6. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план Стратегије приказан на овом месту треба да послужи као основа за израду годишњих оперативних планова с циљем реализације ове
Стратегије.
Акциони план обухвата:
 5 стратешких циљева,
 13 оперативних циљева
 23 програма и
 49 идентификованих пројеката1.
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Напомене:






Због утицаја свјетске економске кризе, како на глобалном, тако и на националном нивоу, нека предвиђања по питању утицаја Стратегије на релевантне индикаторе се
не могу дати довољно прецизно, али се очекује да ће се одређена побољшања ипак остварити, у складу са укупном ситуацијом.
У колони “Износ и извор финансирања":
o “Износ” представља процењену вредности пројеката изражену у националној валути (КМ) – права вредност пројеката ће бити прецизније одређена тек када се
сваки конкретни пројекат детаљно развије.
o “Извор финансирања“ представља допринос могућих финансијера за подршку финансирању и имплементацији пројеката.
У колонама “Пројекат“, “Партнери“, “Вријеме реализације“, као и “Индикатори“, такође су дате оквирне вредности/називи, а прецизније ће бити одређени када се
конкретни пројекти детаљно развију.
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1 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : Унапређена пољопривреда и рурални развој

1.1 Оперативни циљ: Постојећи пољопривредни и рурални ресурси користе се у циљу развоја
локалне привреде
1. 1. 1 Назив програма: Унапређење пољопривредне производње
Износ и извор
Вријеме
финансирања
Број
Пројекат/активност
Партнери
(период)
(домаћа валута,
КМ)
Локална самоуправа ,
Локална
Подизање нових засада
1.1.1.1.
Донатори,Удружење
2017.-2022. самоуправа и
јагодичастог и јабучастог воћа
Малинара
UNDP
Стварање услова за
Локална самоуправа ,
Локална
1.1.1.2. организовани откуп
Донатори,Удружење
2017.-2022.
самоуправа
пољопривредних производа
Малинара
Стална едукација и
Локална самоуправа,
савjетодавна помоћ
РСС Братунац, стручне
Локална
1.1.1.3. пољопривредним
службе Министарства
2017.-2022
самоуправа
произвођачима из области
пољопривреде,шумарства
њихове дjелатнисти
и водопривреде, UNDP
1. 1. 2 Назив програма: Допринос унапређење капацитета за прераду пољопривредних производа
Локална
Подстицај за постојећа и за
1.1.2.1.
Локална самоуправа.
2017.-2022. самоуправа
развој нових капацитета
Предузетници

Степен важности циља
(висок)
Индикатори
Број нових
садница

Статус пројекта
У току/
континуирано

Број откупних
мјеста

Започето

Број одржаних
предавања и
радионица

У току

Број
регистрованих
предузетника

Није започето
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1.2 Оперативни циљ: Развијена рурална инфраструктура у сврху развоја локалне привраде

Степен важности циља
(висок)

1. 2. 1 Назив Програма : Изградњa и реконструкцијa путне мреже која повезује насељена мјеста са цернтрима месних заједница
Број

Пројекат/активност

Реконструкција – асфалтирање
1.2.1.1.
постојећих локалних путева

Партнери

Вријеме
(период)

Локална самоуправа и
МЗ , Министарство
2017.-2022.
пољопривреде,шумарства
и водопривреде, UNDP

Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)

Индикатори

Статус пројекта

Локална
самоуправа

км реконструисаних
путева

У току
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2 СТРАТЕШКИ ЦИЉ : Створено повољно пословно окружење за лакши, бољи и бржи развој привреде и
предузетништва
2.1 Оперативни циљ: Успостављено пословно окружење које омогућава лакши, бољи и бржи
развој привреде и предузетништва
2. 1. 1 Назив програма : Унапређење конкурентности локалне привреде
Број

Пројекат/активност

Партнери

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)

Степен важности циља
(висок)

Индикатори

Одјељење за
привреду и
Локална Број корисника базе
2017-2022.
друствене
самоуправа података
дјелатности
2. 1. 2 Назив програма : Стварање повољних услова за привлачење домаћих и страних инвеститора
Унапређење инфраструктуре
Локална
Локална
на локацијама које су
самоуправа и
2017-2022.
самоуправа и Уређена површина
2.1.2.1.
планиране за развој пословних ресорно
ресорно
зона , Рајска плажа и Циглана министарство
министарство
2. 1. 3 Назив програма : Јачање малих и средњих предузећа
Износ пласираних
Локална
2017-2022.
2.1.3.1 Стимулативно кредитирање
Локална управа финансијских
самоуправа
средстава
Програм коришћења
Број закључених
Локална
2.1.3.2 привредне инфраструктуре уз
2017-2022
Локална управа уговора
самоуправа
могућност давања у закуп
Израда базе података свих
2.1.1.1. привредних субијеката на
теритирији општине Братунац

Статус
пројекта
Није
започето

У току
Није
започето
Није
започето

4

2.2 Оперативни циљ: Унапређено приватно предузетништво
2. 2. 1. Назив програма : Подстицај развоја и јачаље локалног предузетништва
Износ и извор
Вријеме
финансирања
Број
Пројекат/активност
Партнери
(период)
(домаћа валута,
КМ)
2.2.1.
1.

Подршка развоју
омладинског
предузетрништва

Локална самоуправа,
савјет средње школе
и Министарства РС.

2.2.1.
2.

Подршка развоју
предузетништва кроз
стимулативно кредитиранје
средствима општине

Предузетници и
Локална
самоупрасва

2017-2022

2017-2022

Локална
самоупрасва

Степен важности циља
(висок)
Индикатори
Број нових
регистрованих
предузетника
Број обучених
младих људи

Износ пласираних
финансијских
средстава

2. 2. 2. Назив програма : Повећање броја запослених у предузетничкој дјелатности
2.2.2.
1.

Учешће општине у програму
запошљавању приправника а
спроведеном од стране РЗЗ

РЗЗ и Локална
самоуправа ,
предузетници

2017-2022

Локална
самоупрасва

Број запослених
приправника

Статус
пројекта
Није
започето
Није
започето

Реализован
о/
континуира
на
активност
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3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређени услови за развој туризма кориштењем локалних рeсурса

Степен важности стр. циља
(висок)

3.1 Оперативни циљ: Унапређено коришћење туристичких потенцијала

3. 1. 1 Назив програма : Израда стратегије развоја туризма у општини
Број

Пројекат/активност

Партнери

Вријеме
(период)

Износ и извор
финансирања
(домаћа
валута, КМ)

Индикатори

Израда планског документа
2017Локална
3.1.1.1. као полазне основе за развој Локална самоуправа
Усвојен документ
2020.
самоуправа
туризма
3. 1. 2 Назив програма : Унапређење постојећих туристичких понуда и развој нових
2017Унапређење понуде на
Локална самоуправа,
Локална
3.1.2.1
2022.
број СТР и СУР
градскoj плажи
предузетници
самоуправа
Организовање туристичке
3.1.2.2. манифестације Дрински
слалом

Формирање базе
потенцијалних домаћинстава
3.1.2.3.
за бављење сеоским
туризмом
Покретање активности са
заинтересованим
3.1.2.4.
домаћинима из области
сеоског туризма
Порибљавање вода у циљу
3.1.2.5.
развоја риболовног туризма

Статус
пројекта
Није започето
У току

Локална
самоуправа,Удружење
ловаца, удружење
риболоваца

20172022

Повећан број
Локална посјетилаца и
самоуправа учесника

Локална самоуправа

2017.2018.

Локална
Формирана база
самоуправа

Није започето

Локална самоуправа

20172022

Локална
Број домаћинстава
самоуправа

Није започето

Локална самоуправа

20172022

Донатор, Формирано
Локална управа мрестилиште

Реализовано/
континуирана
активност

Реализовано/
континуирана
активност
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Подршка развоју спортском , Локална самоуправа ,
3.1.2.6. излетничком и ловном
Удружења и
туризму
Министарства
Формирање бициклистичких
3.1.2.7. стаза и бициклистичке
Локална самоуправа
секције
3. 1. 3 Назив програма : Промоција туристичких ресурса
3.1.3.1

Израда туристичке мапе
општине

3.1.3.2

Посјета сајмoвима као
учесник и излагач

Локална самоуправа
Локална самоуправа

20172022
20172022
20172022.

20172022

Број нових
манифестација

Није започето

Израђена мапа
општине

Није започето

Повећан број
Донатори 5.000 бициклиста
Локална управа

Локална управа Број посјетилаца

У току/
Дјелимично
реализовано

Реализовано/
континуирана
активност
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4 СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Побољшана доступност и квалитет јавних услуга
4.1 Оперативни циљ: Успостављени меhaнизми који утичу на успоравање и заустављање
неповољних демографских кретања
4. 1. 1. Назив програма : Демографски развој Општине Братунац
Број

Пројекат/активност

Формирање комисије за
4.1.1.1. праћење демографских
кретања
4.1.1.2

Медијска промоција за
повећање наталитета

Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)

Партнери

Вријеме
(период)

Локална
самоуправа,Центар
за социјалн рад,
Удружење са 4 и
више дјеце

2017-2018.

Локална
Формирана комисија
самоуправа

Није
започето

2017-2022

Удружење,
Локална
Број емисија
самоуправа,
Донатори

Није
започето

Локална
самоуправа,Центар
за социјалн рад

4.2 Оперативни циљ: Обезбеђено квалитетно и свима доступно основно и средње
образовање
4.2.1 Назив програма : Унапређење образовног процеса
Број

Пројекат/активност

Опремање ОШ са училима
4.2.1.1.
и дидак.средствима
4.2.1.2.

Опремање СШЦ са
училима

Степен важности циља
(висок)

Партнери
Локална
самоуправа,ОШ, и
Донатори
Локална
самоуправа,СШЦ, и

Степен важности стр. циља
(висок)

Износ и извор
финансирања
Индикатори
(домаћа валута,
КМ)
Локална
2017-2018. самоуправа,Министа Усвојен документ
Донатори
Локална Број корисника
2017-2022
самоуправа, Основан фонд
Вријеме
(период)

Статус
пројекта

Индикатори

Статус
пројекта
У току/
континуирана
активност
У току/
континуирана
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Донатори
Донатори
4.2.2 Назив програма : Праћење тренутних потреба привреде за образовним профилима
Увођење нових образовних
Нови профили
4.2.2.1.
СШЦ, Министарство
2017-2022
Министарство
профила у СШЦ
образовни

Број
4.3.1.1

Пројекат/активност
Обнова књижног фонда
библиотеке

Партнери
Министарство,
Библиотека,
Лок.управа

Вријеме
(период)
2017-2022

Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)

Број
4.4.1.1.
4.4.1.2
4.4.1.3

Пројекат/активност
Помоћ у запошљавању
волонтера

Обука младих у савладавању
савремених вештина у
предузетништву
Додатно оспособљавање из

Партнери

Вријеме
(период)

Локална
самоуправа,Послодавци

2017-2022

Локална
самоуправа,Омлдинске
организације, Донатори
Локална

2017-2022
2017-2022

Индикатори

Библиотека Број нових књига
Лок.управа

4.4 Оперативни циљ: Већа укљученосt младих у друштвени живот локалне заједнице
4.4.1 Назив програма : Могућност професионалног усавршавања

Није започето

Степен важности циља
(висок)

4.3 Оперативни циљ: Унапређена понуда културних дешавања
4.3.1 Назив програма : Културне манифестације и остали културни садржаји

активност

Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)
Локална
самоуправа и
Влада РС
Локална
самоуправа,
Донатори
Локална

Статус
пројекта
Реализовано/
континуирана
активност

Степен важности стр. циља
(висок)
Индикатори

Статус
пројекта

Број ново
запослених

Није
започето

Број корисника
Број обука

Није
започето

Број корисника

Није
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знања енглеског језика и
самоуправа,Омлдинске
рачунара
организације, Донатори
4.4.2 Назив програма : Помоћ и промоција омладинских форума и организација
Локална самоуправа,
Материјална помоћ за
4.4.2.1.
Омлдинске
2015-2020
омладинска удружења и
организације

самоуправа, Број обука
Донатори
Локална
Број одобрених
самоуправа,
помоћи
Донатори

4.5 Оперативни циљ: Јавне услуге и сервиси доступни што већем броју грађана
4. 5.1 Назив програма : Информисаност лок.заједнице

Износ и извор
финансирања
Број
Пројекат/активност
Партнери
(домаћа валута,
КМ)
4.5.2 Назив програма : Унапређење здравствене и социјалне заштите становништва
Локална
Опремање Дома здравља са Локална
4.5.2.1.
2017-2018. самоуправа,Министа
потребном опремом
самоуправа,ДЗ
Донатори
Увођење већег броја
Завод за здрав.заш., ДЗ,
Завод, ДЗ ,Локална
4.5.2.2. услуга Дома здравља за
2015-2020
Министарство
управа
становништво
Израдити социјалну карту
Локална
Локална
4.5.2.3. становништва и план
самоуправа,Центар за
2017-2018.
самоуправа,Центар
унапређења исте
социјални рад
за социјални рад
4.5.3 Назив програма : Спорт за све
Организовање спортских
4.5.3.1. догађаја у сеоским
МЗ , Лок.управа
2017-2022
Министарство
срединама
Унапрјеђење рада еко рафт. Eкo рафт. клуб, Lokalna
4.5.3.2
2017.-2018. Локална самоуправа
клуба Братунац
samouprava
Вријеме
(период)

започето

У току

Степен важности стр. циља
(висок)
Индикатори

Статус
пројекта

Повећан број
услуга

У току/
континуирано

Број корисника
Број услуга

Није започето

Број корисника
Индекс раста

Није започето

Нови догађаји

У току/
континуирано

Број корисника

У току/
континуирано
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5 СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено стање животне средине

Степен важности циља
(висок)

5.1 Оперативни циљ: Територија општине покривена планском документацијом
5. 1. 1. Назив програма : Израда планских докумената
Број

Пројекат/активност

5.1.1.1

Урбанистички планови за
приградска насеља

5.1.1.2

Израда техничке пројектне
документације за колекторе

5.1.1.3

Санирање комуналне
депоније

Партнери
Локална самоуправа,
Институти,
Министарство

Вријеме
(период)
2017-2022

Локална самоуправа,
Институти

2017.

Локална самоуправа,
КП, Институти

2017.-2020

Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)
Локална
самоуправа,
Донатори
Локална
самоуправа,
Донатори
Локална
самоуправа,
Донатори

5.2 Оперативни циљ: Створени капацитети за одрживо управљање ресурсима
5.2.1 Назив програма : Израда неопходне инфраструктуре за управљање свим врстама отпада
Износ и извор
Вријеме
финансирања
Број
Пројекат/активност
Партнери
(период)
(домаћа валута,
КМ)
5.2.1.1

Набавка опреме за
рециклажу

КП

2017.-2020.

Индикатори
Број урбанистичких
планова

Статус
пројекта
Није
започето

Број техничких
пројеката

Није
започето

Санирана депонија

Није
започето

Степен важности стр. циља
(висок)
Индикатори

Количина
КП, Донатори рециклираних
сировина

Статус
пројекта
Није
започето
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5.2.1.2

Израда колектора отпадних
вода

Локална самоуправа,
КП, Институти

Израда канализационих
Локална самоуправа,
мрежа у приградском и
КП, Институти
сеоским насељима
5.2.2 Назив програма : Побољшање енергетске ефикасности

2017-2022

5.2.1.3

2017.-2022

Број

Вријеме
(период)

Пројекат/активност

Партнери

Повећање енергетске
ефикасности у јавним
Локална самоуправа,
5.2.2.1.
установама путем замјене
Локалне установе,
старе столарије и расвjете
Промоција енергетске
5.2.2.2. ефикасности путем медија и Локална самоуправа,
јавних трибина
5.2.2.3

Израда Акционог плана
енергетске ефикасности

Локална самоуправа,
Локалне установе

2017-2022
2017-2022
2017.

Локална
самоуправа, Број постројења
Донатори
Локална
Укупна дужина
самоуправа,
изграђене мреже
Донатори
Износ и извор
финансирања
(домаћа валута,
КМ)

Број
5.3.1.1.

Пројекат/активност
Припрема и подјела
едукативног и

Партнери
Локална самоуправа,
КП, Школе

Статус
пројекта

Индикатори

Број кампања и
Локална
акција
самоуправа
Локална Број пројеката
самоуправа енергетске
Донатори ефикасности

Није
започето
Није
започето
У току

Степен важности стр. циља
(висок)

Износ и извор
финансирања
Индикатори
(домаћа валута,
КМ)
Локална
Број подјељеног
2017-2019.
самоуправа
материијала
Вријеме
(период)

Није
започето

Локална
самоуправа Смањење трошкова
Донатори

5.3 Оперативни циљ: Развијена свјест становништва о проблемима заштите животне средине и
одрживог развоја
5.3.1 Назив програма : Едукација становништва у заштити животне средине

Није
започето

Статус
пројекта
Реализовано /
континуирано
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пропагандног материјала
Едукација ученика у
основним и средњој школи
5.3.1.2.
преко еколошких
радионица
5.3.1.3. Еколошке акције младих

Донатори
Школе,Локална
самоуправа
Омладинске
организације, Школе,
Локална самоуправа,
НВО

2017-2022

Локална
самоуправа,
Донатори

2017-2022

Локална
самоуправа, КП,
Донатори

Број радионица

Број акција

Реализовано /
континуирано
Реализовано /
континуирано
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