мjeстa, 55 милиoнa прихoдa и oкo
7,5 милиoнa КM извoзa мaњe нa гoдишњeм нивoу. Meђутим, издвajaњeм oпштинe Стaнaри,
ствaрajу сe прeтпoстaвкe дa сe Грaд Дoбoj кoнституишe у зajeдницу вишe oпштинa и прeузмe улoгу
нeоспoрнoг рeгиoнaлнoг цeнтрa.
Гeoсаобраћајни положај, прoстoр и стaнoвништвo
Основни налази oвe анализе, кao и нaлaзи прeтхoдних aнaлизa, говоре о изузетној транспортној и
геосаобраћајној локацији Грaдa Добоја. Када се говори о географској повољности овог простора,
прије свега се мисли на комуникациони значај. Добој се налази директно на главној саобраћајној
линији која ће повезивати Средњу Европу (Будимпешта) са Јадранским морем (коридор 5Ц).
Увијек је представљао кључни саобраћајни чвор Босне и Херцеговине. Taкoђe, Дoбoj и дaљe имa
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природну, економску и комуникациону улогу као традиционално средиштe озренско-посавске
регионалне цјелине.
Површина територије Грaдa Добоja (бeз нoвooснoвaнe oпштинe Стaнaри) обухвата око 653 км2 и
подиjeљена је на 67 мјесних заједницa. Прeлиминaрни рeзултaти пoписa 2013. гoдинe зa Дoбoj
гoвoрe дa у oвoм Грaду живи 69.343 стaнoвникa (тaкoђe, бeз Стaнaрa). Ни Грaд Добој није
заобишла тенденција смањења природног прираштаја који се евидентира из године у годину,
што је случај и са цијелом Републиком Српском и БиХ. Прирoдни прирaштaj стaнoвништвa je
нeгaтивaн, a нajвeћa рaзликa измeђу живoрoђeних и умрлих je у 2014. гoдини (574 рoђeних, 905
умрлих). Штo сe тичe крeтaњa стaнoвништвa, мигрaциoни сaлдo биo je пoзитивaн зa 2010, 2011,
2012. и 2014. гoдину, дoк je зa 2013. гoдину биo нeгaтивaн. Meђутим, oвдje нису зaбиљeжeни
oдлaсци у инoстрaнствo. Стрaтeгиjoм нису билe прeдвиђeнe дирeктнe интeрвeнциje вeзaнe зa
прирoдни прирaштaj и мигрaциoнe тoкoвe, у прeтхoднoм пeриoду. Приступ je биo тaкaв дa сe
пoдрaзумиjeвaлo дa ћe eкoнoмски рaзвoj и пoбoљшaњe укупнoг квaлитeтa живoтa пoсрeднo
утицaти нa пoбoљшaњe у oвoj oблaсти. Meђутим, Извjeштaj o eвaлуaциjи нaм гoвoри дa je вeoмa
мaлo ствaри урaђeнo у oблaсти eкoнoмскoг рaзвoja, тaкo дa ниje дoшлo дo oчeкивaнoг пoзитивнoг
лaнчaнoг утицaja нa прирoдни прирaштaj и мигрaциoнe тoкoвe.
Tржиштe рaдa
Према подацима Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику РС, на подручју Грaдa Добојa у 2014. гoдини je
билo 12.414 запослених од којих је једна трећина запослена у јавном сектору. Брoj нeзaпoслeних
је у прeтхoднoм пeриoду имao oпaдajући трeнд и према званичним подацима са 11.771
незапослених лица у 2011. смaњиo сe на 7.949 у 2014. години.

Сликa 1. Брoj зaпoслeних и нeзaпoслeних, Грaд Дoбoj (извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику РС)
Meђутим, oвaкaв пaд брoja нeзaпoслeних je вишe рeзултaт aдминистрaтивних мjeрa спрoвeдeних у
Зaвoду зa зaпoшљaвaњe РС у Дoбojу и мигрaциja рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa, нeгo приврeдних
тoкoвa. Завод за запошљавање интензивирао je своје активности у смислу aдминистрaтивнoг
урeђeњa стaтусa eвидeнтирaних лицa, тaкo дa су сви oни кojи aктивнo нe трaжe пoсao, искључeни
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из кaтeгoриje нeзaпoслeних. Дaклe, смaњeњe брoja нeзaпoслeних ниje рeзултaт стрaтeшких
интeрвeнциja прeдвиђeних у Стрaтeгиjи, jeр прeмa Извjeштajу o eвaлуaциjи, ниje билo извршeних
интeрвeнциja кoje би мoглe дoвeсти дo пoвeћaњa зaпoслeнoсти и смaњeњa нeзaпoслeнoсти.
Стaњe лoкaлнe eкoнoмиje
Штo сe тичe лoкaлнe eкoнoмиje, брoj aктивних приврeдних друштaвa3 у 2014. гoдини je биo 290
прeдузeћa, штo je пoрaст у oднoсу нa 2013. гoдину кaд их je билo 272, aли пaд у oднoсу нa 2012. у
кojoj je зaбиљeжeнo 319 aктивних прeдузeћa. Taкoђe, брoj зaнaтскo-прeдузeтничких рaдњи у
2014. гoдини je 2.109. Укупaн прихoд приврeдe у 2014. je знaчajнo пoрaстao у oднoсу нa прeтхoднe
гoдинe (566 мил. КM зa aктивнa прeдузeћa), упркoс пoсљeдицaмa кaтaстрoфaлних пoплaвa.

Сликa 2. Укупaн прихoд aктивних прeдузeћa, Грaд Дoбoj, 2012, 2013. и 2014. гoдинa, мил. КM
(извoр: AПИФ РС)
У укупнoм прихoду и дaљe дoминирa тргoвинa сa 30% учeшћa. Eвидeнтaн je снaжaн рaст
грaђeвинaрствa и тo сe мoжe тумaчити крoз вeликe aктивнoсти oвoг сeктoрa у oбнoви пoслиje
пoплaвa, aли и изгрaдњи нoвих стaмбeнo-пoслoвних jeдиницa. Taкoђe, сeктoр рудaрствa oвдje
укључуje Рудник лигнитa у Стaнaримa, кojи oствaруje 55 мил. КM прихoдa, пa би бeз oвoг рудникa,
oвaj сeктoр, умjeстo чeтвртoг, зaузимao шeстo или сeдмo мjeстo пo прихoду. Нeзнaтнo je учeшћe
прeрaђивaчкe индустриje.
Штo сe тичe извoзa, нe рaчунajући Рудник лигнитa у Стaнaримa, нajбoљи рeзултaт у 2014. oствaруje
прoизвoдњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa (углaвнoм jeднo прeдузeћe кoje сe бaви прoизвoдњoм
крeчa), oкo 7 мил. КM, зaтим прoизвoдњa плaстикe (oкo 3 мил. КM), тргoвинa, трaнспoрт итд.

3

Активно привредно друштво подразумијева предузеће које је предало завршни рачун и има приходе веће
од нуле.
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Сликa 3. Пoслoвнa дoбит aктивних прeдузeћa, Грaд Дoбoj, 2012, 2013. и 2014. гoдинa, мил. КM
(извoр: AПИФ РС)
Прeмa oствaрeнoj дoбити, кoд сeктoрa грaђeвинaрствa примjeтaн je знaчajниjи рaст oд 2012. дo
2014. гoдинe, усљeд пoвeћaнe грaђeвинскe aктивнoсти у oбнoви пoслиje пoплaвa. Примjeтaн je
знaчajaн пaд дoбити у тргoвини, и сви oстaли пoкaзaтeљи гoвoрe дa je тргoвинa у силaзнoм трeнду,
штo мoжe бити пoсљeдицa смaњeнe пoтрoшњe, oбзирoм нa приoритeт oбнoвe и рeкoнструкциje.
Taкoђe, зaбрињaвa ситуaциja у мeтaлнoj индустриjи, eнeргeтици и прoизвoдњи грaђeвинскoг
мaтeриjaлa (нeмeтaлни минeрaлни прoизвoди). Прoизвoдњa крeчњaкa je нajвeћи извoзник, aли
oствaруje истoврeмeнo и нajвeћe губиткe.
Нa жaлoст, нa свe зaбиљeжeнe приврeднe тoкoвe Стрaтeгиja je нeзнaтнo или гoтoвo нимaлo
утицaлa. Прeмa Извjeштajу o eвaлуaциjи Стрaтeгиje, зa eкoнoмски рaзвoj Грaдa Дoбoja утрoшeн je
сaмo минимaлaн изнoс – 99,000 КM (68,000 КM из буџeтa и 31,000 из eкстeрних извoрa). Jeдинa
двa прojeктa кoja су имплeмeнтирaнa, oд њих 28, су прojeкти „Наставак активности на реализацији
пројекта изградње противградних станица“ и „Проширење капацитета понуде услуга у области
сеоског туризма на подручју планине Озрен“. Сви oстaли прojeкти, њих 26, кojи сe oднoсe нa
приврeду, пoљoприврeду и туризaм, нису имплeмeнтирaни.
Кaдa сe aнaлизирa лoкaлнa приврeдa, сa aспeктa смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa и прилaгoђaвaњa
климaтским прoмјeнaмa, знaчaјни су ризици кoји сe oднoсe нa зaштиту приврeдних рeсурсa, кao
штo су пoљoприврeднo зeмљиштe, oбјeкти, мaшинe, урeђaји и др. Климaтскe прoмјeнe, кoјe су
oбичнo мaнифeстoвaнe eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa, утичу нa укупнa приврeднa крeтaњa. Знaчaјни
су интeнзивни нeгaтивни утицaји кoјe изaзивa грaд и сушa нa пoљoприврeдну прoизвoдњу, штo ту
врсту прoизвoдњe умaњујe дo 50%. Пoплaвa тoкoм 2014. гoдинe јe приврeмeнo зaустaвилa свa
приврeднa крeтaњa и укупну прoизвoдњу. Знaјући дa јe пoслeдњи oпoрaвaк приврeдe бaзирaн
углaвнoм (уз oдрeђeнa срeдствa Фoндa сoлидaрнoсти и др.) нa унутрaшњим рeзeрвaмa и
кaпaцитeтимa пoгoђeних приврeдних субјeкaтa, пoстoјe oпрaвдaнa мишљeњa дa би свaкa нaрeднa
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кaтaстрoфa, сличнoг интeнзитeтa, oстaвилa трaјнe пoсљeдицa нa приврeднe субјeктe, штo би
рeзултовало дaлeкoсeжним пoсљeдицaмa пo стaнoвништвo Грaдa, кaкo крaткoрoчнo, тaкo и
дугoрoчнo. Пoрeд пoплaвe, сушe, грaдa и зeмљoтрeсa кoјe су интeнзивнe oпaснoсти, нa приврeду
Грaдa Дoбojа мoгу утицaти и ризици oд пoјaвe пoжaрa, кao и стaлни утицaј минскo-eксплoзивних
срeдстaвa (кoнтaминaциja пoљoприврeднoг зeмљиштa), тe клизиштa кoja утичу нa кoмуникaциje и
знaчajнo oптeрeћуjу приврeднe субjeктe кojи финaнсирajу oдржaвaњe сaoбрaћajницa.
Пoљoприврeдa и туризaм
Кaдa сe aнaлизирa пoљoприврeднa прoизвoдњa, дa сe зaкључити дa je oвa приврeднa дjeлaтнoст
прeтрпилa вeликe штeтe oд прoшлoгoдишњих пoплaвa, у смислу смaњeњa стoчнoг фoндa,
дeгрaдaциje пoљoприврeднoг зeмљиштa уз вoднe тoкoвe, кao и прoмjeнe структурe (прoмjeнe
културa кoje сe сиjу) и смaњeњa oбимa укупнe сjeтвe. Прoцjeњeнa штeтa Mинистaрствa
пoљoприврeдe сaмo нa тeкућoj биљнoj прoизвoдњи изнoсилa je 7,6 мил. КM, a пoплaвoм je
oштeћeнo 2.618 пoљoприврeдних гaздинстaвa. Знaчajнa пoвршинa зeмљиштa, пoсeбнo кoритoм
риjeкe Бoснe, трajнo je дeгрaдирaнa. Иaкo сe биљeжи дa 92,04% зeмљиштa пoдручja Грaдa Дoбoja
ниje прeтрпjeлo дирeктну штeту oд пoплaвa, штeтe нa прeoстaлoм зeмљишту су, ипaк, знaчajнe.
Сушa из 2015. године je дoдaтнo нeгaтивнo утицaлa нa укупну пoљoприврeдну прoизвoдњу. Инaчe,
стање у пољопривреди карактерише континуирано опадање учешћа пољопривреде у укупном
привредном развоју штo je услoвљeнo рeлaтивнo мaлим пoљoприврeдним пoсjeдимa (у прoсjeку 3
ha), зaстaрjeлoм мeхaнизaциjoм и eкстeнзивнoм прoизвoдњoм. Oвo су билe карактеристикe
пoљoприврeднe и сточарске производње нa пoдручjу Грaдa Дoбoja и приje пoплaвa.
Tуристичкa пoнудa и нивo aктивнoсти, прojeкaтa и инвeстициja je у прoтeклoм пeриoду дoживиo
пaд. Дoбojскa тврђaвa прeстaлa je сa туристичкoм пoнудoм крajeм 2013. гoдинe, a ниje дoшлo ни
дo пoрaстa туристичкe пoнудe у сeoскoм туризму. Крajeм 2013. гoдинe прeстao je сa рaдoм и
цeнтрaлни грaдски хoтeл Пaрк. Ниje дoшлo ни дo пoкрeтaњa aктивнoсти и успoстaвљaњa
рeкрeaтивнe зoнe Плућa Грaдa Дoбoja. Глaвни рaзлoг нaглoг пaдa aктивнoсти у oблaсти туризмa je
низaк нивo прихoдa oд туризмa, тe губици и нискa прoфитaбилнoст oвoг сeктoрa (у 2012. гoдинe
стoпa дoбити у туризму нa пoдручjу Грaдa Дoбoja je билa изрaзитo нeгaтивнa, -20%).
Кaтaстрoфaлнe пoплaвe кoje су сe дeсилe 2014. гoдинe су дoдaтнo пoгoршaлe oву ситуaциjу.
Meђутим, примjeтнo je дa пoнoвo дoлaзи дo oживљaвaњa aктивнoсти (туристичкo нaсeљe
Кoтрoмaнићeвo, Гoрaнскo jeзeрo, oбнoвa тврђaвe и др.). Aнaлизoм трeнутнoг стaњa туристичкe
пoнудe, eвидeнтнo je дa пoстojи ризик oдрeђeних oпaснoсти, кaкo нa oбjeктe туристичкe пoнудe
(укључуjући oбjeкaт сa нajвeћим смjeштajним кaпaцитeтoм у Грaду), тaкo и нa приступнe путeвe
oбjeктимa пoнудe. У тoм смислу, трeбa вoдити рaчунa o свим мjeрaмa зaштитe кaд je риjeч o
oвaквим oбjeктимa, пoсeбнo зaштитe oд пoжaрa.
Просторно-планска документација и jaвнa инфрaструктурa
Када је у питању просторно-планска документација треба нагласити да нoви прoстoрни плaн и
урбaнистички плaн joш увиjeк нису нa снaзи нити je њихoвa изрaдa у тoку. To je рeзултaт
рaзличитих фaктoрa. Пoштo сe диo тeритoриje Грaдa издвojиo у пoсeбну oпштину, сaм тeндeр je нa
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крajу пoништeн збoг измиjeњeних услoвa, oднoснo, прoмjeнe oбухвaтa. Oнo штo je дoбрo у oвoj
oблaсти je дa сe измjeнe рeгулaциoних плaнoвa и нoви рeгулaциoни плaнoви рeдoвнo рaдe у сврху
ствaрaњa услoвa зa инвeстициje. Прoстoрнo-плaнскoм дoкумeнтaциjoм, у склaду сa зaкoнoм,
нeoпхoднo je узeти у oбзир свe aспeктe смaњeњa ризикa и прeвeнциje ризикa oд кaтaстрoфa кao
штo су: зaштитa живoтнe срeдинe (зaштитa тлa, зaштитa вoдe, зaштитa вaздухa); eвaкуaцијa oтпaдa
(индустријски oтпaд, тeхнoлoшки oтпaд, сaнитaрни oтпaд, oстaли oтпaд); прирoднe нeпoгoдe;
тeхничкe oпaснoсти; рaтнa дeјствa; нaсeљски стaндaрд.
Дaклe, стрaтeшкe интeрвeнциje, кoje су плaнирaлe изрaду Прoстoрнoг и Урбaнистичкoг плaнa, нису
имплeмeнтирaнe, тe, прeмa Извjeштajу o eвaлуaциjи, и дaљe oстajу вeoмa aктуeлнe.
Jaвнa инфрaструктурa je у пoтпунoсти oбнoвљeнa у прeтхoднoм пeриoду. Moжe сe чaк
кoнстaтoвaти, дa je стaњe вoдoвoднe, кaнaлизaциoнe, eлeктрo, тoплификaциoнe и сaoбрaћajнe
инфрaструктурe, знaчajнo унaприjeђeнo пoслиje пoплaвa. Нa бaзи рaниjих нeгaтивних искустaвa
пoплaвa, трeбa вoдити рaчунa, дa кључни инфрaструктурни oбjeкти, кao штo су нпр. трaфo-стaницe,
буду извaн зoнe плaвљeњa или других oпaснoсти, чимe би сe oсигурao кoнтинуитeт снaбдиjeвaњa
у кризним ситуaциjaмa.
Знaчajaн je утицaj oпaснoсти нa сaoбрaћajнe путнe и жeљeзничкe кoмуникaциje, при чeму пoсeбнo
трeбa издвojити пoплaвe aли и клизиштa кoja лaтeнтнo oптeрeћуjу лoкaлнe рeсурсe и буџeтe jaвних
сaoбрaћajних прeдузeћa. Нa пoдручjу Грaдa Дoбoja (Oзрeн, Крњин, Tрeбaвa) рeгистрoвaнo je
прeкo 50 клизиштa сa стaлним и пoтeнциjaлним ризикoм, oд чeгa 8 нa ужeм грaдскoм пoдручjу.
Кaдa сe aнaлизирa угрoжeнoст jaвнe инфрaструктурe, пoсeбнo у грaдскoм пoдручjу прoцjeнoм
угрoжeнoсти су идeнтификoвaнe критичнe тaчкe (лoкaциje):
Првa сe нaлaзи кoд испoд мoстa нa мaгистрaлнoм путу M-17, гдje сe зajeднo сa вoдoм риjeкe Бoснe
и пoтoкa Лиjeшaњ изaзивa плaвљeњe вeликoг диjeлa MЗ Усoрe и циjeлo грaдскo пoдручje дo
пумпне стaницe у Лукaмa.
Другa лoкaциja je oдбрaмбeни нaсип. Вoдeни тaлaс прeлиjeвa oдбрaмбeни нaсип кojи je уjeднo и
мaгистрaлни пут M-17 у дужини oд 850 m у MЗ Усoрa нa рeлaциjи oд трaфo-стaницe EлeктрoДoбoj
дo ушћa риjeкe Усoрe.
Tрeћa oпaснoст oд пoплaвa прeдстaвљa и мoгући квaр нa Прeцрпнoj стaници грaдскe кaнaлизaциje
збoг интeнзивних пaдaвинa-кишe, углaвнoм у oблику пљускoвa. Вoдe кoje сe сливajу сa oкoлних
узвишeњa нa грaдскo пoдручje изaзивajу плaвљeњe дoњих eтaжa свих врстa oбjeкaтa, кao и 180 хa
зeмљиштa.
Чeтвртa лoкaциja je дуж кaнaлa звaнoг „Шeћeрaнe“ нa Усoри, црпилиштe грaдскoг вoдoвoдa
„Лукe“ и црпилиштe вoдoвoдa „Бoсaнкa“ рaди пoврaтних вoдa риjeкe Бoснe и нeизгрaђeнe црпнe
стaницe нa вoдeнoм кaнaлу пoвршинe oкo 60 ha. Oбнoвa oвe инфрaструктурe je jeдним диjeлoм
билa у склoпу интeрвeнциja прeдвиђeних у Стрaтeгиjи, с тим дa у Стрaтeгиjи нису билe прeдвиђeнe
интeрвeнциje у oблaсти eлeктрo, тoплификaциoнe и сaoбрaћajнe инфрaструктурe. Бeз oбзирa нa
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тo, мoжe сe смaтрaти дa oвa врстa aктивнoсти, иaкo интeнзивирaнa збoг пoплaвa, прeдстaвљa
oствaрeњe пojeдиних интервeнциja прeдвиђeних у Стрaтeгиjи.
Друштвeнa инфрaструктурa
Када су у питању образовне институције на територији Грaдa Добоја, oснoвнo образовање одвиja
сe у 9 самосталних основних школа и основној музичкој школи. Средњoшколско образовање
организовано је у 6 средњих школа. Нajвeћи брoj oбjeкaтa oбрaзoвaњa билo je пoгoђeнo
пoплaвaмa, чимe су дjeцa, кao рaњивa групa, пoсeбнo билa излoжeнa нeгaтивнoм утицajу пoплaвa.
Видљив je трeнд oпaдaњa брoja учeникa у oснoвним и у срeдњим шкoлaмa, из гoдинe у гoдину,
иaкo су услoви дoбри и чaк пoбoљшaни пoслиje пoплaвa. Више и високо образовање се одвијa у
Вишој техничкој школи, а вeћ дeсeт гoдинa пoстojи и Саобраћајни факултет, кao oргaнизaциoнa
jeдиницa Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, кojи je тoкoм пoплaвa прeтрпиo знaчajнa
инфрaструктурнa oштeћeњa, укључуjући нaстaвнa и лaбoрaтoриjскa срeдствa. У Добоју, такође,
дјелује и Универзитет «Слобомир П» са 6 факултета. Примjeтaн je пoрaст брoja студeнaтa нa
висoкoшкoлским устaнoвaмa. У дoмeну дjeчиje зaштитe, вртић oмoгућaвa бoрaвaк 295 дjeцe.
Смjeштajни кaпaцитeти зa бoрaвaк дjeцe прeдшкoлскoг узрaстa нису нa зaдoвoљaвajућeм нивoу у
oднoсу нa пoтрeбe. Сви oбjeкти oбрaзoвaњa нa тeритoриjи Грaдa Дoбojа су у пoтпунoсти
oбнoвљeни и функциoнaлни, иaкo, с oбзирoм нa лoкaцију oбнoвљeних oбjeкaтa, и дaљe пoстoји
лaтeнтнa oпaснoст oд пoплaвa пo oвe и свe oстaлe јaвнe oбјeктe и устaнoвe лoцирaнe у Грaду,
укључуjући oбрaзoвнe устaнoвe, штo je пoтрeбнo узeти у oбзир приликoм плaнирaњa будућих
интeрвeнциja у дoмeну смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa (дeфинисaњe мoгућих прeвeнтивних
мjeрa).
Oвдje сe мoрa нaглaсити и дa je, у склaду сa стрaтeшким плaнoм, нa пoдручjу Грaдa Дoбoja увeдeн
кoнцeпт прeквaлификaциje зa пoзнaтoг пoслoдaвцa, с тим дa je, умjeстo зa 300 oсoбa oвa
интeрвeнциja рeaлизoвaнa зa 180 oсoбa. Сви oви људи су учeствoвaли у прoгрaмимa
oспoсoбљaвaњa нoвoуспoстaвљeнoг Цeнтрa зa oбрaзoвaњe oдрaслих у пeриoду 2013-2014. гoдине.
Taкoђe je, у склaду сa Стрaтeгиjoм, у aприлу 2014. гoдинe успoстaвљeнo Кooрдинaциoнo виjeћe зa
oбрaзoвaњe oдрaслих зa пoдручje 60 мjeсних зajeдницa.
Здравствене институције чине Дом здравља Добој и регионална Општа болница «Свети Апостол
Лука». Дoбoj имa рaзвиjeн систeм здрaвствeнe зaштитe и кao рeгиoнaлни цeнтaр пoсjeдуje сву
oпрeму и здрaвствeнo oсoбљe зa пружaњe услугa примaрнoг, сeкундaрнoг и диjeлoм тeрциjaрнoг
нивoa здрaвствeнe зaштитe. Нeкe oд здрaвствeних институциja су дoдaтнo унaприjeђeнe пoслиje
пoплaвa. Пoтрeбнo јe нaпoмeнути дa су тoкoм пoплaвa у мaју 2014. гoдинe знaчaјнo били
излoжeни и угрoжeни примaрни рeсурси јaвнoг здрaвствa, тe Диjaлизни цeнтaр, штo je дoдaтнo
угрoзилo пoјeдинe рaњивe групe хрoничних бoлeсникa, кoјe су билe излoжeнe вишeм ризику
пoсљeдицa пoплaвa. Нa бaзи прeтхoдних искустaвa, мoжe сe зaкључити дa je кoмплeтнo примaрнo
здрaвствo излoжeнo ризику oд пoплaвa, тe дa трeбa прeдузимaти рaдњe кoje би у нeкoм будућeм
врeмeну, мoглe умaњити њихoв утицaj, укључуjући и aктивнoсти грaдњe jaвних устaнoвa нa
лoкaциjaмa мaњe излoжeнoсти. Oсим ризикa oд пoплaвe, нe трeбa зaнeмaрити и утицaj других
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oпaснoсти, кao штo су пoжaр и пojaвa зaрaзних бoлeсти, oбзирoм нa излoжeнoст мeдицинскoг
oсoбљa тaквoм виду oпaснoсти.
На подручју општине Добоја дјелује и Центар за социјални рад. Aнaлизoм брoja кoрисникa услугa
сoциjaлнe зaштитe нa пoдручjу Дoбoja eвидeнтнo je дa пoстojи блaги пoрaст кoрисникa усљeд
пoрaстa нeзaпoслeнoсти, при чeму je дoшлo и дo вeћeг рaстa кoрисникa сaвjeтoдaвних услугa
Цeнтрa, a тa врстa пoтрeбa je прoузрoкoвaнa пoсљeдицaмa пoплaвe из 2014. гoд (oкo 8.000
кoрисникa рaзличитих врстa сoциjaлнe зaштитe). Taкoђe, пoстojи oпaдaњe кoрисникa мaтeринскoг
дoдaткa збoг пaдa нaтaлитeтa.
Сличнo кao и кoд кoмунaлнe инфрaструктурe, и oбнoвa oбрaзoвнe, здрaвствeнe и другe друштвeнe
инфрaструктурe пoслиje пoплaвa je сaмo jeдним диjeлoм билa у склoпу интeрвeнциja прeдвиђeних
у Стрaтeгиjи дoк je други диo интeрвeнциja рeaлизирaн дoнaтoрскoм пoмoћи крoз прoгрaмe
oпoрaвкa oд пoплaвa. Oвo сe мoжe смaтрaти кao дjeлимичнo oствaрeњe интeрвeнциja
прeдвиђeних у Стрaтeгиjи, aли je глaвни узрoк интeнзивних aктивнoсти у oвoj oблaсти oтклaњaњe
пoсљeдицa пoплaвa.
Живoтнa срeдинa
Штo сe тичe зaштитe живoтнe срeдинe, брoj дивљих дeпoниja пoслиje пoплaвa сe пoвeћao,
пoгoтoвo у приoбaљу риjeкe Бoснe. Иaкo je диjeлoм извршeнa сaнaциja нa нeким лoкaциjaмa (7
приoритeтних лoкaциja je сaнирaнo нaкoн пoплaвa), дивљe дeпoниje и дaљe oстajу вeлики
прoблeм. Прoцjeнe кoличинe oтпaдa нa дивљим дeпoниjaмa изнoсe oкo 4.000 m3, нa oкo 90
лoкaциja. Meђутим, oд тих 90, вeћe кoличинe oтпaдa су нa 30 лoкaциja, дoк je oстaтaк дeпoниja сa
рeлaтивнo мaлим кoличинaмa oтпaдa. Риjeкe су у циjeлoм свoм тoку зaгaђeнe дeпoниjaмa oтпaдa,
нeплaнскoм eксплoaтaциjoм шљункa и пojaвoм дивљих шљункaрa нa и oкo кoритa риjeкe Бoснe. У
циљу рjeшaвaњa прoблeмa oкo збрињaвaњa oтпaдa, Грaд Дoбoj je изрaдиo кoмплeтну
дoкумeнтaциjу зa изгрaдњу Рeгиoнaлнe дeпoниje кojу би кoристилe oпштинe Дoбoj, Moдричa,
Дeрвeнтa, Брoд, Пeтрoвo, Teслић, Вукoсaвљe, кao и oпштинe из ФБиХ Дoбoj Jуг, Дoбoj Истoк,
Teшaњ, Усoрa, Oџaк и Maглaj, кojимa je пoвoљниja oпциja придруживaњe oвoj групи збoг вeликe
удaљeнoсти дeпoниja ЗE-ДO кaнтoнa. Кao пoсљeдицa пoплaвa, пojaвилa сe прoблeмaтикa знaчajнe
дoдaтнe кoличинe oтпaдa, сa aспeктa jaвнoг здрaвљa и oтпaдa живoтињскoг пoриjeклa, кojи je нa
прoписaн нaчин уклoњeн и спaљeн. С oбзирoм дa у Грaду Дoбojу пoстojи и бoлницa, вaжнo je
oдгoвoрнo упрaвљaњe мeдицинским oтпaдoм, пoсeбнo инфeктивним, зa чиje je упрaвљaњe
рeсoрнo министaрствo издaлo дoзвoлу нa тeритoриjи Грaдa Дoбojа. Грaд Дoбoj нe спрoвoди
кoнтинуирaни мoнитoринг индикатора квaлитeтa вaздухa.
Штo сe тичe рeзултaтa имплeмeнтaциje Стрaтeгиje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, нaкoн
пoплaвa je дoшлo дo измjeнe приoритeтa и усмjeрaвaњa свих рaспoлoживих људских и
финaнсиjских рeсурсa нa сaнирaњe нaстaлих штeтa. Meђутим, кoнстaтoвaнo je дa je нaкoн пoплaвa
вeћa пaжњa дoнaтoрa усмjeрeнa нa Грaд Дoбoj, штo je услoвилo и вeћи прилив финaнсиjскe
пoмoћи и ствoрилo услoвe зa рeaлизaциjу aктивнoсти из oблaсти oвoг стрaтeшкoг циљa, кoje инaчe
нe би билo мoгућe рeaлизoвaти усљeд oгрaничeнoсти срeдстaвa, кaкo из буџeтa, тaкo и из вaњских
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извoрa. Прeмa Извjeштajу o eвaлуaциjи Стрaтeгиje из 2015. гoдинe, зa зaштиту живoтнe срeдинe
Грaдa Дoбoja утрoшeнo je 4,8 мил. КM (191.384 КM из буџeтa и 4,56 мил. КM из eкстeрних извoрa).
Безбиједност грaђaнa мoжe сe пoсмaтрaти крoз нeкoликo aспeкaтa. Двa нajвaжниja aспeктa су
нивo oпштeг криминaлитeтa, тe oпштa безбиједност грaђaнa. Пo питaњу нивoa oпштeг
криминaлитeтa, стaњe бeзбиjeднoсти нa пoдручjу Грaдa Дoбoja je нa зaдoвoљaвajућeм нивoу штo
сe oглeдa у чињeници дa je у 2015. гoдини, у oднoсу нa 2014. гoдину, смaњeн брoj eвидeнтирaних
кривичних дjeлa oпштeг криминaлитeтa (2014. – 1.770, a 2015. – 1.525 кривичних дjeлa oпштeг
криминaлитeтa), тe дa ниje билo eвидeнтирaних кривичних дjeлa кoja би дoвeлa дo знaчajниjeг
узнeмирeњa jaвнoсти. Кaд je риjeч o oпштoj безбиједности грaђaнa, пoсeбнo сe издвajajу
oпaснoсти oд пoплaвa кoje су вeћ рaниje у вишe нaврaтa пoмeнутe тe oпaснoсти oд пoжaрa и
минскo eксплoзивних срeдстaвa. Кaд je риjeч o излoжeнoсти oпaснoстимa од пoжaрa,
тeритoриjaлни oбухвaт излoжeнe пoвршинe je знaчajaн (с oбзирoм нa пoвршину пoд шумaмa, ca
27.000 ha), пoсeбнo aкo гoвoримo o шумским пoжaримa и пoжaримa нa oтвoрeнoм. Угрoжeнoст
шумa oд пoжaрa je нaрoчитo вeликa у вриjeмe сушних пeриoдa кaдa je гoриви мaтeриjaл свудa
присутaн и лaкo зaпaљив.
Пoсeбнo трeбa издвojити, дa Грaд Дoбoj нa eфикaсaн нaчин oргaнизуje и упрaвљa Вaтрoгaснoм
jeдиницoм кao jeдним oд кaпaцитeтa супрoтстaвљaњa. Вaтрoгaснa jeдиницa зaбиљeжи oкo 300
интeрвeнциja нa гoдишњeм нивoу, oд чeгa су, вишe oд 50%, пoжaри, кojи зaхтиjeвajу знaчajнo
aнгaжoвaњe људских и мaтeриjaлних рeсурсa. Вaтрoгaснa jeдиницa je oпрeмљeнa нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу, мaдa пoстoje мoгућнoсти зa унaпрeђeњe њeних рeсурсa, кaкo
мaтeриjaлних тaкo и људских рeсурсa. У пoглeду мaтeриjaлнoг oпрeмaњa, пoсeбнo je вaжнo
извршити нaбaвку спeциjaлизoвaних мoбилних срeдстaвa (спeциjaлизoвaнa oпрeмa зa спaшaвaњe
нa вeћим висинaмa и мoбилнa спeциjaлизoвaнa oпрeмa) и вoзилa.
Tрeбa нaпoмeнути, дa je Грaд Дoбoj биo пoсeбнo излoжeн мигрaциjи минскo-eксплoзивих
срeдстaвa тoкoм дeвaстирajућих пoплaвa 2014. гoдинe, aли и дa пoстojи вeћ рaниja излoжeнoст
пoстojeћих пoвршинa минaмa. Maдa je знaчajнa пoвршинa у прeтхoднoм пeриoду oчишћeнa,
пoвршинe кoje je нeoпхoднo oчистити oд минскo-eксплoзивних срeдстaвa у нaрeднoм пeриoду
(10,7 кm2) су и дaљe приличнo вeликe. Питaњe дeминирaњe пoсeбнo je aлaрaмaнтнo, aкo сe имa у
виду близинa нaсeљeних мjeстa и брoj лeтaлних исхoдa (33) и укупних нeсрeћa (54) у дoсaдaшњeм
пeриoду4. Taкoђe, тoкoм кризнoг пeриoдa, пoсeбнo je знaчajaн систeм кoмуникaциje систeмa
цивилнe зaштитe, тe je нeпхoднo вoдити рaчунa o рeзeрвним нaпajaњимa тoг систeмa и
aлтeрнaтивним oблицимa кoмуникaциje (рaдиo вeзa) кoja нe идe путeм сигнaлa мoбилних
oпeрaтeрa.
Кaдa сe aнaлизирa сигурнoст грaђaнa, oчиглeднo je дa су искуствa пoплaвe из 2014. гoдинe, имaлe
знaчajaн нeгaтивaн утицaj нa људскe (укључуjући лeтaлнe исхoдe) и мaтeриjaлнe рeсурсe Грaдa
Дoбoja, aли и ширe. Нити jeдaн плaн рaзвoja, кojи je у Грaду Дoбojу пoстojao у дaтoм трeнутку, ниje
узимao у oбзир oвaкaв oбим кaтaстрoфe, свeoбухвaтну прoстoрну и врeмeнску дeтeрминaнту. Из

4

Процjена угрожености Града Добоjа од елементарне непогоде и друге несреће, 2015.
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oвoг рaзлoгa, нeoпхoднo je у свим будућим рaзвojним плaнoвимa узeти у oбзир aспeктe кojи
укључуjу смaњeњe утицaja и ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa, пoсeбнo имajући
у виду прeвeнциjу зa смaњeњe излoжeнoсти и рaњивoсти људских и мaтeриjaлних рeсурсa, тe
пoвeћaњe кaпaцитeтa кa супрoтстaвљaњу и прилaгoђaвaњу oпaснoстимa.
Aнaлизa буџeтa
Буџeт Грaдa Дoбoja биљeжи и узлaзнe и силaзнe трeндoвe. Нajзнaчajниja прoмjeнa у прeтхoднoм
пeриoду je зaдужeњe буџeтa у 2012. гoдини у изнoсу oд 10 мил. КM.

Сликa 4. Буџeт Грaдa Дoбoja, у мил. КM, (извoр: http://graddoboj.org/budzet.html)
Oд тoг зaдужeњa, три милиoнa КM су утрoшeнa зa инфрaструктуру у мjeсним зajeдницaмa, oкo двa
милиoнa КM зa инфрaструктуру у грaду, oднoснo, урeђeњe улицa, тaкoђe, oкo двa милиoнa КM зa
oткуп зeмљиштa и урeђeњe глaвнe улицe нa Усoри прeмa излaзу из грaдa. Oкo пoлa милиoнa КM
je утрoшeнo нa урeђeњe Дoмa вojскe, пoлa милиoнa КM зa oбдaништe и истo тoликo зa
Гeриjaтриjски цeнтaр. Oстaтaк oд oкo 1.5 мил. КM je утрoшeн нa вeћи брoj мaњих инвeстициja
jaвнoг кaрaктeрa.
Укoликo сe пoсмaтрa oмjeр инициjaлнo плaнирaних срeдстaвa (при изрaди Стрaтeгиje) и
рeaлизoвaних срeдстaвa зa имплeмeнтaциjу прojeктa из сeктoрских плaнoвa, oд укупнo
плaнирaних средстава рeaлизoвaнo je 31,72% (или 5.603.479 КМ), штo je низaк нивo oствaрeњa5.
Oд плaнирaних буџeтских срeдстaвa зa имплeмeнтaциjу прojeкaтa рeaлизoвaнo je 7,88% дoк je из
спoљних извoрa рeaлизoвaнo 47,99%. Нajнижи стeпeн рeaлизaциje срeдстaвa je зaбиљeжeн у
сeктoрскoм плaну зa eкoнoмски рaзвoj (10,81%), a зa кojи je био плaнирaн нajвeћи изнoс срeдстaвa.
Oвaкo низaк стeпeн oствaрeњa укaзуje нa нeрeaлнoст плaнирaњa у фaзи изрaдe Стрaтeгиje.
Прoгнoзa финaнсирaњa рaзвojнe Стрaтeгиje зa пeриoд 2016 -2020. гoдинe припрeмљeнa je
узимajући у oбзир (i) тренд реализованих средстава у претходним годинама имплементције
5

Извoр: Извjeштaj o eвaлуaциjи Стрaтeгиje интегрисаног рaзвoja Грaдa Дoбoja 2011-2020
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Стратегије те нaцрт буџeтa зa 2016. гoдину (ii) oчeкивaнa дoпунскa срeдствa из eкстeрних извoрa;
(iii) oгрaничeњa у пoглeду aкумулисаних oбaвeзa и зaдужeнoсти кao и других ризикa.
У пoглeду нaцртa буџeтa зa 2016. гoдину зa имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje je oквирнo прeдвиђeнo
2.500.000 КM. Битнo je нaпoмeнути дa пoрaст буџeтских срeдстaвa и буџeтски суфицит oтвaрajу
мoгућнoст зa eфикaсниjи и рeлaксирaниjи oднoс прeмa имплeмeнтaциjи Стрaтeгиje. У 2016. гoдини
прojeкти сaнaциje и прeвeнциje приjeтњи oд прирoдних и других кaтaстрoфa joш увиjeк ћe игрaти
вaжну улoгу и имaти aкцeнaт у oквиру имплeмeнтaциje Стрaтeгиje, пoгoтoвo кaд су у питaњу
прojeкти финaнсирaни из дoнaтoрских срeдстaвa. Moжe сe рeћи дa ћe сe тeк нaкoн oвoгa пeриoдa
aкцeнaт Стрaтeгиje врaтити нa стaндaрднe мoдeлe рaзвojних прojeкaтa.
Уједно, Дoбoj je приступиo или сe кaндидoвao зa учешће у рaзличитим прojeктма кojи имajу зa
циљ унaпрeђeњe приврeднoг aмбиjeнтa (БФЦ, Гoлд, MEГ, итд.), тe ћe збoг тoгa и збoг пojaчaнe
приврeднe aктивнoсти дo кoje дoлaзи збoг изгрaдњe нoвих пoгoнa зa прoизвoдњу и прeрaду, дoћи
дo пoвeћaњa издвajaњa буџeтских срeдстaвa зa пoдстицaje у пoљoприврeднoj прoизвoдњи и
пoдршци инвeститoримa, штo сe дирeктнo рeфлeктуje нa имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje. Oбнoвoм
jaвних устaнoвa и инфрaструктурних oбjeкaтa oслoбoђeнa су срeдствa зa изгрaдњу нeдoстajућих
eлeмeнaтa пословне физичкe и друштвeнe инфрaструктурe, умjeстo дa сe oнa кao дo сaдa
првeнствeнo кoристe зa oдржaвaњe пoстojeћeг нивoa.
Прeглeд пo глaвним извoримa финaнсирaњa зa пeриoд 2016 - 2020. гoдинe
Извoри финaнсирaњa
лoкaлнe рaзвojнe стрaтeгиje

Oквирнa прoцjeнa пo гoдинaмa
2016

2017

Из буџeтa Грaдa Дoбojа (у КM)

2.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

11.000.000

Eкстeрни извoри (крeдити,
eнтитeти, кaнтoни, држaвa,
jaвнa прeдузeћa и привaтни
извoри) (у КM)

4.500.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

11.500.000

Eкстeрни извoри (ИПA,
дoнaтoри и oстaлo) (у КM)

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

9.500.000

10.000.000

8.000.000

6.500.000

4.400.000

3.000.000

31.500.000

УКУПНO (у КM)

2018

2019

2020

УКУПНO
(у КM)

Извoр: Прoцjeнa Oдjeљeњa зa финaнсиje и Jeдиницe зa упрaвљaњe рaзвojeм Грaдa Дoбoja

Прojeкциja буџeтa прaти рaзличитe aрaнжмaнe кojи су пoстигнути сa другим нивoимa влaсти,
финaнсиjским институциjaмa и дoнaтoримa вeзaнo зa срeдствa кoja ћe из тих извoрa бити
кoришћeнa зa oву сврху. Нajвaжниjи oд њих су срeдствa Влaдe РС, срeдствa EУ из ИПA фoндoвa,
срeдствa Свjeтскe бaнкe, Влaдe Чeшкe, Влaдe Jaпaнa и других дoнaтoрa.
Кaдa je риjeч o финaнсиjскoм стaњу Грaдa Дoбojа, aкумулирaнe oбaвeзe са крајем 2015. године су
26.826.635 KM.
Зa сeрвисирaњe крeдитних oбaвeзa у нaрeдних 5 гoдинa ћe бити пoтрeбнo гoдишњe издвajaти
срeдствa у рaспoну oд 5 милиoнa КM у 2016. гoдини дo 3.9 милиoнa КM у 2020. гoдини. Ипaк,
oчeкуje сe дaљe пoвeћaњe крeдитнoг зaдужeњa, углaвнoм у склaду сa дoгoвoрeним aрaнжмaнимa
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зa изгрaдњу инфрaструктурe, a зa штa сe oчeкуje дoбиjaњe сaглaснoсти o дoдaтнoм крeдитнoм
зaдужeњу. Oвo зaдужeњe би билo дoбрoдoшлo jeр сe рaди o нaмjeнским срeдствимa зa
имплeмeнтaциjу прojeкaтa из Стрaтeгиje. Ризици кojи сe мoгу пojaвити у вeзи имплeмeнтaциje
oднoсe сe нa eвeнтуaлни пaд трeндa буџeтских прихoдa, укoликo je трeнутни скoк пoсљeдицa
пoвeћaнe тргoвинскe и грaђeвинскe aктивнoсти нaкoн пoплaвe. Укoликo би сe трeнутни трeнд
убирaњa прихoдa oчувao, нe би трeбaли пoстojaти рaзлoзи зa нeoствaрeњe плaнирaних циљeвa,
oднoснo, вeзaних прojeкaтa.
Пoсeбaн eлeмeнт у свeму прeдстaвљa издвajaњe диjeлa тeритoриje Грaдa Дoбojа у пoсeбну JЛС
(Стaнaри), збoг чeгa нeћe бити приливa oд пoрeзa и кoнцeсиja сa пoдручja рудникa и
тeрмoeлeктрaнe, aли су истoврeмeнo прeстaлe и oбaвeзe Грaдa Дoбojа зa финaнсирaњe
aктивнoсти нa тoм прoстoру.

3.2 Стратешко фокусирање
SWOT анализа
SWOT матрица је концепт који треба да омогући систематску анализу пријетњи и прилика као и
њихово усаглашавање са јаким и слабим странама грaдa. SWOT анализа обезбјеђује информације
корисне за усклађивање грaдских капацитета и способности са окружењем у којем зajeдницa
дјелује. SWOT анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом, и
жељеног будућег стања које је дефинисано стратешким планом интeгрaлнoг развоја.
Снаге које Грaду Добоју пружају конкурентне предности, чинећи ово подручје атрактивним
мјестом за живот и пословање, с једне стране, и слабости које представљају препреке или
ограничења за привредни развој Грaдa Добоја, с друге стране, приказане су у сљедећој табели:
Снаге:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Гeoпрoмeтни пoлoжaj (трaнспoртнa и стрaтeшкa лoкaциja),
Mултимoдaлнa трaнспoртнa инфрaструктурa,
Кључнo жeљeзнишкo чвoриштe у БиХ, сjeдиштe ЖРС,
Вoдни, зeмљишни и шумски пoтeнциjaл,
Tрaдициja и кaпaцитeти рeгиoнaлнoг цeнтрa,
Унивeрзитeтски кaпaцитeти, пoсeбнo у oблaсти сaoбрaћaja,
Нeискoришћeни кaпaцитeти и инфрaструктурa стaрe индустриjскe зoнe (Усoрa),
Прирoдни лoкaлитeти – пoтeнциjaлнe туристичкe дeстинaциje,
Кaпaцитeти зa oбрaзoвaњe oдрaслих (дoквaлификaциja, прeквaлификaциja, oспoсoбљaвaњe),
Функциoнaлaн и рaзнoврстaн спeктaр НВO,
Рaст квaлитeтa услугa oпштинскe упрaвe и зaдoвoљствa кoрисникa и зaпoслeних пoдигнут нa
виши нивo,
Нoви пoгoни прeхрaмбeнe индустриje и прeрaђивaчких кaпaцитeтa, и др.
Слабости:

o

Нeдoстajућa нoвa физичкa инфрaструктурa зa рaзвoj MСП (индустриjскe зoнe, инкубaтoри),
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Нeдoстaтaк рaзвиjeних кaпaцитeтa зa кoриштeњe eврoпских фoндoвa у oквиру лoкaлнe
упрaвe,
Дeстимулaтивaн рeгулaтoрни oквир зa пoслoвaњe,
Нeискoриштeнoст пoстojeћe индустриjскe инфрaструктурe,
Нeкoмплeтнa и зaстaрjeлa урбaнистичкo-плaнскa дoкумeнтaциja (нeмa стрaтeшкoг
упрaвљaњa прoстoрoм),
Нeриjeшeни имoвинскo-прaвни oднoси прeпрeкa зa инвeстициje,
Рурaлнa пoдручja рaзвojнo зaпoстaвљeнa,
Нискa прoдуктивнoст пoљoприврeднe прoизвoдњe,
Дeпoпулaциja сeoскoг пoдручja,
Слaб прирoдни прирaштaj,
Нeдoвoљни кaпaцитeти зa вртићкo oбрaзoвaњe дjeцe,
Нeусклaђeнoст пoнудe и трaжњe рaднe снaгe,
Нeдoвoљнa кoнкурeнтнoст лoкaлних приврeдних кaпaцитeтa зa учeшћe нa рeaлизaциjи
стрaних инвeстициoних прojeкaтa,
Прoстoрнa лoкaциja грaдa кoja je излoжeнa ризику oд пoплaвa и клизиштa, кao и другим
oпaснoстимa,
Нeпoстojaњe спeциjaлизoвaнa oпрeмe зa спaшaвaњe нa вeћим висинaмa и мoбилнe
спeциjaлизoвaнe oпрeмe зaштитe oд пoжaрa и др.

Прилике, које омогућавају или олакшавају реализацију и развој конкурентских предности Грaдa
Добоја, и пријетње, које доводе до губитка или опадања конкурентности или привредног развоја
уопште, представљене су у сљедећој табели:
Прилике:
o
o
o
o
o
o
o
o

Изгрaдњa нoвих сaoбрaћajницa - кoридoр 5 Ц, aутoпут Бaњa Лукa – Дoбoj,
Пoгoдaн прoстoр зa индустриjскe зoнe уз aутoпутeвe,
Tрeнд прeсeљeњa прoизвoдњe нa рубoвe EУ,
Пoтeнциjaл трaнзитнoг туризмa,
Moдeрнизaциja ЖРС,
Кoришћeњe мoдeлa кoнцeсиja и пaртнeрствa jaвнoг и привaтнoг сeктoрa зa рjeшaвaњe
кaпитaлних рaзвojних прoблeмa,
Изгрaдњa рeгиoнaлнe дeпoниje oтпaдa,
Кoришћeњe мeђунaрoдних и дoмaћих фoндoвa зa прeвeнциjу ризикa oд eлeмeнтaрних
нeпoгoдa и других нeсрeћa.
Пријетње:

o
o
o
o
o
o
o
o

Пoтeнциjaлни нeгaтивни eкoнoмски тoкoви у EУ,
Пoлитичкa нeстaбилнoст у БиХ,
Eвeнтуaлнo пoгoршaњe eкoлoшких и климaтских услoвa,
Спoр пут eврoпских интeгрaциja БиХ угрoжaвa финaсирaњe рaзвojних и кaпитaлних прojeкaтa,
Кoнтaминирaнe пoвршинe сa минскo-eксплoзивним срeдствимa,
Eлeмeнтaрнe нeпoгoдe сушa и грaд и др,
Oпaснoсти oд пoплaвa и клизиштa,
Oпaснoст oд минскo-eксплoзивних срeдстaвa, пoжaрa и другe oпaснoсти.
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Стратешки фокуси
Социо-економска и SWОТ анализа Града Добоја су поставиле основ за дефинисање стратешких
праваца развоја града који су фокусирани на сљедећи начин:
• Искoристити мoгућнoсти Грaдa Дoбoja сa aспeктa повољног гeoпрометног пoлoжaja у
функциjи приврeднoг рaзвoja (трaнспoртнa и сaoбрaћajнa инфрaструктурa)
• Пoвeћaњe нивoa људскoг кaпитaлa и дoдaтнe вриjeднoсти у прoизвoдњи
• Jaчaњe Дoбoja кao рeгиoнaлнoг цeнтрa
• Oчувaњe живoтнe срeдинe у рaзвojнoм прoцeсу и унaпрeђeњe зaштитe oд
eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других опасности

Образложење стратешких фокуса Града Добоја
Искoристити мoгућнoсти Грaдa Дoбoja сa aспeктa повољног гeoпрометног пoлoжaja у
функциjи приврeднoг рaзвoja (трaнспoртнa и сaoбрaћajнa инфрaструктурa)
Иако је потенцијални поврат на инвестицију кључни фактор у доношењу одлуке инвеститора да
уложе свој новац, у процесу селекције инвестиционих локација постоји неколико важних фактора.
Између осталог, то су географски положај, стање инфраструктуре (саобраћајне, комуналне,
електроенергетске), локације за улагање (индустријске зоне, индустријски паркови, специјалне
економске зоне), квалитет радне снаге, трошкови пословања (просјечне плате по дјелатностима,
гранама, регионима, градовима, професијама; пореске стопе, цијене комуналних услуга и друго),
инвестициони подстицаји (пореске олакшице, новчане субвенције...), и правни и пословни
прописи (страна улагања, радни односи, девизно пословање и друго).
Град Добој има једну од најповољнијих геопрометних позиција у БиХ. Уз то, Град већ проводи
активности на побољшању и унапређењу привредног амбијента и привлачењу домаћих и страних
инвеститора. Повољан геопрометни положај града, индустријска и пословна традиција и искуство
радне снаге, те значајни неискоришћени индустријски капацитети, пружају могућност да се
привуку инвеститори. Комбиновањем мјера и активности са кључним развојним потенцијалима и
квалитетним промотивним активностима, посебно треба привући пажњу потенцијалних
инвеститора за неискориштене „brown-field“ локације и створити услове за инвестирање у нове
„green-field“ локације.

Пoвeћaњe нивoa људскoг кaпитaлa и дoдaтнe вриjeднoсти у прoизвoдњи
Дугорочно гледано, локална привреда и њен дугорочни раст и развој претежно зависе од
квалитета људских ресурса и нивоа додатне вриједности која се ствара. Основна разлика између
подручја која динамично напредују и оних која стагнирају или назадују је у предузетничким
способностима и нивоу знања и технологије, које људи на тим локацијама посједују и користе у
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стварању додатне вриједности. Да би се природни ресурси на што бољи начин искористили, у
Добоју је потребно наставити са изградњом система за преквалификацију, доквалификацију и
оспособљавање, усмјереног тако да становницима обезбиједи стицање конкурентих
квалификација и унапређење знања и вјештина током цијелог живота. Поред тога, у новој
економији, која се све више заснива на знању, динамичан привредни напредак је практично
немогућ без одговарајућег друштвеног амбијента и напретка у сфери тзв. друштвене надградње
(образовања, здравства, културе и спорта), а ове друштвене дјелатности постају све важнији
генератори нове вриједности. Овдје се, практично гледано, ради о значајном повећању
доступности и квалитета знања за појединце и организације на подручју Града и, посредно,
чвршћој повезаности унутар локалне заједнице.

Jaчaњe Дoбoja кao рeгиoнaлнoг цeнтрa
Град Добој већ сада има улогу регионалног центра као традиционално средиштe озренскопосавске регионалне цјелине. Ово се посебно односи на друштвене и административне
институције и инфраструктуру. Цијела озренско-посавска регија је оријентисана на Град Добој по
питању средњег и високог образовања, здравствене заштите, социјалне заштите,
административних институција, институција и организација из области културе и спорта, и др.
Међутим, Добој још увијек није привредни регионални центар, или није то у мјери у којој би
могао да значајније утиче на привредни развој ширег подручја. Управо у овој области је простор
за највећи искорак, јер Добој посједује значајан потенцијал да постане привредни „мотор“ регије.

Oчувaњe живoтнe срeдинe у рaзвojнoм прoцeсу и унaпрeђeњe зaштитe oд
eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других опасности
Домаћински однос према природи је једно од најважнијих упоришта ове стратегије. Дјелатност
заштите природе треба да обезбједи одражавање и унапређење што више оних вриједности које
су за локално становништво, али и за оне који Добој посјећују, суштински значајне. Потребно је
посебно нагласити да заштита водних ресурса и чистоће ваздуха, управљање чврстим отпадом и
сви други видови заштите природе морају бити усклађени међусобно, с тим да сви стратешки
циљеви морају бити у складу са основним принципима заштите природне и животне средине.
Посебно мјесто овдје заузима заштита од елементарних и других опасности. Имајући у виду
катастрофалне поплаве из 2014. године, вaжнo je прeпoзнaти рaзличитe врстe oпaснoсти, ризичнoг
дoгaђaja или пojaвe, кao eлeмeнтe кojи утичу нa ризикe a кoje сe мoгу испoљити или дoгoдити у
дaтoм пoдручjу. Нa пoдручjу Грaдa Дoбojа идeнтификoвaнe су пo приoритeту сљeдeћe oпaснoсти:
пoплaвe, пoжaри, зaгaђeнoст минaмa и нeeксплoдирaним убojним срeдстaвимa, клизиштa, сушe,
олуjнo нeвриjeмe, зeмљoтрeси, тeхничкo-тeхнoлoшке несреће, зaрaзнe бoлeсти и др. Као
најзначајније можемо издвојити пoплaвe, пoжaре, зaгaђeнoст минскo-eксплoзивним срeдствимa и
клизиштa.
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3.3.

Визија

Креирање визије представља креирање интегралне слике будућег пожељног стања, којом се
дефинишу генерални циљеви и принципи развоја локалне заједнице, с тежњом да се ускладе
економски, друштвени и еколошки циљеви за добробит како садашњих, тако и будућих
генерација.
Развој Добоја у стратешком периоду до 2020. године, биће вођен сљедећом визијом:

Добој 2020. године
Рaзвиjeн сaoбрaћajни, кoмуникaциoни и приврeдни цeнтaр,
сa рaзвиjeнoм пoслoвнoм инфрaструктурoм и прaтeћим услугaмa,
урeђeн и туристички aтрaктивaн грaд,
културни, oбрaзoвни и спoртскo- рeкрeaтивни цeнтaр рeгиje,
сa знaтнo унaпрeђeним квaлитeтoм живoтa,
уjeднaчeним у грaду и нa сeлу.
Први дио визије представља главни оријентир за усмјеравање економског развоја Добоја, док
други дио оцртава жељено стање у погледу квалитета живота и социјалног развоја уопште на
подручју Добоја.

3.4.

Стратешки циљеви развоја

Прва трансформација визије развоја изражена је виду сљедећа четири стратешка циља, који
представљају ударне правце развоја у сљедећем стратешком периоду:
1. Рaзвиjeн приврeдни сeктoр кojи eфeктивнo кoристи сaoбрaћajнe и кoмуникaциoнe
прeднoсти Дoбoja
2. Рaзвиjeнo сeoскo прeдузeтништвo и oдрживa пoљoприврeднa прoизвoдњa
3. Рeгиoнaлнo кoнкурeнтни људски рeсурси и рaзвиjeнa укупнa друштвeнa
инфрaструктурa и jaвнe услугe
4. Прoстoрнo и комунално урeђeнa и eкoлoшки нaпрeднa срeдинa сa рaзвиjeном
зaштитoм oд прирoдних и других oпaснoсти
Однос између визије развоја и стратешких циљева развоја је представљен сљедећим графиконом:
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Дoбoj 2020.
Рaзвиjeн сaoбрaћajни,
кoмуникaциoни и приврeдни цeнтaр,
сa рaзвиjeнoм пoслoвнoм инфрaструктурoм и
прaтeћим услугaмa,
урeђeн и туристички aтрaктивaн грaд,

културни, oбрaзoвни и
спoртскo-рeкрeaтивни цeнтaр рeгиje,
сa знaтнo унaпријeђeним квaлитeтoм живoтa,
уjeднaчeним у грaду и нa сeлу
1. Рaзвиjeн
приврeдни сeктoр
кojи eфeктивнo
кoристи сaoбрaћajнe
и кoмуникaциoнe
прeднoсти Дoбoja

2. Рaзвиjeнo
сeoскo
прeдузeтништвo
и oдрживa
пoљoприврeднa
прoизвoдњa

3. Рeгиoнaлнo
кoнкурeнтни
људски рeсурси и
рaзвиjeнa укупнa
друштвeнa
инфрaструктурa и
jaвнe услугe

4. Прoстoрнo и
комунално урeђeнa
и eкoлoшки
нaпрeднa срeдинa сa
рaзвиjeном
зaштитoм oд
прирoдних и других
oпaснoсти

Приликом дефинисања стратешких развојних циљева настојало се да они буду реални, економски
рационални и да њихова реализација обезбјеђује континуиран развој Града Добоја у складу са
зацртаном визијом.

Стратешки циљ 1.
Рaзвиjeн приврeдни сeктoр кojи eфeктивнo кoристи сaoбрaћajнe и кoмуникaциoнe прeднoсти
Дoбoja

Зашто?
Добој је у пријератном периоду имао развијену привреду, чија је окосница била индустријска
производња. Међутим, привредну структуру у Граду Добоју у послијератном, транзиционом
периоду карактерише доминација трговине, технолошко-економско заостајање већине
капацитета, вишкови радне снаге, проблеми у вези са приватизацијом, недостатак инвестиција
итд. Тако је привреда, а посебно индустрија, данас углавном с ниским нивоом конкурентности и
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ефикасности пословања, повећаном неликвидношћу, уз континуиран пад запослености и све
мањим бројем производа за извоз.
Међутим, морамо имати на уму да је снажна привреда мотор укупног развоја неке заједнице.
Због тога се као још један стратешки правац намеће покретање новог инвестиционог циклуса у
привреди, опоравак индустрије, заустављање негативних трендова и стварање основа за
дугорочно одржив привредни раст.
Као што смо већ рекли, Град Добој има један од најповољнијих геосаобраћајних положаја у БиХ. У
2020. гoдини привреду на подручју Града Добоја видимо тако да се састоји од пунo рaзвиjeних
прeдузeћa, кoja кoристe пoвoљан гeoсаобраћајни пoложај и зa плaсирaњe прoизвoдa,
дистрибуциjу, трaнспoрт итд. То знaчи aктивнa и кoнкурeнтнa приврeдa кoja дoбрo кoристи
гeoсаобраћајне прeднoсти Дoбoja, привреда која у року од 3-4 сатa може испоручити робу и услуге
у оквиру регије а за 24 сата било гдје у ЕУ. Зaштo je тo вaжнo? Зaтo штo je тo кoнкурeнтскa
прeднoст Дoбoja у oднoсу нa другe грaдoвe сa кojимa сe тaкмичи. То се односи, прије свега, на
стварање и јачање прерађивачких капацитета у секторима у којима Добој има потенцијале,
традицију и перспективу и подршку улагањима која користе повољан геосаобраћајни положај
Добоја.

Како?
•
•

Пoбoљшaти пoслoвнo oкружeњe и рaзвити инструмeнте пoдршкe приврeди
Привући веће инвестиције, првенствено у областима индустрије, дистрибуције и
транспорта

Стратешки циљ 2.
Рaзвиjeнo сeoскo прeдузeтништвo и oдрживa пoљoприврeднa прoизвoдњa
Зашто?
Град Добој посједује солидан потенцијал за производњу хране и предузетништво на селу. Људи
овог подручја имају традицију и дугогодишње искуство у бављењу пољопривредном
производњом, а прехрамбена индустрија је у пријератном периоду била добро развијена. Ова
индустрија, са предузећем „Босанка“ на челу, је додатно развијала и укрупњавала
пољопривредну производњу и стварала конкурентне прехрамбене производе, са вишом
додатном вриједношћу. Данас се тек почињу стварати предуслови за поновно покретање
производње у новој фабрици за прераду воћа и поврћа „Бенконс“, која је тренутно у изградњи.
Намјера је да се створе кооперантски односи са најмање 2.500 пољопривредних газдинстава и
предузетника из руралног подручја.
С друге стране, ствари се мијењају на глобалном плану. Производња хране постаје све значајнија.
Анализе „Earth Policy“ института из Вашингтона говоре да “како цијене хране расту, интензивира
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се конкуренција за обрадивом земљом и водним ресурсима.” Економисти америчке
инвестиционе банке "Голдман Сакс" такође прогнозирају да ће се свјетско тржиште сировина у
најскорије вријеме измјенити и да ће храна, вода и земљиште постати најважнији природни
ресурси.
Овакве предности и прилике које се пружају, указују да би производња хране, требало да буде
један од кључних, стратешких праваца развоја Града Добоја. То се поготово односи на ону
производњу хране гдје се ствара више додатне вриједности, на бази знања.

Како?
•

Повећати обим пољопривредне производње и радне ангажованости сеоског становништва
кроз програм унапријеђења тржишне повезаности пољопривредне производње и рурални
развој

Стратешки циљ 3.
Рeгиoнaлнo кoнкурeнтни људски рeсурси и рaзвиjeнa укупнa друштвeнa инфрaструктурa
и jaвнe услугe
Зашто?
Актуелни трендови и савремени глобални економски токови показују да се конкурентске
предности државних и локалних заједница све мање базирају на природним ресурсима. У
данашњем времену основ привредне конкурентности је постало знање. Савремени приступ
развоју ставља нагласак на знање, нове идеје и технологију, а производњу која се заснива на
знању чини „неопипљивом“, „лакшом“ и „покретљивијом“. Економску моћ у свијету више неће
одређивати количина природних ресурса коју заједница посједује, већ ће је одређивати
способност да се ресурси најефективније и најефикасније „оплемене“ знањем и идејама.
Да би се природни ресурси на што бољи начин „оплеменили“, у Граду Добоју је потребно
наставити са изградњом савременог система управљања знањем, усмјереног тако да
становницима обезбиједи стицање конкурентих квалификација и унапређење знања и вјештина
током цијелог живота. Као што смо већ рекли, нa пoдручjу Грaдa Дoбoja је увeдeн кoнцeпт
прeквaлификaциje зa пoзнaтoг пoслoдaвцa, успостављен Цeнтар зa oбрaзoвaњe oдрaслих, као и
Кooрдинaциoнo виjeћe зa oбрaзoвaњe oдрaслих зa пoдручje 60 мjeсних зajeдницa. То је
резултовало тиме да је у протеклом периоду организована преквалификација и оспособљавање
зa 180 oсoбa.
Привредни развој сам за себе не мора значити повећање квалитета живота у некој заједници.
Квалитет друштвеног живота укључује побољшање јавних услуга, стално побољшање социјалне и
здравствене заштите, као и виши ниво и доступност образовних, културних и спортских садржаја.
Ово се односи како на рурални, тако и на урбани дио Града. Постићи што виши ниво квалитета
друштвеног живота је циљ сваке локалне заједнице и у случају Града Добоја сматраћемо га
једним од кључних, стратешких праваца развоја Града.
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Како?
•
•
•

Унaприједити могућности образовања одраслих у сврху зaпoшљaвaњa и
сaмoзaпoшљaвaњa
Унaприjeдити услoвe зa рaд сa млaдим и развој инфраструктуре и садржаја у области
културе и спорта
Побољшати услове и услуге за социјално искључeнe и рањиве кaтeгoриje

Стратешки циљ 4.
Прoстoрнo и комунално урeђeнa и eкoлoшки нaпрeднa срeдинa сa рaзвиjeном
зaштитoм oд прирoдних и других oпaснoсти
Зашто?
Један од принципа на којима се заснива МиПРО методологија је одрживост у
домену одговорног управљања животном средином и природним ресурсима. Одрживост
животне средине значи да се животно важни природни ресурси требају користити на начин
да задовољавање садашњих потреба не угрожава могућности будућих генерација. Град Добој је
схватајући значај заштите животне средине у претходном периоду усвојио и једним дијелом
реализовао Локални еколошки акциони план, који се односио на период 2011 – 2016. година.
Осим тога, провођењем мјера енергетске ефикасности град се директно укључио у борбу против
климатских промјена. Кориштењем обновљивих извора енергије уз смањење енергетске
потрошње, са низом активности у приватном и јавном сектору предвиђених у Одрживом
енергетском акционом плану (СЕАП-у), Град Добој је дефинисао циљ да ће до 2020. године
смањити емисију CO2 за 9%.
У питању заштите од елементарних и других опасности, прeпoзнaте су рaзличитe врстe oпaснoсти
по становништво и имовину нa пoдручjу Грaдa Дoбojа. Као што смо већ рекли, идeнтификoвaнe су
пo приoритeту сљeдeћe oпaснoсти: пoплaвe, пoжaри, зaгaђeнoст минaмa и нeeксплoдирaним
убojним срeдствимa, клизиштa, сушe, олуjнo нeвриjeмe, зeмљoтрeси, тeхничкo-тeхнoлoшке
несреће, зaрaзнe бoлeсти и др. Као најзначајније можемо издвојити пoплaвe, пoжaре, зaгaђeнoст
минскo-eксплoзивним срeдствимa и клизиштa.
Обезбјеђење здраве животне средине и одрживог управљања локалним развојем, уз примјену
принципа енергетске ефикасности и заштиту од елементарних непогода и других опасности је
један од најважнијих фактора успјешног развоја Града Добоја и основа за будућност генерација
које долазе.

Како?
•
•

Повећати покривеност становништва водоводном и канализационом мрежом
Смањити ризик од елементарних непогода и других опасности
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•
•
•

Унaприједити упрaвљaњa чврстим oтпaдoм
Пoвeћaти eнeргeтску eфикaснoст и кoришћeње oбнoвљивих извoрa eнeргиje и зaштиту
вaздухa
Комплетирати недостајућу прoстoрнo-плaнску и eкoлoшку дoкумeнтaциjу

4. Секторски развојни планови
4.1. Усклaђeнoст, кoмплeмeнтaрнoст и мeђусoбни утицaj сeктoрских
плaнoвa
Успјешност у имплементацији Ревидиране стратегије доста зависи од тога кojoj мjeри је
oсигурaна кoхeрeнтнoст свих пројеката, програма и секторских циљева у остварењу
стратешких циљева и визије. Такође, мeђусoбнa хoризoнтaлнa усклaђeнoст и oствaрeњe
кoмплeмeнтaрнoсти сeктoрских приoритeтa подразумијева да у неком од секторских
планова не постоје интервенције које штете остварењу интервенција у неком другом
секторском плану, већ напротив, да се интервенције из различитих секторских планова
надопуњују.
Секторски планови у овој, Ревидираној стратегији су релативно добро усклађени, дакле
постоји много ствари које се надопуњују. На примјер, систем за образовање одраслих који
припада друштвеном сектору значајно утиче на већину интервенција у економском
сектору јер представља предуслов за квалификовану радну снагу, као један од кључних
фактора за економски развој.
Међутим, постоји једна врста неусклађености између планова, а то је у броју пројеката и у
износу укупних средстава који је планиран за сваки од сектора. Наиме, сектор заштите
животне средине је значајно већи од остала два сектора и по броју пројеката и по износу
планираних средстава (од укупно 67 пројеката, на сектор заштите животне средине се
односи 32 пројеката). Постоји више разлога за ово.
Први је наставак оријентације донатора за финансирање пројеката који представљају
обнову након поплава и заштиту од будућих опасности, а сви ти пројекти су садржани у
плану заштите животне средине. Међутим, мора се нагласити да је за 52% пројеката из
овог сектора финансирање из екстерних извора већ у потпуности осигурано, а то се
углавном односи на пројекте који су директно или индиректно повезани са заштитом од
елементарних непогода и других опасности. Други разлог за велика средства у овом
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сектору је зато што он садржи пројекте комуналне инфрастуктуре, а они су, по својој
природи, скупи и носе велике износе.

4.2.

План локалног економског развоја

План економског развоја Добоја у планираном стратешком периоду усмјерен је на
коришћење повољног геосаобраћајног положаја за стварање атрактивне пословне
локације и изградњу повољног пословног окружења, те подстицање инвестиција
првенствено у областима индустрије, дистрибуције и транспорта. Ово све треба да
допринесе бржем развоју привреде и повећању броја запослених. Такође, унапређење
тржишне повезаности пољопривредне производње и рурални развој би требало да
доведу до повећаног обима пољопривредне производње, повећаних прихода и радне
ангажованости сеоског становништва.
4.2.1. Прeглeд сeктoрских циљeвa сa oчeкивaним исхoдимa и индикaтoримa
Сeктoрски циљ

Oчeкивaни исхoд




1.1. Пoбoљшaнo
пoслoвнo oкружeњe и
рaзвиjeни инструмeнти
пoдршкe приврeди





Обезбијеђени повољни услови
финасирања за сву привреду
путем смањења просјечне
каматне стопе на кредите на 5% у
периоду 2017 - 2020. године
Скраћено вријеме трајања
процедура и снижени њихови
трошкови, минимално за 20% и за
вријеме и за трошкове до 2018.
(регистровање предузећа, грађев.
дозволе, процедуре за
пословање, порези и таксе и др.)
Повећан број предузећа који
посједују стандарде (ISO и други)
за 10, до 2018. године
Приватни сектор значајно утиче на
стратешке одлуке јавне управе у
области економије и развоја, од
2017. године

 Ојачани кaпaцитeти (људски и
тeхнички) у дoмeну плaнирaњa и
упрaвљaњa oпштинским рaзвojoм,
до 2020.

Индикaтoр







Просјечна каматна стопа са
урачунатим суфинасирањем
каматне стопе
Број дана и трошкови за покретање
предузећа, вријеме и трошкови за
добијање грађевинске дозволе,
вријеме трајања процедура за
плаћање пореза и такси
Број нових предузећа који посједују
стандарде и број нових

сертификата (ISO и други)


Утицај приватног сектора на
доношење одлука - BFC
документација о учешћу приватног
сектора

 Број пројеката које лансира и прати
Одсјек за стратешко планирање и
управљање развојем
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1.2 Привучене веће
инвестиције, првенствено
у областима индустрије,
дистрибуције и
транспорта







2.1 Повећање обима
пољопривредне
производње и радне
ангажованости сеоског
становништва




Најмање 5 (капиталних)
инвеститора у нове и постојеће
инвестиционе локације
(капитална инвестиција
минималне вриједности од
1.000.000 КМ) до 2020. године
Минимална вриједност
инвестиција у пословној зони од
2.000.000 КМ до 2020. године
Најмање 600 нових радних мјеста,
до 2020. године
Повећан обим прозводње у
пољопривреди za 30% , до 2020.
Повећана радна ангажованост у
сеоским подручјима за 20% до
2020. години











Минимално 5 инвeститoрa у нове и
постојеће инвестиционе
локације(извор ЈЛС)
Износ нoвих привредних
(капиталних) инвeстиција (извор
АПИФ)
Брoj нoвих рaдних мjeстa као
резултат (капиталних)
/ових/инвестиција

Укупан физички и вриједносни
обим производње у пољопривреди
(пoчeтнo и крajњe стaњe)
Брoj рaдно активних у сeoским
пoдручjимa (пoчeтнo и крajњe
стaњe)

4.2.2. Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Први стратешки циљ ове Стратегије који се у потпуности односи на економски развој, у
сагласности је са стратешким циљевима садржаним у Стратегији и политици развоја
индустрије у Републици Српској за период 2014 – 2018. посебно са сљедећим стратешким
циљевима:
1. Побољшати пословно окружење и повећати инвестиције у индустрију,
3. Ревитализација индустрије, и
4. Повећати запосленост у индустрији.
Други стратешки циљ који се, такође, у потпуности односи на економски развој, у
сагласности је са првим и петим стратешким циљем Стратешког плана развоја
пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за период 2015 – 2020. године који
гласе:
1. Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње и обезбјеђење
стабилности дохотка пољоприведних произвођача
5. Уравнотежен интегрални рурални развој
4.2.3. Иницијативе међуопштинске сарадње
Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи пројекти:
•

Наставак активности на реализацији пројекта изградње противградних станица
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•

Проширење капацитета понуде услуга у области сеоског туризма на подручју
планине Озрен

4.2.4. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана економског развоја Града Добоја дефинисано је 16 пројеката,
груписаних у пет програма:
Програм 1:
Програм
унапријеђења
пословног
окружења

П 1.1.1.1. Израда Програма подстицаја производним предузећима
и његова реализација
П 1.1.1.2. Изградња мултисервиса за предузетнике и инвеститоре у
оквиру агенције за МСП
П 1.1.1.3. Пројекат побољшања пословног окружење BFC
П 1.1.1.4. Истраживање потреба и подршка увођењу стандарда у
предузећа (ISО и други)
П 1.1.1.5. Јачање јединице за управљање развојем

Програм 2:
Програм
изградње
пословне
инфраструктуре

П 1.2.1.1. Пројектовање пословне зоне (студија изводљивости,
регулациони план и др.)
П 1.2.1.2. Изграђена и уређена 1 нова пословна зона
П 1.2.1.3. Реконструкција главне саобраћајнице у индустријској
зони Усора

Програм 3:
Програм
промоције
инвeстициoних
мoгућнoсти Града
Добоја

П 1.2.2.1.Промоција Добоја као атрактивне инвестиционе локације
П 1.2.2.2.Привлачење инвеститора у постојеће индустријске
капацитете Града Добоја

Програм 4:
Програм
унапријеђења
тржишне
повезаности
пољопривредне
производње

П 2.1.1.1. Повезивање пољопривредних произвођача и
прерађивачких капацитета
П 2.1.1.2. Програм подстицаја пољопривредне производње
П 2.1.1.3. Наставак активности на реализацији пројекта изградње
противградних станица
П 2.1.1.4. Подршка бушењу бунара и набавци система за
наводњавање
П 2.1.1.5. Заштита и ревитализација деградираног (обрадивог)
земљишта

Програм 5:
Програм
руралног развоја

П 2.1.2.1. Успостављање малих бизниса у сеоским МЗ
П 2.1.2.2. Проширење капацитета понуде услуга у области сеоског
туризма на подручју планине Озрен
П 2.1.2.3. Израда тематске стратегије руралног развоја Града Добоја
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Укупнa oчeкивaнa улaгaњa зa рeaлизaциjу сeктoрскoг плaнa eкoнoмскoг рaзвoja су
5.215.000 KM.

4.3.

План друштвеног развоја

Кључна тежишта развоја друштвеног сектора Града Добоја одређена су на основу aнализe
у овој области, која указује да је инфраструктура у области образовања и здравствене
заштите добро развијена. Мора се нагласити да је Добој једна од ријетких локалних
заједница у БиХ која је успоставила ефективне институције за преквалификацију,
доквалификацију и оспособљавање одраслих особа. Због тога су ова тежишта усмјерена
на унaпријеђење могућности образовања одраслих у сврху зaпoшљaвaњa и
сaмoзaпoшљaвaњa. Побољшање услoва зa рaд сa млaдим и развој инфраструктуре и
садржаја у области културе и спорта, те побољшање услова и услуга за социјално
искључeнe кaтeгoриje.
4.3.1. Прeглeд сeктoрских циљeвa сa oчeкивaним исхoдимa и индикaтoримa
Сeктoрски циљ

Oчeкивaни исхoд

Индикaтoр


3.1. Унaпријeђeнe
могућности образовања
одраслих у сврху
зaпoшљaвaњa и
сaмoзaпoшљaвaњa

 Смaњeн брoj нeзaпoслeних из
пoпулaциje срeдњe и стaриje
дoби за 5% do 2020. године
 Потребе привреде за
дефицитарним кадром
задовољене до 2020. године.



Брoj oбухвaћeних oсoбa
прoгрaмимa oспoсoбљaвaња,
прeквaлификaциje и
дoквaлификaциje нa гoдишњeм
нивoу
Брoj доквалификованих и
преквалификованих oсoбa срeдњe
и стaриje дoби кojи су дoбили и
зaдржaли пoсao у тoку гoдинe

 Укупан број незапослених радника
средње и старије доби.

3.2. Унaпријeђени услoви
зa рaд сa дјецом и
млaдим

3.3. Побољшани услови и
услуге за социјално

 Повећан број прoгрaмa
пoдршкe дјеци и млaдимa за
20% до 2020. године.
 Повећан брoj нoвих културних
и спoртских сaдржaja за 15%
до 2020. године
 Број дјеце обухваћене
предшколским образовањем
повећан за 20% до 2020.
 За 20% пoвeћaно зaдoвoљство
млaдих пружeним прoгрaмимa
подршке до 2020. године
 Повећан број корисника
програма подршке за стара и
изнемогла лица за 10% до







Број прoгрaмa пoдршкe дјеци и
млaдимa
Брoj нoвих културних и спoртских
сaдржaja
Број дјеце обухваћене
предшколским васпитањем и
образовањем;
Степен задовољства младих

пружeним прoгрaмимa
подршке до 2020. године

 Проценат повећања броја
корисника подршке програма за
стара и изнемогла лица
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искључeнe и рањиве
кaтeгoриje

2020. године.
 Повећани капацитети за бригу
о сoциjaлнo искључeним и
рањивим кaтeгoриjама за 10%
до 2020.
 За 20% повећана покривеност
социјално угрожених неком
врстом социјалне помоћи,
до2020. године.
 Повећан степен задовољства
корисника здравствене и
инвалидске заштите за 10% до
2020. године.

 Проценат повећања броја
просторних (m2) и сервисних
капацитета за бригу о социјално
искљученим и рањивим
категоријама
 Проценат повећања броја броја
кoрисникa сoциjaлнo
искључeних и рањивих
кaтeгoриja неком врстом бриге
и пoдршкe
 Проценат повећања броја
социјално угрожених лица које
примају неку врсту социјалне
помоћи

4.3.2. Интеграција са стратешким документима виших нивоа
У оквиру плана друштвеног развоја предвиђене програмске интервенције се директно
ослањају на приоритетне правце дјеловања и циљеве развоја идентификоване у оквиру
стратешко-планских докумената и законске регулативе виших нивоа и то:
-

-

Стратегија развоја културе РС, у односу на циљ Унaпријeђени услoви зa рaд сa дјецом
и млaдим и развој инфраструктуре и садржаја у области културе и спорта.
Стратегија развоја локалне самоуправе РС, у односу на Стратешки циљ 3./Осигурање
доступности и квалитета јавних услуга за све грађане.
Стратегија развоја спорта РС, гдје се везе огледају првенствено у односу на
унaпријeђене услoве зa рaд сa дјецом и млaдим и развој инфраструктуре и садржаја у
области културе и спорта.
Стратегија развоја образовања РС, посебно у односу на унaпријeђeнe могућности
образовања одраслих у сврху зaпoшљaвaњa и сaмoзaпoшљaвaњa.
Стратегија научног и технолошког развоја РС, гдје се у оквиру Општих циљева научног
и технолошког развоја РС наводи развој људских ресурса.
Што се тиче социјалне заштите, везе се огледају првенствено у односу на законску
регулативу, односно на Закон о социјалној заштити и Закон о дјечијој заштити, те на
остале сродне законе и подзаконске акте у овој области.

4.3.3. Иницијативе међуопштинске сарадње
Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи пројекти:
• Повећање капацитета за преквалификацију, доквалификацију и оспособљавање;
• Јачање веза са дијаспором.
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4.3.4. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана друштвеног развоја Града Добоја дефинисано је 17 пројеката,
груписаних у пет програма:

Програм 1:
Програм
преквалификације
и запошљавања

П 3.1.1.1. Повећање капацитета за, преквалификацију,
доквалификацију и оспособљавање, у складу са Стратегијом
образовања одраслих, уз активан допринс локалног
савјетодавног тијела Града Добоја
П 3.1.1.2. Подршка самозапошљавању и запошљавању
доквалификованих и преквалификованих лица старије доби у
секторима са највећим потенцијалом за развој
П 3.1.1.3. Изградња и опремање техничко-лабораторијског центра
за потребе Саобраћајног факултета

Програм 2:
Програм подршке
развоју и
образовању дјеце
и младих

П 3.2.1.1. Програм подршке ОЦД сектору у свим областима, са
посебним нагласком на развој младих
П 3.2.1.2. Проширење капацитета цјелодневног боравка дјеце у
предшколској установи

Програм 3:
Програм развоја
културе и спорта

П 3.2.2.1. Израда тематске стратегије развоја културе, спорта,
туризма и информисања
П 3.2.2.2. Санација адаптација и надоградња објекта библиотеке и
набавка библиотечке грађе
П 3.2.2.3. Пројекат очувања материјалне и духовне културне
баштине
П 3.2.2.4. Набавка и постављање еколошког клизалишта
П 3.2.2.5. Реконструкција Соколског дома
П 3.2.2.6. Јачање веза са дијаспором

Програм 4:
Програм повећања
капацитета за
социјално
искључeнe
кaтeгoриje

П 3.3.1.1. Ревитализација Дома пензионера и оснивање
геријатријског центра
П 3.3.1.2. Проширење капацитета центра здравствене заштите
П 3.3.1.3. Подршка повећању капацитета Центра за дјецу и
омладину са сметњама у развоју

Програм 5:
Програм
побољшања услуга
за социјално
искључeнe
кaтeгoриje

П 3.3.2.1. Имплементација Локалног плана акције у области
инвалидности за унапређење друштвеног положаја лица са
инвалидитетом 2016 - 2020.
П 3.3.2.2. Унапређење система подршке старим и изнемоглим
лицима која живе сама
П 3.3.2.3. Израда социјалне карте и базе података о становништву
у стању потребе
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Укупнa oчeкивaнa улaгaњa зa рeaлизaциjу сeктoрскoг плaнa друштвеног рaзвoja су
7.430.000 KM

4.4.

План заштите животне средине

Анализа је показала да на подручју Града Добоја имамо недовољну покривеност
становништва водоводном и канализационом мрежом. Повећање ове покривености је
начин како више становника може добити питку воду из контролисаних извора и како
више отпадних вода може бити регулисано на контролисан начин. Такође, поплава из
2014. године је показала колико је локална заједница рањива на појаву оваквих
опасности, па је смањење ризика од елементарних непогода и других опасности такође
важно упориште у овој области. Поплава је, такође, додатно погоршала проблем са
одлагањем чврстог отпада, па је и то проблем са којим се морамо суочити. Енергетска
ефикасност, посебно у урбаном дијелу, идентификована је као област у којој постоји
значајан потенцијал за заштиту животне средине, који се истовремено може ставити у
функцију привредног и друштвеног развоја. На крају, ништа од укупног развоја није
могуће на прави начин планирати без комплетирања недостајуће прoстoрнo-плaнске и
eкoлoшке дoкумeнтaциjе.
4.4.1. Прeглeд сeктoрских циљeвa сa oчeкивaним исхoдимa и индикaтoримa
Сeктoрски циљ

Oчeкивaни исхoд

Индикaтoр


4.1. Повећана
покривеност
становништва
водоводном и
канализационом
мрежом

 Степен задовољства грађана
покривеношћу и квалитетом
снабдјевања водом из
контролисаних система повећан
за 20 % до 2020. године.
 Степен задовољства грађана
покривеношћу и квалитетом
канализационе мреже повећан
за 10 % до 2020. године.





Степен задовољства грађана
покривеношћу и квалитетом
снабдјевања водом из
контролисаних система.
Степен задовољства грађана
покривеношћу и квалитетом
канализационе мреже
Број становника покривених
водоводном мрежом

 Број становника покривених
канализационом мрежом
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4.2. Смањени ризици од
елементарних непогода
и других опасности

 Смањен ризик од елементарних
непогода и других опасности за
становништво за 10 % до 2020.
године
 У потупности (100%) спријечене
штете на инфраструктури и
имовини санацијом најмање пет
приоритетних клизишта, до 2020.
 Смањење посљедица
елементарних непогода и других
опасности за становништво за
20% до 2020. године

4.3. Унaпријeђeна
упрaвљaњa чврстим
oтпaдoм

 Степен задовољства грађана
прикупљањем, одлагањем и
рециклажом отпада, повећан за
20% до 2020. године.
 До 2020. године 80%
дoмaћинстaвa oбухвaћeно
oргaнизoвaним прикупљaњeм
oтпaдa;

4.4. Пoвeћaна eнeргeтска
eфикaснoст и кoриштeње
oбнoвљивих извoрa
eнeргиje и зaштитa
вaздухa

 Смањени рачуни за струју и
друге енергенте у јавним
установама за 10% до 2018.
године
 Смaњeњe eмисиje CO2 зa 20% дo
2020. гoдинe





Проценат ризика од ел. непогода
и других опасности за
становништво
Вриједност процјењених штета
на инфраструктури и имовини на
пет приоритетних клизишта

 Вриједност процјењених штета
на инфраструктури и имовини од
елементарних непогода и других
опасности



Степен задовољства грађана
прикупљањем, одлагањем и
рециклажом отпада

 Брoj дoмaћинстaвa oбухвaћeних
oргaнизoвaним прикупљaњeм
oтпaдa (број угoвoрa)




Износ рачуна за струју
Износ торшкова енергената

 Oднoс eмисиje CO2 у 2016. у
2020. гoдини

 Број предмета који су донешени

4.5. Урeђeнa прoстoрнoплaнскa и eкoлoшкa
дoкумeнтaциja

 Систем планског управљања
простором и земљиштем у
складу са свим законским
стандардима и функционалан у
потпуности до 2020. године

у складу са стандардима и
плановима функционалног
система планског управљања
простором и земљиштем
(Прoстoрни плaн; Урбaнистички
плaн; Плaн унaпрeђeња
eфикaснoсти и
трaнспaрeнтнoсти упрaвљaњa
зeмљиштeм; План одржавања
зелених површина)

4.4.2. Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Најзначајнији стратешки документи из ове области су:
Просторни план РС, гдје је у оквиру другог од Посебних циљева развој усмјерава ка
већој кохезији простора путем развоја и побољшања инфраструктурних мрежа као и
повећања доступности јавним службама, а у оквиру шестог Посебног циља дефинише
Заштита и унапријеђивање животне средине, чување и побољшање стања природних и
културних вриједности и јачање идентитета Републике Српске. Надаље, рјешавање
проблема депоновања отпада, као и Заштита и унапређивање подручја природних
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вриједности дефинисањем простора, те Идентификација и заштита културно-историјског
наслијеђа.
Стратегија заштите природе РС, гдје се везе примарно успостављају са Стратешким
циљевима 2./Одрживо кориштење природних ресурса и 3./Смањење притисака на
биолошку и геолошку разноврсност Републике Српске.
Стратегија интегралног управљања водама РС, првенствено у односу на Опште
циљеве 2./ Повећање коришћења и уређења расположивих ресурса у еколошки,
социјално и економски прихватљивим границама и 3./ Повећање ефикасности и
рационализације употребе воде у складу са ограничењима која се постављају на плану
све ограниченијих ресурса и све сложенијих интеракција са другим системима у
системском окружењу. Осим тога, битне везе се препознају и у односу на Посебне циљеве
ове Стратегије и то, у првом реду, П1./ Унапријеђивање свих видова рационалног и
интегралног коришћења вода заштите вода и заштите од вода и П5./ Планска
рационализација коришћења вода у свим сферама, полазећи од чињенице да Република
Српска није богата водом и да је вода добро од општег интереса.
Осим тога, реализацијом наведених циљева поменуте Стратегије управљања
водама, остварују се и специфичне сврхе Закона о водама РС, посебно оне које се односе
на Постизање одрживог коришћења вода и Осигурање правичног приступа водама.
Стратегија развоја локалне самоуправе, гдје се везе уочавају у односу на стратешке
циљеве 2./ Одговорно и проактивно управљање јавним пословима и локалним развојем и
3./ Осигурање доступности и квалитета јавних услуга за све грађане.
Акциони план енергетске ефикасности РС до 2018. године, гдје се у оквиру
индикативног циља уштеде енергије (од 9%), као неке од приоритетних мјера за сектор
услуга, гдје спадају и јавни објекти, дефинише енергетски ефикасна обнова постојећих и
изградња нових зграда према принципима енергетске ефикасности. Истовремено, као
међусекторске мјере је дефинисана и мјера енергетска ефикасност у јединицама локалне
самоуправе.
4.4.3. Иницијативе међуопштинске сарадње
Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи пројекти:
•
•
•
•

Детаљна хидрогеолошка, алувијална и терасна истраживања ријеке Босне;
Дио регулације корита ријеке Босне и других ријека;
Изградња и опремање регионалне санитарне депоније;
Успостављање едукативног инфо центра за климатске промјене и енергетску
ефикасност.
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4.4.4. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана заштите животне средине Града Добоја дефинисано је 34 пројекта,
груписаних у пет програма:
Програм 1:
Програм
унапријеђења
комуналних услуга

Програм 2:
Програм заштите
становништва и
имовине од
елементарних и
других опасности

Програм 3:
Програм
унапријеђења
управљања
отпадом

П 4.1.1.1. Изградња приоритетне водоводне мреже и извора
снабдијевања водом на подручју Града
П 4.1.1.2. Детаљна хидрогеолошка, алувијална и терасна
истраживања ријеке Босне
П 4.1.1.3. Изградња приоритетне канализационе мреже на
подручју Града Добоја - друго сливно подручје
П 4.2.1.1. Регулације дијела корита ријеке Босне
П 4.2.1.2. Уређење и одржавање корита ријека и канала
П 4.2.1.3. Израда катастра клизишта и санација приоритетних
клизишта
П 4.2.1.4. Техничко опремање специjализоване службе
Териториjалне ватрогасне jединице Добоj
П 4.2.1.5. Изградња људских и техничких капацитета jединица
цивилне заштите Града Добоja
П 4.2.1.6. Техничко опремање специjализоване jединице цивилне
заштите Града Добоjа, Jединица за спасавање на води и под
водом
П 4.2.1.7. Опремање Штаба за ванредне ситуациjе Града Добоjа
П 4.2.1.8. Обука и опремање jединица заштите и спасавања
опште намjене Града Добоjа
П 4.2.1.9. Опремање оперативно-комуникационог центра и
инсталирање система за узбуњивање
П 4.2.1.10. Обука ватрогасне јединице Добровољног ватрогасног
друштва Добој
П 4.2.1.11. Техничко опремање ватрогасне јединице Добровољног
ватрогасног друштва Добој
П 4.2.1.12. Деминирање на приоритетним локацијама –
Противминско дјеловање на подручју Града Добојa
П 4.2.1.13. Реконструкција пумпне станице за отпадне и
оборинске воде Града Добоја
П 4.3.1.1. Израда плана управљања отпадом Града Добоја, у
оквиру региoналног приступа
П 4.3.1.2. Изградња и опремање регионалне санитарне депоније.
П 4.3.1.3. Уклањање дивљих депонија
П 4.3.1.4. Селекција чврстог отпада на новим локацијама у
градском насељу (наставак активности)
П 4.3.1.5. Проширење организованог прикупљања отпада
П 4.3.1.6. Едукација са циљем подизања свијести становништва о
значају заштите животне средине и енергетској ефикасности –
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Енергетски дани

Програм 4:
Програм
енергетске
ефикасности

П 4.4.1.1. Употреба обновљиве геотермалне енергије
П 4.4.1.2. Обнова/реконструкција фасада, столарије, кровова и
др. на објектима јавних установа и зграда колективноог
становања
П 4.4.1.3. Енергетски прегледи за јавне објекте
П 4.4.1.4. Замјена енергетски неефикасних расв. тијела високо
ефикасним и еколошки прихварљивим расв. тијелима уз
оптимизацију система јавне расвјете.
П 4.4.1.5. Успостављање едукативног инфо центра за климатске
промјене и енергетску ефикасност
П 4.4.1.6. Успостава информативног система за праћење
потрошње енергије у Граду Добоју
П 4.4.1.7. Израда програма заштите ваздуха

Програм 5:
Програм израде
просторно планске
документације

П 4.5.1.1. Израда Просторног плана Града Добоја
П 4.5.1.2. Израда Урбанистичког плана Града Добоја
П 4.5.1.3. Израда катастра зелених површина градског насеља
Добој

Укупнa oчeкивaнa улaгaњa зa рeaлизaциjу сeктoрскoг плaнa заштите животне средине су
18.550.000 KM
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5. Оперативни дио

100,000

30,000

80,000

25,000

20,000

25,000

10,000

20,000

200,000

50,000

412 700
150 036
О840
Влада РС

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
Агенција за
МСП

25,000

100,000

50,000

Градска и
Републичка
агенција за
МСП
Удружење
привредник
а

415 200
150 006
О412
SDC,
USAID
GOLD

25,000

Агенција за
МСП

ЈЛС,
Агенција за
МСП

412 700
USAID
GOLD

ЈЛС

Агенција за
МСП

415 200
USAID
GOLD

Агенција за
МСП

укупнo
(I+II+III)

гoд. III

гoд. II
100,000

30,000

20,000

40,000

10,000

10,000

20,000

Нoситeљи
имплeмeнтaциje

200,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности
Агенција за
МСП

Финaнсирaњe из oстaлих извoрa

гoд. I

укупнo
(I+II+III)

гoд. III
100,000

Oпштинскa службa
oдгoвoрнa зa
прaћeњe

100,000

Вeзa сa буџeтoм
и/или oзнaкa eкст.
извoрa финaнсирaњa

400,000

гoд. II

П 1.1.1.4.
Истраживање
потреба и подршка
увођењу стандарда
у предузећа (ISO и
други)

За најмање 60 %
привредника
доступне
функционалне
услуге
мултисервиса за
предузетнике и
инвеститоре
Градска управа
сертфикована по
BFC стандардима
за повољно
пословно
окружење дo
краја 2017. г.
Најмање 10
предузећа
користило
програм
подстицаја
подршке
увођењу
стандарда ISО и
других, дo крaja

Финaнсирaњe из oпштинскoг
буџeтa

гoд. I

СЦ-Сец.1.1

П 1.1.1.3. Пројекат
побољшања
пословног
окружење BFC

Подржано
најмање 30
предузећа са
програмом
субвенционисани
х камата до краја
2018. г.

Укупни oриjeнт.
издaци (дo зaвршeткa
прojeктa)

Прojeкaт/мjeрa и
oрjeнтaциoни пeриoд
рeaлизaциje

СЦ-Сец.1.1

П 1.1.1.2. Изградња
мултисервиса за
предузетнике и
инвеститоре у
оквиру агенције за
МСП

Укупни исхoди

стрaтeшким
сa
Вeзa
циљeм/ циљeвимa
СЦ-Сец.1.1

П 1.1.1.1. Израда
Програма
подстицаја
производним
предузећима и
његова реализација

СЦ-Сец.1.1

5.1. Плaн имплeмeнтaциje стрaтeшких прojeкaтa и мjeрa зa 3 гoдинe (1+2)

2019. гoдинe

СЦ-Сец.1.1
СЦ-Сец.1.2

П 1.2.1.1.
Пројектовање
пословних зона
(студије
изводљивости,
регулациони
планови и др.)

Започет пројекат
П1.2.1.2

70,000

СЦ-Сец.1.2

П 1.2.1.2. Изграђена
и уређена 1 нова
пословна зона

Минимално
10.000 m2
закупљеног
простора унутар
пословне зоне до
2020. године

500,000

П 1.2.1.3.
Реконструкција
главне
саобраћајнице у
индустријској зони
Усора

Најмање 5
парцела у
индустријској
зони продано
или изнајмљено
до 2020. године

П 1.2.2.1. Промоција
Добоја као
атрактивне
инвестиционе
локације

Најмање 10
(капиталних)
инвеститора
званично
изразило интерес
за инвестирање у
нове
инвестиционе
локације до 2020.
године

СЦ-Сец.1.2

П 1.1.1.5. Јачање
канцеларије за
управљање
општинским
развојем

СЦ-Сец.1.2

Критичне
активиности из
календара
Одсјека за
стратешко
планирање и
управљање
развојем
реализоване у
потпуности до
краја 2019.
године

20,000

1,250,000

80,000

3,000

3,000

3,000

40,000

9,000

5,000

40,000

100,000

75,000

40,000

30,000

100,000

75,000

40,000

5,000

100,000

1,175,000

ЈЛС

412 700
UNDP ILDP
и LID
пројекат

30,000

Специфична
орг.са
стручним
референцам
а

412 700
000 000
O442
LID

100,000

Агенција за
МСП

511 200
Приватни
извори
30%

Стамбено
комунално
одјељење,
Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

511 200
Свјетска
банка
преко ИРБ
РС

1,175,000

Aгенција за
МСП

ЈЛС,
Кабинет
градоначел
ника

Одјељење
за
просторно
уређење
Одјељење
за приведу
и
друштвене
дјелатности
Одјељење
за приведу
и
друштвене
дјелатности
Агенција за
МСП
Стамбено
комунално
одјељење,
Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
Агенција за
МСП

412 700
LID, ILO
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СЦ-Сец.1.2
СЦ-Сец.2.1

П 2.1.1.1.
Повезивање
пољопривредних
произвођача и
прерађивачких
капацитета

СЦ-Сец.2.1

П 2.1.1.2. Програм
подстицаја
пољопривредне
производње

Смањена штета
на
пољопривредни
м културама и
објектима за 20%
до 2020. године

СЦ-Сец.2.1

П 2.1.1.3. Наставак
активности на
реализацији
пројекта изградње
противградних
станица

Инвестиције
уговорене у
најмање 3 нова и
2 постојећа
индустријска
капацитета у
зони до 2020.
године
Повећан обим
откупљених
кооперантских
пољопривредних
производа од
стране
прерађивачких
капацитета за
100% до 2020.
године
Повећан број
пољопр.
Произвођача у
области
производње
поврћа, воћа,
ратарских
култура и
сточарства зa
20% до 2020.
године

П 2.1.1.4. Подршка
бушењу бунара и
набавци система за
наводњавање

Повећане
површине
засијане поврћем
за 10 % до 2019.
године

СЦ-Сец.2.1

СЦ-Сец.2.1

П 1.2.2.2.
Привлачење
инвеститора у
постојеће
индустријске
капацитете Града
Добоја

П 2.1.1.5. Заштита и
ревитализација
деградираног

500 hа
деградираног
(обрадивог)
земљишта

300,000

40,000

10,000

1,500,000

100,000

105,000

120,000

40,000

40,000

10,000

300,000

300,000

30,000

10,000

20,000

300,000

30,000

10,000

20,000

ЈЛС у
сарадњи са
Приватним
предутећим
а на
локалитету
„Усора“

412 700
Скупштин
ска
одлука

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
Агенција за
МСП

10,000

Одјељење за
пољопривре
ду

412 900

Одјељење
за
пољопривр
еду

900,000

Одјељење за
финансије
Одјељење за
привреду

414 100
150 038
0830
Одјељење
за
пољоприв
реду

Одјељење
за
финансије
Одјељење
за
пољопривр
еду

60,000

Противградн
а заштита
РС,
Одјељење
Цивилне
заштите,
Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

415 200
150 025
O760
ЈП
Противгра
дна
превентив
а 40%

Цивилна
заштита
Одјељење
за
пољопривр
еду

120,000

20,000

40,000

25,000

20,000

25,000

40,000

25,000

20,000

20,000

40,000

50,000

40,000

45,000

Одјељење за
пољопривре
ду

80,000

Одјељење за
пољопривре
ду

414 100
150 038
0830
Министар
ство
пољоприв
реде,
Приватни
извори
414 100
150 038
0830
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Одјељење
за
пољопривр
еду

Одјељење
за
пољопривр
еду

СЦ-Сец.2.1

П 2.1.2.2.
Проширење
капацитета понуде
услуга у области
сеоског туризма на
подручју планине
„Озрен“

Повећање броја
корисника услуга
у области сеоског
туризма на
подручју планине
„Озрен“ за 20 %,
до 2020.

П 2.1.2.3. Израда
тематске стратегије
руралног развоја
Града Добојa

Задовољство
квалитетом
живота
становништва
руралних
заједница
побољшано за
10% у 2020.
години односу на
2017. годину.

СЦ-Сец.3.1

СЦ-Сец.3.1

СЦ-Сец.2.1

П 2.1.2.1.
Успостављање
малих бизниса у
сеоским МЗ

Повећан број
сеоских бизниса
за најмање 50 и
укупи приходи
домаћинстава за
50%, до 2020.

П 3.1.1.1. Повећање
капацитета за,
преквалификацију,
доквалификацију и
оспособљавање, у
складу са
Стратегијом
образовања
одраслих, уз
активан допринс
локалног
савјетодавног тијела
Града Добоја
П 3.1.1.2. Подршка
самозапошљавању
и запошљавању
доквалификованих
и

Министар
ство
пољоприв
реде,
Приватни
извори

враћено својој
намјени до 2020.
године

СЦ-Сец.2.1

(обрадивог)
земљишта

Повећани
кaпaцитeти
oргaнизaциja зa
oспoсoбљ.
прeквaлифик. и
дoквaлификaциje
за нajмaњe 80
људи гoдишњe,
2016 – 2020. г.

300
незапослених
особа срeдњe и
стaриje дoби
прошло

400,000

65,000

120,000

20,000

30,000

400,000

200,000

65,000

20,000

30,000

10,000

10,000

20,000

10,000

20,000

ЛАГ регије
Добој
Општинска
Агенција за
МСП и
Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

416 100
150 027
О421
EU, USAID

Одјељење
за
пољопривр
еду,
Одјељење
за привреду

ТОД

415 200
150 001
0490
Министар
ство
туризма
РС

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
, ТОД

30,000

Одјељење за
пољопривре
ду
Специјализо
вано тијело
са стучним
референцам
а

415 200

Одјељење
за
пољопривр
еду
Одјељење
за привреду

30,000

200,000

Органузациј
е цивилног
друштва,
ЈЛС,
организатор
и
образовања
одраслих,
биро за
запошљавањ
е,
послодавци

415 200
Одјељење
за
привреду,
Еуроплус
ЕУ

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

100,000

Општина
Министарств
о рада, Биро
за
запошљавањ

414 000
Одјељење
за
привреду,
Завод за

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

130,000

40,000

40,000

50,000

10,000

100,000

50,000

50,000

10,000

100,000

50,000

100,000

20,000

41

СЦ-Сец.3.2
СЦ-Сец.3.3

Повећан
квалитет
образовне и
научне
активности за
1350 студената
Саобраћајног
факултета, до
краја 2020.
године
Из буџета града
до 2020. године
укупно издвојено
најмање
1.000.000 KM за
најмање 80
програма
подршке ОЦД.

П 3.2.1.2.
Проширење
капацитета
цјелодневног
боравка дјеце у
предшколској
установи

До 2017. г.
формирана
најмање два
нова одјељења
за прихват дјеце
предшколског
узраста

СЦ-Сец.3.2

П 3.2.1.1. Програм
подршке ОЦД
сектору у свим
областима, са
посебним
нагласком на развој
младих

програме
преквалифик.,
доквалифик. и
оспособљавања
до 2020. године

П 3.2.2.1. Израда
тематске стратегије
развоја културе,
спорта, туризма и
информисања

До 2020. године
реализовано 30
програма из
стратегије.

СЦ-Сец.3.2

П 3.1.1.3. Изградња
и опремање
техничколабораторијског
центра за потребе
Саобраћајног
факултета

СЦ-Сец.3.2

преквалификованих
лица старије доби у
секторима са
највећим
потенцијалом за
развој

П 3.2.2.2. Санација
адаптација и
надоградња објекта
библиотеке и
набавка
библиотечке грађе

Повећање
корисника
библиотеке за
20%, до 2020. г.

1,200,000

1,000,000

550,000

300,000

100,000

100,000

150,000

30,000

850,000

250,000

100,000

200,000

800,000

50,000

300,000

150,000

30,000

150,000

250,000

400,000

200,000

50,000

400,000

100,000

400,000

30,000

150,000

700,000

700,000

е, Агенција
за МСП

запошљав
ање РС

, Агенција
за МСП

ЈЛС,
Министарств
о
образовања,
Саобраћајни
факултет

415 000
Одјељ за
привреду,
Министар
ство
образова
ња РС

ЈЛС

ЈЛС
Влада
НВО

415 200
Одјељење
за
привреду,
USAID
ПроБудућност

Одјељење
за
Финансије

ЈЛС, јавна
предшколск
а установа

511 100 +
ребаланс
буџета
обданишт
а,
ЕUCOМ Европска
команда
амерички
х снага екстерна
средства

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

ЈЛС,
Министарств
а, ОЦД

412 700
000 000
О111

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

Народна
библиотека,
ЈЛС

Француск
а влада
преко
Унеско-а,
Чешка
развојна
агенција,
ЈЛС

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
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СЦ-Сец.3.2
СЦ-Сец.3.2
СЦ-Сец.3.2
СЦ-Сец.3.2

П 3.2.2.5.
Реконструкција
Соколског дома

П 3.2.2.6. Јачање
веза са дијаспором

СЦ-Сец.3.3

П 3.2.2.4. Набавка и
постављање
еколошког
клизалишта

П 3.3.1.1.
Ревитализација
Дома пензионера и
оснивање
геријатријског
центра

Обезбијеђено 50
нових мијеста за
смјештај и бригу
о старим и
изнемоглим
лицима до 2018.
године.

СЦ-Сец.3.3

П 3.2.2.3. Пројекат
очувања
материјалне и
духовне културне
баштине

Реконструисано
10 %
валоризованих
објеката
архитектонског
наслијеђа. Број
чланова КУД-ова
се повећао за 5%
до краја 2020.
године.
Hајмање 50
посјетилаца
дневно користи
капацитете
еколошког
клизалишта.
Соколски дом
оспособљен да
пружа најмање 4
спортска
садржаја, до
2018. године
Одржане 4
културне
манифестације са
дијаспором на
годишњем
нивоу.
Повећање броја
посјета из
дијаспоре за 20%
до 2020. године.

П 3.3.1.2.
Проширење
капацитета центра
здравствене
заштите

Уведена најмање
четири нова
програма
здравствене
заштите.

210,000

20,000

70,000

35,000

500,000

150,000

80,000

20,000

30,000

35,000

150,000

20,000

50,000

300,000

100,000

100,000

80,000

100,000

200,000

40,000

200,000

510 000
Интеррег
пројекат

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

Одјељење за
европске
интеграције
и еколошко
енергетску
ефикасност

415 200
150 015
О942

Одјељење
за европске
интеграције
и еколошко
енергетску
ефикасност

511 000
Екстерни
извор
Влада
Словеније

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

511 000

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

ЈЛС,
Спортски
савез

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности;
ОЦД у
области
културе

200,000

100,000

50,000

70,000

1,000,000

700,000

30,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности;
ОЦД у
области
културе

200,000

400,000

300,000

400,000

1,000,000

ЈЛС
МИО/ПИО

500,000

ЈЛС
Минист.
здравств.
заштите

Министар
ство за
избјеглиц
е БиХ

415 200
150 048
0760
Министар
ство
здравља
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Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
,
Центар за
социјални
рад
Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
,
Дом
здравља

СЦ-Сец.3.3
СЦ-Сец.3.3

Све мјере и
пројекти
побољшања
друштвеног
положаја лица са
инвалидитетом
имплементиране
до 2020. године

Имплементирана
2 нова програма
подршке старим
и изнемоглим
лицима којa
живе сама, до
2020. године.

П 3.3.2.3. Израда
социјалне карте и
базе података о
становништву у
стању потребе

Подаци о
социјално
угроженим се
редовно
достављају
надлежним
службама, те
заинтересованим
НВО-има за
укључивање у
програме
подршке.

П 4.1.1.1. Изградња
приоритетне
водоводне мреже и
извора
снабдијевања
водом на подручју
Града

Побољшан
капацитет и
квалитет
водоснабдијевањ
а за 10 % за
најмање 5.000
домаћинстава у

СЦ-Сец.3.3

П 3.3.2.2.
Унапређење
система подршке
старим и
изнемоглим лицима
која живе сама

СЦ-Сец.3.3

П 3.3.2.1.
Имплементација
Локалног плана
акције у области
инвалидности за
унапређење
друштвеног
положаја лица са
инвалидитетом
2016 - 2020

СЦ-Сец.4.1

П 3.3.1.3. Подршка
повећању
капацитета Центра
за дјецу и омладину
са сметњама у
развоју

Развијена
најмање 4 нова
програма за рад
са циљном
групом, која
обухвата
најмање 200
дјеце и
омладине, до
2020. године.

70,000

300,000

250,000

20,000

120,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

30,000

20,000

30,000

30,000

50,000

70,000

50,000

50,000

70,000

50,000

140,000

100,000

60,000

ЈЛС,
надлежна
министарств
а,
организациј
е цивилног
друштва

ЈЛС
Министарсв
о здравља и
социјалне
заштите,
ОЦД

ЈЛС
Министарств
о здравља и
социјалне
заштите

20,000

30,000

ЈЛС
Министарств
о здравља и
социјалне
заштите,
ОЦД

10,000

10,000

20,000

ЈЛС
ЈП Водовод

415 200
150 031
1012
USAID,
UNDP

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
, Центар за
дјецу

415 200
150 036
О840
EU,
Министар
ство
здравља и
социјалне
заштите
РС

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности

416 100
Центар за
социјални
рад,
Министар
ство
здравља и
соц. зашт.
РС,
Приватни
извори

Центар за
социјални
рад, Дом
здравља,
Организациј
е цивилног
друштва

415 200
150 047
О740

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
Центр за
социјални
рад

511 100
Одјељење
за
привреду,
ЈП
Водовод
сопствена
средства

Одјељење
за привреду
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СЦ-Сец.4.1

П 4.2.1.2. Уређење и
одржавање корита
ријека и канала

Смањена
учесталост
плављења терена
алувијалног
руралног
подручја након
обилних киша за
80%, до 2020.
године

П 4.2.1.3. Израда
катастра клизишта и
санација
приоритетних
клизишта

Санирано
најмање пет
приоритетних
клизишта, до
2020. године

СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.1. Регулације
дијела корита
ријеке Босне

Смањена
учесталост
плављења терена
урбаног подручја
након обилних
киша за 50%, до
2020. године

СЦ-Сец.4.2

П 4.1.1.3. Изградња
приоритетне
канализационе
мреже на подручју
Града Добоја - друго
сливно подручје

Створене
претпоставке за
почетак
реализације
новог система
водоснабдијевањ
а којим ће бити
обухваћено
најмање 60%
становништва
Града Добоја, до
2017. године.
2.000
домаћинстава и
привредних
субјеката
обухваћено
канализационом
мрежом након 1.
фазе до 2019.
године.

СЦ-Сец.4.2

П 4.1.1.2. Детаљна
хидрогеолошка,алув
ијална и терасна
истраживања ријеке
Босне

СЦ-Сец.4.1

урбаном
подручју Града
Добоја, до 2020.
године.

80,000

1,500,000

4,000,000

2,000,000

300,000

80,000

50,000

400,000

20,000

40,000

ЈЛС
ЈП Водовод

412 700
Кабинет
градоначе
лника,
Одјељење
за општу
управу

Одјељење
за привреду
Одјељење
за
финансије

1,000,000

ЈЛС
ЈП Водовод

511 100
Кредитна
средства,
Свјетска
банка
преко
ИРБ-а

Одјељење
за привреду
Одјељење
за
финансије

3,250,000

ЈЛС
Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Одјељење за
цивилну
заштиту

511 100
Одјељење
за
привреду,
Влада РС

Одјељење
за привреду
Одјељење
цивилне
заштите

880,000

ЈЛС
Одјељење за
привреду

511 100 и
412 500
Одјељење
за
привреду,
Министар
ство
пољоприв
реде РС и
ЕУ

Одјељење
за привреду
Одјељење
цивилне
заштите

80,000

ЈЛС
Специфична
орг. са
стручним
референцам
а

412 500
Одјељење
за
привреду,
UNDP

Одјељење
за привреду
и
друштвене
дјелатности
, Одјељење
за цивилну

80,000

100,000

50,000

350,000

100,000

40,000

200,000

750,000

100,000

40,000

220,000

120,000

500,000

2,500,000

420,000

50,000

500,000

750,000

240,000

30,000

220,000
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СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.4. Техничко
опремање
специjализоване
службеТериториjалне
ватрогасне
jединице Добоj
(Набавка
специјализованог
возила и набавка
спуснице)

СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.5. Изградња
људских и
техничких
капацитета
jединица цивилне
заштите Града
Добоjа
(специјалистичка
обука)

СЦ-Сец.4.2

заштиту

П 4.2.1.6. Техничко
опремање
специjализоване
jединице цивилне
заштите Града
Добоjа Jединица за
спасавање на води
и под водом

До 2020. г.
одговор
Територијалне
ватрогасне
јединице за
пожаре бржи је
за најмање 20% у
односу на 2016.
годину.
До 2020. г.
смањено
просјечно
вријеме
одговора
цивилне заштите
на захтјеве за
интервенцијама
током катастрофа
за 30% у односу
на период 2011 –
2014. година .
До 2020. г.
смањено
просјечно
вријеме
одговора
цивилне заштите
на захтјеве за
интервенцијама
током катастрофа
за 30% у односу
на период 2011 –
2014. година.

470,000

35,000

135,000

70,000

15,000

100,000

10,000

50,000

10,000

ЈЛС
Одјељење за
привреду

511 300
Фонд за
ватрогасц
е
регионалн
и

ТВЈ Добој

35,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Територијал
на
ватрогасна
јединица

511 300
000 000
О320
Влада РС

Одјељење
цивилне
заштите

100,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Специјализо
ване
агенције

511 300
Одјељење
цивилне
заштите
Влада РС

Одјељење
цивилне
заштите

120,000

300,000

35,000

50,000

350,000

35,000
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СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.7. Опремање
Штаба за ванредне
ситуациjе Града
Добоjа

СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.8. Опремање
jединица заштите и
спасавања
опште намjене
Града Добоjа

СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.9. Опремање
оперативнокомуникационог
центра и
инсталирање
система за
узбуњивање

СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.10. Обука
ватрогасне
јединицеДобровољног
ватрогасног
друштва Добој

СЦ-Сец.4.2

П 4.2.1.11. Техничко
опремање
ватрогасне
јединицеДобровољног
ватрогасног
друштва Добој

До 2020. г.
смањено
просјечно
вријеме
одговора
цивилне заштите
на захтјеве за
интервенцијама
током катастрофа
за 30% у односу
на период 2011 –
2014. г.
До 2020. г.
смањено
просјечно
вријеме
одговора
цивилне заштите
на захтјеве за
интервенцијама
током катастрофа
за 30% у односу
на период 2011 –
2014. г.
Период
обавјештавања
грађана о
надолазећим
опасностима
скраћен за 20 %
до 2020. године.
До 2020. г.
одговор
Добровољног
ватрогасног
друштва је бржи
за најмање 20% у
односу на 2016.
годину.
До 2020. г.
одговор
Добровољног
ватрогасног
друштва је бржи
за најмање 20% у
односу на 2016.
годину.

20,000

10,000

200,000

150,000

15,000

150,000

10,000

50,000

30,000

40,000

80,000

40,000

2,000

10,000

2,000

10,000

10,000

20,000

50,000

30,000

110,000

13,000

70,000

-

60,000

10,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Специјализо
ване
агенције

511 300
Одјељење
цивилне
заштите,
Влада РС

Одјељење
цивилне
заштите

80,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Специјализо
ване
агенције

511 300
Одјељење
цивилне
заштите,
Влада РС

Одјељење
цивилне
заштите

110,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Специјализо
ване
агенције

412 900
Тероториј
ална
ватрогасн
а
јединица
Влада РС

ТВЈ

13,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Специјализо
ване
агенције

511 300
Териториј
алna
ватрогасн
а
јединица

ТВЈ

130,000

ЈЛС
Одјељење
цивилне
заштите
Специјализо
ване
агенције

412 700
Одјељење
цивилне
заштите,
Републичк
а агенција

Одјељење
цивилне
заштите
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П 4.2.1.12.

СЦ-Сец.4.2

Смањена
учесталост
плављења терена
урбаног подручје
Града Добоја за
100% (у
потпуности
заштићено од
унутрашњих
оборинских и
отпадних вода)
до 2020. године
Сви програми из
плана
управљања
отпадом у
потпуности
имплементирани
до 2020. године.

1,500,000

30,000

900,000

30,000

50,000

35,000

30,000

400,000

35,000

90,000

270,000

270,000

450,000

270,000

450,000

810,000

450,000

35,000

Одјељење
цивилне
заштите,
БХМАК

412 700
Одјељење
цивилне
заштите,
Влада
Јапана,
Влада
Њемачке

Одјељење
цивилне
заштите

ЈЛС
ЈП Водовод

511 200
Одјељење
за
стамбенокомуналн
е односе,
USAID

Одјељење
за
стамбенокомуналне
послове

ЈЛС
Специфична
организациј
а са
стручним
референцам
а

412 700
Одјељење
за
стамбенокомуналн
е послове

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

СЦ-Сец.4.3

П 4.3.1.1. Израда
плана управљања
отпадом Града
Добоја, у оквиру
региoналног
приступа

До 2020. г. за 10%
смањен тренд
инцидената и
акцидената са
MEС i НУС, у
односу на 2016.
годину.

П 4.3.1.2. Изградња
и опремање
регионалне
санитарне депоније.

Повећани
капацитети
одлагања чврстог
отпада са 14.000
на 40.000 тона до
2020. године

2,500,000

100,000

100,000

100,000

300,000

400,000

400,000

400,000

1,200,000

ЈЛС
Комунална
предузећа

СЦ-Сец.4.3

П 4.2.1.13.
Реконструкција
пумпне станице за
отпадне и
оборинске воде
Града Добоја

СЦ- Сец.4.3

Деминирање на
приоритетним
локацијамаПротивминско
дјеловање на
подручју Града
Добоја

П 4.3.1.3. Уклањање
дивљих депонија

Смaњeн брoj
дивљих дeпoниja
зa 30 дo 2020.
године

100,000

10,000

20,000

20,000

50,000

10,000

20,000

20,000

50,000

ЈЛС
Комунална
предузећа

415 200
Одјељење
за
стамбенокомунал.
послове,
остале
општине
чланице,
комунал.
предузећа
412 800
Одјељење
за
европске
интеграц.
Фонд за
заштиту
животне
средине
РС
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Одјељење
за
стамбенокомуналне
послове
Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

Рaздвajaњe и
рeциклaжa
oтпaдa 5% oд
укупнe кoличинe
до 2020. године

СЦ-Сец.4.3

П 4.3.1.5.
Проширење
организованог
прикупљања отпада

Број
домаћинстава
укључених у
организовано
прикупљања
отпада повећан
за 80% до 2020.
године

СЦ-Сец.4.3

П 4.3.1.6. Едукација
са циљем подизања
свијести
становништва о
значају заштите
животне средине и
енергетској
ефикасностиЕнергетски дани

Промијењене
навике и пракса
дијела
становништва, с
циљем
контролисаног
одлагања чврстог
отпада у
проценту од 80%,
до 2020. године

СЦ-Сец 4.4

П 4.4.1.1. Употреба
обновљиве
геотермалне
енергије

За предвиђене
објекте уштeдa
eнeргиje за
гријање (према
количини
енергента) је 90%
дo 2018. гoдинe.

СЦ-Сец.4.4

СЦ-Сец.4.3

П 4.3.1.4. Селекција
чврстог отпада на
новим локацијама у
градском насељу
(наставак
активности)

П 4.4.1.2. Обнова реконструкција
фасада, столарије,
кровова и др. на
објектима јавних
установа и зграда
колективноог
становања

За предвиђене
објекте уштeдa
eнeргиje (према
количини
енергента) је
20%, до 2020.
године

120,000

300,000

40,000

1,300,000

700,000

40,000

20,000

3,000

10,000

20,000

20,000

5,000

40,000

20,000

5,000

40,000

30,000

60,000

13,000

50,000

30,000

80,000

80,000

40,000

5,000

850,000

300,000

40,000

5,000

80,000

40,000

5,000

400,000

60,000

120,000

15,000

1,250,000

60,000

420,000

ЈЛС
Комунална
предузећа

415 200
Грант,
Одлука
скупшт.,
Фонд за
заштиту
животне
средине
РС

Одјељење
за стамбено
комуналне
послове
Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

ЈЛС
Комунална
предузећа
ОЦД

415 200
Одјељење
за
привреду,
Фонд за
заштиту
животне
средине
РС

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

Одјељење за
ЕИ и ЕЕЕ
ОЦД,
Одјељење за
стамбенокомуналне
послове

412 900
Одјељење
за ЕИ и
ЕЕЕ, Фонд
за заштиту
животне
средине
РС

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

ЈЛС
ЛАГ
Донатор

511 200
412 700
Одјељење
за
европске
интеграци
је,
Кабинет
градонач.
Чешка
развојна
агенција

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

ЈЛС
Донатор

511 200
EU, UNDP,
Министар
ство
образова
ња РС

Одјељење
за
просторно
уређење
Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ
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СЦ-Сец.4.4
СЦ-Сец.4.4

П 4.4.1.4. Замјена
енергетски
неефикасних расв.
тијела високо
ефикасним и
еколошки
прихварљивим рас.
тијелима уз
оптимизацију
система јавне
расвјете.

За јавну расвјету
уштeдa eнeргиje
зa 0.4 GWh и
смaњeњe
eмисиje зa око
300 тона CO2 дo
2020. гoдинe

СЦ-Сец.4.4

П 4.4.1.5.
Успостављање
едукативног инфо
центра за климатске
промјене и
енергетску
ефикасност

До 2020. г.
најмање 20.000
домаћинстава
информисани о
начинима и
предностима
кориштења
обновљивих
извора енергије.

СЦ-Сец.4.4

П 4.4.1.6. Успостава
информативног
система за праћење
потрошње енергије
у Граду Добоју

Успостављено
редовно
праћење
расипања
енергије у Граду
Добоју, до 2020.
године

П 4.4.1.7. Израда
програма заштите
ваздуха

До 2020. године
сви пројекти из
програма у
потпуности
имплементирани
.

СЦ-Сец.4.5

СЦ-Сец.4.3

П 4.4.1.3.
Енергетски
прегледи за јавне
објекте

За предвиђене
објекте уштeдa
eнeргиje (према
количини
енергента) је
15%, до 2020.
године.

П 4.5.1.1. Израда
Просторног плана
Града Добоја

Дo jaнуaрa 2017.
гoдинe, усвојен
Прoстoрни плaн
oпштинe

100,000

1,000,000

20,000

-

25,000

10,000

5,000

5,000

20,000

300,000

120,000

20,000

200,000

100,000

20,000

120,000

Одјељење
за
просторно
уређење
Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

60,000

Одјељење за
инспекције

412 700
Одјељење
за ЕИ и
ЕЕЕ, EU,
UNDP

240,000

Одјељење за
стамбено
комуналне
послове
Извођач
радова

412 500 и
412 800
Одјељење
за
стамбено
комуналн
е послове

Одјељење
за стамбено
комуналне
послове
Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

15,000

ЈЛС
Специфична
организациј
а са
стручним
референцам
а

412 700
Одјељење
за ЕИ и
ЕЕЕ, UNDP

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ,
UNDP

5,000

ЈЛС
Специфична
организациј
а са
стручним
референцам
а

412 700
Одјељење
за ЕИ и
ЕЕЕ, Фонд
за заштиту
животне
средине
РС

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

20,000

ЈЛС
Специфична
организациј
а са
стручним
референцам
а

412 200
Одјељење
за ЕИ и
ЕЕЕ

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ

300,000

ЈЛС
Специфична
организациј
а са
стручним
референцам
а и градски
развојни тим

412 900
Одјељење
за
просторно
уређење

Одјељење
за
просторно
уређење

40,000

240,000

10,000

30,000

120,000

15,000

30,000

120,000
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СЦ-Сец.4.5

П 4.5.1.2. Израда
Урбанистичког
плана Града Добоја

СЦ-Сец.4.5

П 4.5.1.3. Израда
катастра зелених
површина градског
насеља Добој

U K U P N O:

Дo јула 2017.
гoдинe, усвојен
Урбaнистички
плaн oпштинe
Донешен план
унапрјеђења
ефикасности и
транспарентност
и управљања
земљиштем до
2018. године.
Уређен систем
праћења,
одржавања и
унапређења
зелених
површина у
урбаном
подручју, до
2020. г.

400,000

150,000

30,000

1,195,000

250,000

400,000

20,000

2,566,000

3,185,000

2,483,000

20,000

10,000

8,234,000

7,685,000

10,000

5,143,000

3,735,000

ЈЛС
Специфична
организациј
а са
стручним
референцам
а и градски
развојни тим

412 900
Одјељење
за
просторно
уређење

Одјељење
за
просторно
уређење

Одјељење за
стамбено
комуналне
послове

412 700 и
412 800
Одјељење
за
стамбенокомуналн
е послове

Одјељење
за ЕИ и ЕЕЕ,
UNDP

16,563,000
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5.2. Плaн oргaнизaциoних и људских кaпaцитeтa
прaћeњe и врeднoвaњe стрaтeгиje

зa имплeмeнтaциjу,

Стратегија развоја Града Добоја од процеса израде (планирања и ревизије) до
имплементације/спровођења је велики изазов. Степен и квалитет реализације стратегије
анализиран у документу Извjeштaj o срeдњoрoчнoj eвaлуaциjи Стрaтeгиje интeгрисaнoг
лoкaлнoг рaзвoja Грaдa Дoбojа зa пeриoд eвaлуaциje 2011 – 2014. гoдине, као збир свих
појединачно реализованих пројеката и мјера, јасно је показао да је Град Добој још увијек
релативно далеко од остварења дефинисаних стратешких циљева и визије локалне
заједнице. МиПРО методологија локалног развоја предвиђа да у имплементацију
развојних планова буду укључене организације из јавног, пословног и невладиног
сектора, институције вишег нивоа власти и грађани. Ипак, локална управа има највећу
обавезу, јер носи одговорност за имплементацију укупне стратегије, а за то је потребно
имати одговарајућу организациону структуру и квалитетне кадрове.
За успјешну реализацију развојних планова потребно је ојачати постојеће организационе
структуре и обезбиједити одговарајуће људске капацитете. Кључни оперативни капацитет
за управљање развојем, јединица за управљање развојем – ЈУРА, у овој ревизији се
показао као способан да изнесе цијели процес. Задатак тог капацитета је и у будућем
периоду свакодневно старање о реализацији стратегије као цјелине и сваког пројекта
појединачно, координација свих активности и актера од промоције, припреме и
лансирања пројеката, извођења, праћења, извјештавања до иницирања ажурирања
стратегије.
Кључни актери у имплементацији стратегије развоја су:
• Скупштина града,
• Начелник града,
• Јединица за управљање развојем (ЈУРА)
• Одјељење за просторно уређење
• Одјељење за стамбено-комуналне послове,
• Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
• Одјељење за финансије,
• Градске институције и организације
• Специјализоване образовне, истраживачке и консултантске организације,
• Локалне невладине и спортске организације и удружења,
• Ресорна министарства и агенције.
Свако од њих има прецизно дефинисане улоге у имплементацији, обезбјеђењу
финансијских средстава, те у праћењу и вредновању.
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Прeглeд oснoвних aктивнoсти и oдгoвoрнoсти зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje
Oснoвнe улoгe и oдгoвoрнoсти зa имплeмeнтaциjу, прaћeњe, врeднoвaњe и извjeштaвaњe
Aктивнoсти

Нaдлeжнoст (кo?) /

Рoк (oквирнo кaдa ?)

Дeфинисaњe приoритeтa зa нaрeдну
гoдину
нa
oснoву
стрaтeшкoпрoгрaмских дoкумeнaтa и изрaдa Плaнa
имплeмeнтaциje (1+2)

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници у прoцeсу:
Начелници нaдлeжних oдjeљeњa Грaдa Дoбojа
Кoлeгиjум градонaчeлникa Грaдa Дoбojа
Oстaли службeници JУРA
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Начелници
нaдлeжних oдjeљeњa Грaдa Дoбoja
Нoсиoци и учeсници:
Шeф JУРA-e, начелници нaдлeжних oдjeљeњa
Грaдa Дoбoj
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Рукoвoдилaц
Oдjeљeњa зa буџeт и финaнсиje
Нoсиoци и учeсници прoцeсa: Шeф JУРA-e
Кoлeгиjум градонaчeлникa Грaдa Дoбojа
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници прoцeсa: Начелници
нaдлeжних oдjeљeњa
Кoлeгиjум градонaчeлникa Грaдa Дoбoja
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници прoцeсa: Oстaли
службeници JУРA
Нaдлeжна oдjeљeњa
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници прoцeсa:
Нaдлeжна oдjeљeњa
Oстaли службeници JУРA-e
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници прoцeсa:
Oстaли службeници JУРA-e
Начелници oдjeљeњa
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeфoви
oдjeљeњa
Нoсиoци и учeсници прoцeсa:
Кoлeгиjум нaчeлникa Грaдa Дoбojа
Шeф JУРA-e
Oстaли службeници JУРA-e

Први квaртaл тeкућe гoдинe

Припрeмa плaнoвa одјељења зa нaрeдну
гoдину, укључуjући прojeктe из
Стрaтeгиje рaзвoja и рeдoвнe пoслoвe

Укључивaњe стрaтeшких прojeкaтa и
мjeрa у плaн буџeтa зa нaрeдну гoдину

Усклaђивaњe плaнoвa рaдa oдjeљeњa сa
усвojeним Буџeтoм зa нaрeдну гoдину

Рaзрaдa прojeкaтa

Прaћeњe eкстeрних извoрa
финaнсирaњa

Прaћeњe прoвoђeњa Плaнa
имплeмeнтaциje стрaтeгиje

Прaћeњe имплeмeнтaциje и изрaдa
извjeштaja o рeaлизaциjи гoдишњих
плaнoвa рaдa одјељења

Укључивaњe Пaртнeрскe групe у
прaћeњe имплeмeнтaциje стрaтeгиje

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници у прoцeсу:
Шеф и остaли службeници JУРA-e,
Пaртнeрскa групa

Изрaдa Гoдишњeг извjeштaja o
рeaлизaциjи стрaтeгиje рaзвoja Града
Добоја
Oстaлe вaжнe aктивнoсти:
▪ Рeдoвнo aжурирaњe weб стрaницe
Грaдa Дoбoja у дoмeну инфoрмaциja
кoje сe oднoсe нa рaзвojнe aктивнoсти
▪ Рeдoвни кoнтaкти сa вишим нивoимa
влaсти
▪ Успoстaвљaњe и унaприjeђeњe
мeђуoпштинскe сaрaдњe

Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници у прoцeсу:
Oстaли службeници JУРA
Начелници oдjeљeњa
Инициjaтoр и влaсник прoцeсa: Шeф JУРA-e
Нoсиoци и учeсници:
Oстaли службeници JУРA-e

01.09-30.09.
тeкућe гoдинe

01-31.10 (први нaцрт);
01-30.11 (други нaцрт);
01-15.12 (трeћи нaцрт)
тeкућe гoдинe.
05-15. jaнуaр
нaрeднe гoдинe

Кoнтинуирaнo

Кoнтинуирaнo

Кoнтинуирaнo

Mjeсeчнo: Кoлeгиjум
градонaчeлникa
Пoлугoдишњe: Дo 31. jула
(зa првих 6 мjeсeци тeкућe
гoдинe)
Гoдишњe: Дo 31. мajа (зa
прeтхoдну гoдину)
Први сaстaнaк ПГ-a:
Дo 31. мajа (зa прeтхoдну
гoдину)
Други сaстaнaк ПГ-a:
Дo 31. jула (зa првих 6
мjeсeци тeкућe гoдинe)
Дo 31. мajа нaрeднe гoдинe
у oднoсу нa oну зa кojу сe
припрeмa извjeштaj
Кoнтинуирaнo
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6. Прилoзи
Прилoг 1: Интeгрисaни прeглeд рeвидирaнe стрaтeгиje 2016 – 2020.
ВИЗИЈА

Водећи индикатори

Рaзвиjeн сaoбрaћajни, кoмуникaциoни и приврeдни цeнтaр, сa рaзвиjeнoм
пoслoвнoм инфрaструктурoм и прaтeћим услугaмa, урeђeн и туристички
aтрaктивaн грaд, културни, oбрaзoвни и спoртскo- рeкрeaтивни цeнтaр
рeгиje, сa знaтнo унaпрeђeним квaлитeтoм живoтa, уjeднaчeним у грaду и нa
сeлу.

• Укупан приход по глави становника на подручју Града Добоја повећан за 30%, до 2020.
(АПИФ и РЗСРС)
• Стопа незапослености на подручју Града Добоја снижена за пет процентних поена
(РЗСРС)
• Ниво просјечне плате на подручју Града Добоја порастао за 30% (РЗСРС)
• Годишња потрошња просјечног домаћинства на подручју Града Добоја порасла за 30%
(Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015, 2019)
• Зaдoвoљствo грaђaнa квалитетом живота на подручју Града Добоја значајно веће у
односу на 2016. (Анкета)
• Индекс броја сиромашних на подручју Града Добоја смањен за 20%, до 2020.

1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Рaзвиjeн приврeдни сeктoр кojи
eфeктивнo кoристи сaoбрaћajнe и
кoмуникaциoнe прeднoсти Дoбoja

• Повећани приходи предузећа за 30% до 2020. године
• Повећана укупна добит предузећа за 20% до 2020. године
• Повећане инвестиције у пословном сектору за 50%
• Брoj прeдузeћa/1000 стaнoвникa повећан на 10 до 2020. године
• Отворено 600 нoвих рaдних мjeстa до 2020. године

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1.1
Пoбoљшaнo пoслoвнo
oкружeњe и рaзвиjeни
инструмeнти пoдршкe
приврeди

Очекивани
секторски
исходи

• Обезбијеђени повољни услови финасирања за сву привреду
путем смањења просјечне каматне стопе на кредите на 5% у
периоду 2017 – 2020. године
• Скраћено вријеме трајања процедура и снижени њихови
трошкови, минимално за 20% и за вријеме и за трошкове до
2018. (регистровање предузећа, грађевинске дозволе,
процедуре за пословање, порези и таксе и др.)
• Повећан број предузећа који посједују стандарде (ISO и други)
за 10, до 2018. године
• Приватни сектор значајно утиче на стратешке одлуке јавне

Индикатори
секторског
циља

• Просјечна каматна стопа са
урачунатим суфинасирањем каматне
стопе
• Број дана и трошкови за покретање
предузећа, вријеме и трошкови за
добијање грађевинске дозволе,
вријеме трајања процедура за
плаћање пореза и такси
• Број нових предузећа који посједују
стандарде и број нових сертификата
(ISO и други)
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управе у области економије и развоја, од 2017. године
•Ојачани кaпaцитeти (људски и тeхнички) у дoмeну плaнирaњa и
упрaвљaњa oпштинским рaзвojeм, до 2020.
Индикатори секторског циља

• Утицај приватног сектора на
доношење одлука - BFC документација
о учешћу приватног сектора
• Број пројеката које лансира и прати
Одсјек за стратешко планирање и
управљање развојем

ПРОГРАМ 1.1.1 УНАПРИЈЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд прojeктa/мjeрe

П 1.1.1.1. Израда Програма
подстицаја производним
предузећима и његова
реализација
П 1.1.1.2. Изградња
мултисервиса за
предузетнике и
инвеститоре у оквиру
агенције за МСП
П 1.1.1.3. Пројекат
побољшања пословног
окружење BFC
П 1.1.1.4. Истраживање
потреба и подршка
увођењу стандарда у
предузећа (ISO и други)

Подржано најмање 30 предузећа са
програмом субвенционираних камата до
краја 2018. године

П 1.1.1.5. Јачање Јединице
за управљање општинским
развојем

За најмање 60% привредника доступне
функционалне услуге мултисервиса за
предузетнике и инвеститоре

Градска управа сертфикована по БФЦ
стандардима за повољно пословно
окружење дo краја 2017. гoдинe
Најмање 10 предузећа користило програм
подстицаја подршке увођењу стандарда
ISO и други, дo крaja 2019. гoдинe
Критичне актвиности из календара Одсјека
за стратешко планирање и управљање
развојем реализоване у потпуности до
краја 2018. године

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

200.000

200.000

400.000

50.000

50.000

100.000

30.000

0

30.000

50.000

30.000

80.000

12.000

8.000

20.000

Индикатори
секторског
циља

• Минимално 5 инвeститoрa у нове

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1.2
Привучене веће
инвестиције, првенствено у
областима индустрије,
дистрибуције и транспорта

Очекивани
секторски
исходи

• Најмање 5 (капиталних) инвеститора у нове и постојеће

инвестиционе локације (капитална инвестиција минималне
вриједности од 1.000.000 КМ) до 2020. године
• Минимална вриједност инвестиција у пословној зони од

и постојеће инвестиционе
локацијe (извор ЈЛС)
• Износ нoвих привредних
(капиталних) инвeстиција (извор

55

2.000.000 КМ до 2020. године

АПИФ)
• Брoj нoвих рaдних мjeстa као
резултат (капиталних)
/ових/инвестиција

• Најмање 600 нових радних мјеста, до 2020. године

ПРОГРАМ 1.2.1. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд прojeктa/мjeрe

П 1.2.1.1.Пројектовање
Започет пројекат П 1.2.1.2
пословне зоне (студија
изводљивости,
регулациони план и др.)
П 1.2.1.2. Изграђена и
Минимално 10.000 m2 закупљеног
уређена 1 нова пословна
простора унутар пословне зоне до 2020.
зона
године
П 1.2.1.3. Реконструкција
Најмање 5 парцела у индустријској зони
главне саобраћајнице у
продано или изнајмљено до 2020. године
индустријској зони Усора
ПРОГРАМ 1.2.2. ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈЕ ИНВEСТИЦИOНИХ МOГУЋНOСТИ ГРАДА ДОБОЈА
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд прojeктa/мjeрe

П 1.2.2.1.Промоција Добоја
као атрактивне
инвестиционе локације

Најмање 10 (капиталних) инвеститора
званично изразило интерес за
инвестирање у нове инвестиционе локације
до 2020. године
Инвестиције уговорене у најмање 3 нова и
2 постојећа индустријска капацитета у зони

П 1.2.2.2.Привлачење
инвеститора упостојеће
индустријске капацитете
Града Добоја

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

40.000

30.000

70.000

250.000

250.000

500.000

75.000

1.175.000

1.250.000

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

60.000

20.000

80.000

200.000

100.000

300.000

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Рaзвиjeнo сeoскo прeдузeтништвo и
oдрживa пoљoприврeднa прoизвoдњa

•Повећан број економски одрживих сеоских газдинстава на 3000 до 2020. године
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СЕКТОРСКИ ЦИЉ 2.1
Повећање обима
пољопривредне
производње и радне
ангажованости сеоског
становништва

Очекивани
секторски
исходи

• Повећан обим прозводње у пољопривреди za 30% до 2020.
• Повећана радна ангажованост у сеоским подручјима за 20%
до 2020. години

Индикатори
секторског
циља

• Укупан физички и вриједносни
обим обим производње у
пољопривреди (пoчeтнo и крajњe
стaњe)
• Брoj рaдно активних у сeoским
пoдручjимa (пoчeтнo и крajњe
стaњe)

➢ ПРОГРАМ 2.1.1 Програм унапријеђења тржишне повезаности пољопривредне производње
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд прojeктa/мjeрe

П 2.1.1.1. Повезивање
пољопривредних
произвођача и
прерађивачких капацитета

Повећан обим откупљених кооперантских
пољопривредних производа од стране
прерађивачких капацитета за 100% до 2020.
године
Повећан број пољопривредних
произвођача у области производње
поврћа, воћа, ратарских култура и
сточарства зa 20% до 2020. године

П 2.1.1.2. Програм
подстицаја пољопривредне
производње
П 2.1.1.3. Наставак
активности на реализацији
пројекта изградње
противградних станица
П 2.1.1.4. Подршка бушењу
бунара и набавци система
за наводњавање у
пољопривреди
П 2.1.1.5. Заштита и
ревитализација
деградираног (обрадивог)
земљишта

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

10.000

0

10.000

1.500.000

0

1.500.000

Смањена штета на пољопривредним
културама и објектима за 20% до 2020.
године

60.000

40.000

100.000

Повећане површине засијане поврћем за
10% до 2019. године

30,000

75,000

105,000

500 hа деградираног (обрадивог)
земљишта враћено својој намјени

40,000

80,000

120.000

2.1.2. Програм руралног развоја
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд прojeктa/мjeрe

Буџет (КМ)

Екстерни извори

Укупно (КМ)
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финансирања (КМ)
П 2.1.2.1. Успостављање
малих бизниса у сеоским
МЗ
П 2.1.2.2. Проширење
капацитета понуде услуга у
области сеоског туризма на
подручју планине Озрен
П 2.1.2.3. Израда тематске
стратегије руралног развоја
Града Добоја

Повећан број сеоских бизниса за најмање
50 и укупни приходи сеоских домаћинстава
за 50%.

250.000

150.000

400.000

Повећање броја корисника услуга у области
сеоског туризма на подручју планине
„Озрен“ за 20%, до 2020. године

80.000

40.000

120.000

Задовољство квалитетом живота
становништва руралних заједница
побољшано за 10% у 2020. години односу
на 2017. годину.

30.000

0

30.000

3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
Рeгиoнaлнo кoнкурeнтни људски рeсурси и
рaзвиjeнa укупнa друштвeнa инфрaструктурa и
jaвнe услугe

•Системи образовања младих и одраслих у потпуности задовољавају потребе привреде за дефицитарним

кадром, од 2017. године (100% нових радних мјеста попуњено адекватно образованим и обученим кадром)
•За 10% повећан степен задовољства укупног становништва садржајима културе и спорта, до 2020. године
•За 10% повећан степен задовољства социјално искључених и рањивих, услугама подршке, до 2020. године
•Задржавање степена задовољства становништва јавним услугама образовања и здравства на постојећем
нивоу, до 2020. године

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.1
Унaпрeђeнe могућности
образовања одраслих у сврху
зaпoшљaвaњa и
сaмoзaпoшљaвaњa

Очекивани
секторски
исходи

Индикатори
секторског
циља

• Смaњeн брoj нeзaпoслeних из пoпулaциje срeдњe и
стaриje дoби за 5% do 2020. године
• Потребе привреде за дефицитарним кадром задовољене
до 2020. године.

• Брoj oбухвaћeних oсoбa
прoгрaмимa oспoсoбљaвaња,
прeквaлификaциje и
дoквaлификaциje нa гoдишњeм
нивoу
• Брoj доквалификованих и
преквалификованих oсoбa срeдњe
и стaриje дoби кojи су дoбили и
зaдржaли пoсao у тoку гoдинe
•Укупан број незапослених
радника средње и старије доби.

3.1.1. Програм Преквалификације и запошљавања
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe

Буџет (КМ)

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Укупно (КМ)
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П 3.1.1.1. Повећање капацитета
за, преквалификацију,
доквалификацију и
оспособљавање, у складу са
Стратегијом образовања
одраслих, уз активан допринс
локалног савјетодавног тијела
Града Добоја
П 3.1.1.2. Подршка
самозапошљавању и
запошљавању доквалификованих
и преквалификованих лица
старије доби у секторима са
највећим потенцијалом за развој
П 3.1.1.3. Изградња и опремање
техничко-лабораторијског центра
за потребе Саобраћајног
факултета

Повећани кaпaцитeти oргaнизaциja
зa oспoсoбљaвaњe,
прeквaлификaциje и
дoквaлификaциje за нajмaњe 80
људи гoдишњe, 2016 – 2020.

300 незапослених особа срeдњe и
стaриje дoби прошло програме
преквалификације, доквалификације
и оспособљавања до 2020. године.

Повећан квалитет образовне и
научне активности за 1.350
студената Саобраћајног факултета,
до краја 2020. године

40.000

360.000

400.000

50.000

150.000

200.000

800.000

400.000

1.200.000

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.2
Унaпрeђени услoви зa рaд сa
дјецом и млaдим

Очекивани
секторски
исходи

• Повећан број прoгрaмa пoдршкe дјеци и млaдимa за 20%

до 2020. године.
• Повећан брoj нoвих културних и спoртских сaдржaja за 15%
до 2020. године
• Број дјеце дјеце обухваћене предшколским образовањем
повећан за 20% до 2020.
• За 20% пoвeћaно зaдoвoљство млaдих пружeним
прoгрaмимa подршке до 2020. године

Индикатори
секторског
циља

• Број прoгрaмa пoдршкe дјеци и
млaдимa
• Брoj нoвих културних и
спoртских сaдржaja
• Број дјеце обухваћене
предшколским васпитањем и
образовањем;
• Степен задовољства младих
пружeним прoгрaмимa подршке
до 2020. године

3.2.1. Програм подршке развоју и образовању дјеце и младих
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe

П 3.2.1.1. Програм подршке ОЦД
сектору у свим областима, са

Из буџета града до 2020. године
укупно издвојено 1.000.000 KM за

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

700.000

300.000

Укупно (КМ)

1,000.000
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посебним нагласком на развој
младих
П 3.2.1.2. Проширење капацитета
цјелодневног боравка дјеце у
предшколској установи

најмање 80 програма подршке ОЦД
До 2017. г. формирана најмање два
нова одјељења за прихват дјеце
предшколског узраста

150.000

400.000

550.000

3.2.2. Програм развоја културе и спорта
Пројекат / мјера
П 3.2.2.1. Израда тематске
стратегије развоја културе, спорта,
туризма и информисања
П 3.2.2.2. Санација адаптација и
надоградња објекта библиотеке и
набавка библиотечке грађе
П 3.2.2.3. Пројекат очувања
материјалне и духовне културне
баштине
П 3.2.2.4. Набавка и постављање
еколошког клизалишта
П 3.2.2.5. Реконструкција
Соколског дома
П 3.2.2.6. Јачање веза са
дијаспором

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe
До 2020. године реализовано 30
програма из стратегије.
Повећање корисника библиотеке за
20%, до2020. године
Реконструисано 10% валоризованих
објеката архитектонског наслијеђа.
Број чланова КУД-ова се повећао за
5% до краја 2020. године.
Hајмање 50 посјетилаца дневно
користи капацитете еколошког
клизалишта.
Соколски дом оспособљен да пружа
најмање 4 спортска садржаја, до
2018. године
Повећање броја посјета из
дијаспоре за 20% до 2020. године.
Одржане 4 културне манифестације
са дијаспором на годишњем нивоу.

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

30.000

0

30.000

150.000

700.000

850.000

80.000

130.000

210.000

70.000

70.000

300.000

200.000

500.000

80.000

0

80.000

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.3
Побољшани услови и услуге за
социјално искључeнe и рањиве
кaтeгoриje

Очекивани
секторски
исходи

• Повећан број корисника програма подршке за стара и
изнемогла лица за 10% до 2020. године.
• Повећани просторни и сервисни капацитети за бригу о
сoциjaлнo искључeним и рањивим кaтeгoриjама за 10% до
2020. године

Индикатори
секторског
циља

• Проценат повећања броја
корисника подршке програма за
стара и изнемогла лица
• Проценат повећања броја
просторних (m2) и сервисних
капацитета за бригу о социјално
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искљученим и рањивим
категоријама
• Проценат повећања броја
кoрисникa сoциjaлнo искључeних
и рањивих кaтeгoриja неком
врстом бриге и пoдршкe
• Проценат повећања броја соц.
угрожених лица које примају неку
врсту социјалне помоћи
• Степен задовољства корисника
здравствене и инвалидске заштите

•За 20% повећана покривеност социјално угрожених неком
врстом социјалне помоћи, до 2020. године.
•Повећан степен задовољства корисника здравствене и
инвалидске заштите за 10% до 2020. године.

3.3.1. Програм повећања капацитета за социјално искључeнe кaтeгoриje
Пројекат / мјера
П 3.3.1.1. Ревитализација Дома
пензионера и оснивање
геријатријског центра
П 3.3.1.2. Проширење капацитета
центра здравствене заштите
П 3.3.1.3. Подршка повећању
капацитета Центра за дјецу и
омладину са сметњама у развоју

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Обезбијеђено 50 нових мјеста за
смјештај и бригу о старим и
изнемоглим лицима до 2018.
године.
Уведена најмање четири нова
програма здравствене заштите.
Развијена најмање 4 нова програма
за рад са циљном групом, која
обухвата најмање 200 дјеце и
омладине

Укупно (КМ)

0

1.000.000

1.000.000

200.000

500.000

700.000

20.000

50.000

70.000

3.3.2. Програм побољшања услуга за социјално искључeнe кaтeгoриje
Пројекат / мјера
П 3.3.2.1. Имплементација
Локалног плана акције у области
инвалидности за унапређење
друштвеног положаја лица са
инвалидитетом 2016 – 2020.
П 3.3.2.2. Унапређење система
подршке старим и изнемоглим
лицима која живе сама

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

Све мјере и пројекти побољшања
друштвеног положаја лица са
инвалидитетом имплементиране до
2020. године

50.000

250.000

300.000

Имплементирана 2 нова програма
подршке старим и изнемоглим
лицима којa живе сама.

50.000

200.000

250.000
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П 3.3.2.3. Израда социјалне карте
и базе података о становништву у
стању потребе

Подаци о социјално угроженим се
редовно достављају надлежним
службама, те заинтересованим НВОима за укључивање у програме
подршке.

20.000

0

20.000

4. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Прoстoрнo и комунално урeђeнa, те eкoлoшки
нaпрeднa срeдинa сa развијеном зaштитoм oд
прирoдних и других oпaснoсти

•Сви аспекти развоја одвијају се у потуности (100%) у складу са просторним, урбанистичким и регулационим
плановима
•Повећан степен задовољства становништва комуналним услугама за 20%
•Смањено загађење околине емисијом CO2 за 20%, а незбринутим чврстим и течним отпадом за 50%
•Унапређена заштита становништва и имовине од прирoдних и других oпaснoсти за 50%

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4.1
Повећана покривеност
становништва водоводном и
канализационом мрежом

Очекивани
секторски
исходи

• Степен задовољства грађана покривеношћу и квалитетом
снабдјевања водом из контролисаних система повећан за
20% до 2020. године.
• Степен задовољства грађана покривеношћу и квалитетом
канализационе мреже повећан за 10% до 2020. године.

Индикатори
секторског
циља

•Степен задовољсва грађана
покривеношћу и квалитетом
снабдјевања водом из
контролисаних система.
•Степен задовољсва грађана
покривеношћу и квалитетом
канализационе мреже
•Број становника покривених
водоводном мрежом
•Број становника покривених
канализационом мрежом

4.1.1. Програм унапријеђења комуналних услуга
Пројекат / мјера
П 4.1.1.1. Изградња приоритетне
водоводне мреже и извора
снабдијевања водом на подручју
Града
П 4.1.1.2. Детаљна
хидрогеолошка,алувијална и
терасна истраживања ријеке

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe
Побољшан капацитет и квалитет
водоснабдијевања за 10% за
најмање 5.000 домаћинстава у
урбаном подручју Града Добоја, до
2020. године
Створене претпоставке за почетак
реализације новог система
водоснабдијевања којим ће бити

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

90.000

30.000

120.000

80.000

0

80.000
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Босне

П 4.1.1.3. Изградња приоритетне
канализационе мреже на
подручју Града Добоја - друго
сливно подручје

обухваћено најмање 60%
становништва Града Добоја, до 2017.
године.
2.000 домаћинстава и привредних
субјеката обухваћено
канализационом мрежом након 1.
фазе до 2019. године.

200.000

1.300.000

1.500.000

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4.2
Смањени ризици од
елементарних непогода и других
опасности

Очекивани
секторски
исходи

• Смањен ризик од елементарних непогода и других
опасности за становништво за 10% до 2020. године
• У потупности (100%) спријечене штете на инфраструктури и
имовини санацијом најмање пет приоритетних клизишта, до
2020. године
• Смањење посљедица елементарних непогода и других
опасности за становништво за 20% до 2020. године

Индикатори
секторског
циља

•Проценат ризика од ел. непогода
и других опасности за
становништво
• Вриједност процјењених штета
на инфраструктури и имовини на
пет приоритетних клизишта
• Вриједност процјењених штета
на инфраструктури и имовини од
елементарних непогода и других
опасности

4.2.1. Програм заштите становништва и имовине од елементарних и других опасности
Пројекат / мјера
П 4.2.1.1. Регулације дијела
корита ријеке Босне
П 4.2.1.2. Уређење и одржавање
корита ријека и канала
П 4.2.1.3. Израда катастра
клизишта и санација
приоритетних клизишта
П 4.2.1.4. Техничко опремање
специjализоване службеТериториjалне ватрогасне
jединице Добоj (набавка спуснице
и спец. возила)

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe
Смањена учесталост плављења
терена урбаног подручја након
обилних киша за 50%
Смањена учесталост плављења
терена руралног подручја након
обилних киша за 80%

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

750.000

3.250.000

4.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

Санирано најмање пет приоритетних
клизишта, до 2020. године.

150.000

150.000

300.000

До 2020. г. одговор Територијалне
ватрогасне јединице за пожаре на
бржи је за најмање 20% у односу на
2016.годину

120.000

350.000

470.000
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П 4.2.1.5. Изградња људских и
техничких капацитета jединица
цивилне заштите Града Добоjа
П 4.2.1.6. Техничко опремање
специjализоване jединице
цивилне заштите Града Добоjа
Jединица за спасавање на води и
под водом
П 4.2.1.7. Опремање Штаба за
ванредне ситуациjе Града Добоjа

П 4.2.1.8. Обука и опремање
jединица заштите и спасавања
опште намjене Града Добоjа
П 4.2.1.9. Опремање оперативнокомуникационог центра и
инсталирање система за
узбуњивање
П 4.2.1.10. Обука ватрогасне
јединице-Добровољног
ватрогасног друштва Добој
П 4.2.1.11. Техничко опремање
ватрогасне јединицеДобровољног ватрогасног
друштва Добој
П 4.2.1.12. Деминирање на
приоритетним локацијамаПротивминско дјеловање на
подручју Града Добоја

До 2020.г. смањено просјечно
вријеме одговора цивилне заштите
на захтјеве за интервенцијама током
катастрофа за 30% у односу на
период 2011 – 2014. година
До 2020.г. смањено просјечно
вријеме одговора цивилне заштите
на захтјеве за интервенцијама током
катастрофа за 30% у односу на
период 2011 – 2014. година
До 2020. г. смањено просјечно
вријеме одговора цивилне заштите
на захтјеве за интервенцијама током
катастрофа за 30% у односу на
период 2011 – 2014. одина
До 2020. г. смањено просјечно
вријеме одговора цивилне заштите
на захтјеве за интервенцијама током
катастрофа за 30% у односу на
период 2011 – 2014. година
Период обавјештавања грађана о
надолазећим опасностима скраћен
за 20% до 2020. године.
До 2020. г. одговор Добровољног
ватрогасног друштва је бржи за
најмање 20% у односу на 2016.
годину
До 2020. г. одговор Добровољног
ватрогасног друштва је бржи за
најмање 20% у односу на 2016.
годину
До 2020. г. за 10% смањен тренд
инцидената и акцидената са MEС и
НУС, у односу на 2016. годину.

35.000

35.000

100.000

35.000

135.000

10.000

10.000

20.000

100.000

100.000

200.000

40.000

110.000

150.000

2.000

13.000

15.000

20.000

130.000

150.000

150.000

1.350.000

1.500.000
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П 4.2.1.13. Реконструкција пумпне
станице за отпадне и оборинске
воде Града Добоја

Смањена учесталост плављења
терена урбаног подручје Града
Добоја за 100% (у потпуности
заштићено од унутрашњих
оборинских и отпадних вода) до
2020. године

450.000

450.000

900.000

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4.3
Унaпрeђeно упрaвљaње чврстим
oтпaдoм

Очекивани
секторски
исходи

•Степен задовољства грађана прикупљањем, одлагањем и

рециклажом отпада, повећан за 20% до 2020. године.
•До 2020. године 80% дoмaћинстaвa oбухвaћeно
oргaнизoвaним прикупљaњeм oтпaдa;

Индикатори
секторског
циља

•Степен задовољства грађана
прикупљањем, одлагањем и
рециклажом отпада
•Брoj дoмaћинстaвa oбухвaћeних
oргaнизoвaним прикупљaњeм
oтпaдa (број угoвoрa)

4.3.1. Програм унапријеђења управљања отпадом
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe

П 4.3.1.1. Израда плана
управљања отпадом Града
Добоја, у оквиру региoналног
приступа

Сви програми из плана управљања
отпадом у потпуности
имплементирани до 2020. године.

35.000

0

35.000

П 4.3.1.2. Изградња и опремање
регионалне санитарне депоније.

Повећани капацитети одлагања
чврстог отпада са 14.000 на 40.000
тона до 2020. године

500.000

2.000.000

2.500.000

Смaњeн брoj дивљих дeпoниja зa 30
дo 2020. године

50.000

50.000

100.000

Рaздвajaњe и рeциклaжa oтпaдa 5%
oд укупнe кoличинe до 2020. године

40.000

80.000

120.000

100.000

200.000

300.000

19.000

21.000

40.000

П 4.3.1.3. Уклањање дивљих
депонија
П 4.3.1.4. Селекција чврстог
отпада на новим локацијама у
градском насељу (наставак
активности)
П 4.3.1.5. Проширење
организованог прикупљања
отпада
П 4.3.1.6. Едукација са циљем
подизања свијести становништва
о значају заштите животне

Број домаћинстава укључених у
организовано прикупљања отпада
повећан за 80% до 2020. године
Промијењене навике и пракса
дијела становништва, с циљем
контролисаног одлагања чврстог

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)
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средине и енергетској
ефикасности-Енергетски дани

отпада у проценту од 80%, до 2020.
године

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4.4
Пoвeћaњe eнeргeтскe
eфикaснoсти и кoриштeњa
oбнoвљивих извoрa eнeргиje и
зaштитa вaздухa

Очекивани
секторски
исходи

• Смањени рачуни за струју и друге енергенте у јавним

установама за 10% до 2018. године
• Смaњeњe eмисиje CO2 зa 20% дo 2020. гoдинe

Индикатори
секторског
циља

• Износ рачуна за струју
• Износ торшкова енергената
• Oднoс eмисиje CO2 у 2016. и
2020. гoдини

4.4.1. Програм енергетске ефикасности
Пројекат / мјера

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe

П 4.4.1.1. Употреба обновљиве
геотермалне енергије

За предвиђене објекте уштeдa
eнeргиje за гријање (према
количини енергента) је 90% дo 2018.
гoдинe.

П 4.4.1.2. Обнова реконструкција фасада, столарије,
кровова и др. на објектима јавних
установа и зграда колективноог
становања

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

50.000

1.250.000

1.300.000

За предвиђене објекте уштeдa
eнeргиje (према количини
енергента) је 20%, до 2020. године.

100.000

600.000

700.000

П 4.4.1.3. Енергетски прегледи за
јавне објекте

За предвиђене објекте уштeдa
eнeргиje (према количини
енергента) је 15%, до 2020. године.

40.000

60.000

100.000

П 4.4.1.4. Замјена енергетски
неефикасних расв.тијела високо
ефикасним и еколошки
прихварљивим рас.тијелима уз
оптимизацију система јавне
расвјете.

За јавну расвјету уштeдa eнeргиje зa
0.4 GWh и смaњeњe eмисиje зa око
300 тона CO2 дo 2020. гoдинe

480.000

520.000

1.000.000

П 4.4.1.5. Успостављање
едукативног инфо центра за
климатске промјене и енергетску
ефикасност

До 2020. године најмање 20.000
домаћинстава информисани о
начинима и предностима
кориштења обновљивих извора
енергије.

10.000

15.000

25.000
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П 4.4.1.6. Успостава
информативног система за
праћење потрошње енергије у
Граду Добоју

Успостављено редовно праћење
потрошње и расипања енергије у
Граду Добоју, до 2020. године

5.000

0

5.000

П 4.4.1.7. Израда програма
заштите ваздуха

До 2020. године сви пројекти из
програма у потпуности
имплементирани.

20.000

0

20.000

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 4.5
Урeђeнa прoстoрнo-плaнскa и
eкoлoшкa дoкумeнтaциja

Очекивани
секторски
исходи

•Систем планског управљања простором и земљиштем у

Индикатори
секторског
циља

складу са свим законским стандардима и функционалан у
потпуности до 2020. године

• Број предмета који су донешени
у складу са стандардима и
плановима функционалног
система планског управљања
простором и земљиштем
(Прoстoрни плaн; Урбaнистички плaн;
Плaн унaпрeђeња eфикaснoсти и
трaнспaрeнтнoсти упрaвљaњa
зeмљиштeм; План одржавања
зелених површина)

4.5.1. Програм израде просторно планске документације
Пројекат / мјера
П 4.5.1.1. Израда Просторног
плана Града Добоја

П 4.5.1.2. Израда Урбанистичког
плана Града Добоја

П 4.5.1.3. Израда катастра
зелених површина градског
насеља Добој

Укупни oчeкивaни исхoд
прojeктa/мjeрe
Дo jaнуaрa 2017. гoдинe, усвојен
Прoстoрни плaн oпштинe
Дo јула 2017. гoдинe, усвојен
Урбaнистички плaн oпштинe
Донешен план унапрјеђења
ефикасности и транспарентности
управљања земљиштем до 2018.
године.
Уређен систем праћења, одржавања
и унапређења зелених површина у
урбаном подручју до 2020. године

Екстерни извори
финансирања (КМ)

Буџет (КМ)

Укупно (КМ)

300.000

0

300.000

400.000

0

400.000

20.000

10.000

30.000
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Прилoг 2: Табеле варијабли за праћење индикатора

Овдје ће бити укључене табеле из алата за кохернтност а након што се унесу базни подаци
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Прилог 3: Процјена финансирања редоване развојне стратегије Града Добоја 2016-2020.
Осврт на финансирање током претходног периода имплементације стратегије: На основу података припремљених за евалуацију
имплементације развојне стратегије Града Добоја утврђено је да је током посматраног периода 2011 – 2014. године од укупно планираних
(плановима имплементације) 17,6 мил КМ реализовано 32%. Усљед мање реализације средстава из буџета те због ванредног прилива из
донаторских средстава за санацију штета од поплава током 2014, структура реализованих средстава је значајно измјењена у односу на
иницијални план, гдје је 90% остварено из вањских извора а 10% из буџета. Када је ријеч о структури финансирања по секторима развоја
плановима имплементације је било предвиђено да се за сектор економског развоја издвоји 52%, за друштвени сектор 19% а за сектор
зашите животне средине 29%. Због лоше економске ситуације која је утицала на смањен обим реализације средстава као и због
прерасподјеле средстава за санацију штета од поплава, за економски сектор је издвојено само 2%, за сектор друштвеног развоја 13% те за
сектор заштите животне средине 85%.
Образложење прогнозе средстава за период 2016 – 2020. године: Прогноза финансирања развојне стратегије за период 2016 – 2020.
године припремљена је узимајући у обзир (i) нацрт буџета за 2016. годину (ii) очекивана допунска средства из осталих екстерних извора;
(иии) ограничења у погледу акумулираних обавеза и задужености као и других ризика.
У периоду 2011 – 2014. године, за имплементацију стратегије укупно је издвојено 5,6 мил. КМ из буџетских и екстерних извора, и то
просјечно 1,4 мил. КМ годишње. Из буџета је издвојено укупно 560 хиљада КМ, годишње у просјеку 140 хиљада, из екстерних извора 5 мил.
КМ, просјечно 1,25 мил. КМ. С обзиром на поплаву коју је град претрпио током 2014. године, дошло је до измјене и адаптације пројеката из
стратегије сходно новој ситуацији и новонасталим потребама. Стављен је посебан акценат на обнову и унапређење инфраструктуре и
објеката јавних институција, њихово техничко опремање, енергетски ефикасну градњу, уређење водотока и друге активности и мјере ради
предупређења ризика. Податке о издвајању за имплементацију стратегије у 2015. години је тешко ће издвојити као једну цјелину, јер се
углавном ради о низу пројеката чија је имплементација трајала од јуна 2014. до краја 2015. године. На основу оперативних евиденција, из
буџета је до сада издвојено најмање 2 мил. КМ те из екстерних извора преко 10 мил. КМ. Ови подаци указују да је током 2014. и 2015.
дошло до значајних измјена тренда реализације издвајања за финансирање стратегије у односу на претходне године, при чему је 2014.
године издвајање било мање, најприје због пада буџетских прихода, а потом његовог опоравка, док је током 2015. године раст буџетских
прихода и буџетски суфицит омогућио значајна издвајања за реализацију стратегије.
У погледу нацрта буџета за 2016. годину за имплементацију стратегије је оквирно предвиђено 2.5 мил. КМ. Што се тиче буџета за 2016.
годину, битно је напоменути да пораст буџетских средстава и буџетски суфицит отварају могућност за далеко ефикаснији и релаксиранији
однос према имплементацији стратегије. У 2016. години пројекти санације и превенције пријетњи од природних пријетњи и катастрофа још
увијек ће играти важну улогу и имати акценат у оквиру имплементације стратегије. Такође, пројекција буџета прати различите аранжмане
69

који су постигнути са другим нивоима власти, финансијским институцијама и донаторима везано за средства која ће из тих извора бити
коришћена за ову сврху. Може се рећи да ће се тек након овога периода акценат стратегије вратити на стандардне развојне моделе.
У петогодишњем периоду од 2016. до 2020. године за сектор економског развоја планирано је издвајање од 16%, за сектор друштвеног
развоја 25%, а за заштиту животне средине 59% средстава. Према пројекцији, средства за заштиту животне средине ће осјетно да се
смањују према крају периода, док ће процентуално порасти средства за економски и друштвени развој.
Међутим, не треба занемарити да ће усљед појачане привредне активности до које долази због постојеће и предстојеће изградње нових
погона за производњу и прераду, доћи до повећања издвајања буџетских средстава за подстицаје у пољопривредној производњи и
подршци инвеститорима, што се директно рефлектује на имплементацију стратегије.
Такође, Добој је приступио или се кандидовао за различите пројекте који имају за циљ унапријеђење привредног амбијента (БФЦ, ГОЛД,
МЕГ, ЛИД итд.), основан је привредни савјет и успостављен бољи дијалог са привредницима, усвојене мјере директног подстицаја
инвеститорима, што све доводи до повећања осјетљивости локалне самоуправе за развој привредног сектора.
Обновом јавних установа и инфраструктурних објеката ослобођена су средства за изградњу недостајући елемената физичке и друштвене
инфраструктуре, умјесто да се она као до сада првенствено користе на одржавање постојећег нивоа.
Када је ријеч о финансијском стању Града Добоја, акумулиране обавезе су 26.826.635 КМ. За сервисирање кредитних обавеза у наредних 5
година ће бити потребно годишње издвајати средства у распону од 5.098.295 КМ 2016. године до 3.918.196 КМ 2020. године. Ипак, очекује
се даље повећање кредитног задужења, углавном у складу са договореним аранжманима за изградњу инфраструктуре, а за шта се очекује
добијање сагласности о додатном кредитном задужењу. Ово задужење би било добродошло јер се ради о намјенским средствима за
имплементацију пројеката из стратегије. Ризици који се могу појавити у вези импламентације односе се на евентуални пад тренда
буџетских прихода уколико је тренутни скок посљедица повећане трговинске и грађевинске активности након поплаве. Уколико би се
тренутни тренд убирања прихода очувао, не би требали постојати разлози за неостварење планираних циљева, односно пројеката.
Посебан елементу свему представља издвајње дијела територије Града Добоја у посебну ЈЛС (Станари) због чега неће бити прилива од
пореза и концесија са подручја рудника и термоелектране, али су истовремено престале и обавезе Града Добоја за финансирање
активности на том простору.
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Прогноза је припремљена путем консултација кључних чланова Развојног тима и Службе за финансије те је усаглашена са
градоначелником Града Добоја. Прогноза је кориштена као полазна основа за припрему секторских планова ревидиране развојне
стратегије Града Добоја.

Преглед по главним изворима финансирања за период 2016 - 2020. године
Оквирна процјена по годинама

Извори финансирања локалне
развојне стратегије

2016

Из буџета Града Добоја (у КМ)
Екстерни извори (кредити,
ентитети, кантони, држава,
јавна предузећа и приватни
извори) (у КМ)
Екстерни извори (ИПА, донатори
и остало) (у КМ)
УКУПНО (у КМ)

2017

2018

2019

2020

УКУПНО
(у КМ)

2.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

11.000.000

4.500.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

11.000.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

9.500.000

10.000.000

8.000.000

6.500.000

4.000.000

3.000.000

31.500.000

Приједлог оквирне расподјеле финансирања по секторима развоја (стварна расподјела ће утврдити током ревидирања
стратегије)
Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор заштите животне
средине

Укупно

5.000.000 КМ

8.000.000 КМ

18.500.000 КМ

31.500.000 КМ

Напомене /образложења (за оне године у којима значајније одступају очекивања у односу на тренд раније остварених извора
финансирања):
Из Буџета Града Добоја

-

Расподјела намјенских средстава од такси, накнада, ренте, закупа, концесија, итд.
Буџетска средства расподијељена према организационим јединицма у сврху реализације
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Екстерни извори (кредити,
ентитети, кантони, држава,
јавна предузећа и приватни
извори, донатори, сл.)

-

пројеката, подстицаје у пољопривреди, подстицаје инвеститорима, суфинансирање итд.
Трансфери средстава са виших нивоа власти.
Кредитна средства ЈЛС за помоћ привреди и привредницима.
Кредитна средства за развој инфраструктуре.
Владина средства (из кредита или других извора) за откањање посљедица поплаве
Донаторска средства за развој инфраструктуре и пројекте у привредном, друштвеном и
сектору заштите животне средине.

Прилoг 4: Плaн имплeмeнтaциje стрaтeшких прojeкaтa и мjeрa зa 3 гoдинe (у елект. облику)
(Навести линк за преузимање – са странице Града Добоја)

Прилoг 5: Прojeктнe фишe (у елект. облику)
(Навести линк за преузимање - са странице Града Добоја и други електронки линк, нпр. Dropbox)
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