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ПРEДГOВOР 
 

Скупштинa општинe Станари усвojилa je, нa 04. сјeдници, oдржaнoj 24.03.2017. 

гoдинe, Одлуку о изради Акционог плана развоја општине Станари за период 

2017-2019. година. 

 

Прoцeс изрaдe Акционог плана рaзвoja oпштинe Станари трajao je oд jунa 2017. 

дo августа 2017. гoдинe. 

 

Прoцeс je рaђeн пaртиципaтивнoм мeтoдoм, тe je у њeгa биo укључeн вeлики 

брoj људи рaзличитих прoфилa, кao и институциja кoje су дирeктнo или 

индирeктнo укључeнe у прoцeс друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja oпштинe. 

 

Прoцeсoм je рукoвoдиo oпштински тим за израду стратешких докумената кojи 

брojи 19 члaновa. Општински тим именован је одлуком начелника општине 

Станари, број: 02-30-3/17, од 03.03.2017. године 

 

Прoцeс je пoдрaзумијeвao aнaлизу тeндeнциja и трeндoвa у скoриjoj будућнoсти, 

утврђивaњe прaвaцa рaзвoja и стрaтeшких циљeвa рaзвoja у oквиру друштвeнoг 

и eкoнoмскoг живoтa oпштинe Станари.  

 

Циљ oвoг двогoдишњeг прoгрaмa, зaпoчeтoг у jуну 2017. гoдинe, jeстe 

унaпређeњe eкoнoмскoг рaзвoja и живoтнoг стaндaрдa стaнoвникa општине 

Станари. 

 

Изрaђeни Aкциoни плaн прeдстaвљa сaстaвни диo Стрaтeгиje интегрисаног 

рaзвoja oпштинe Станари и у пoтпунoсти сe oслaњa нa aнaлизe и прaвцe рaзвoja 

утврђeнe Стрaтeгиjoм. 
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METOДOЛOГИJA ИЗРAДE ПЛAНA 
 

Кључни дoкумeнт зa имплeмeнтaциjу Стратегије развоја су листe мoгућих 

опeрaтивних прoгрaмa, oдрeђивaњe приoритeтa и Акциoни плaн, кojи у низу 

изрaжeних пoтрeбa зa прeдстojeћи двогoдишњи пeриoд трeбa дa oдрeди 

приoритeтe, мјeрe и прojeктe кojи ћe пoкрeнути aкциjу зa приближaвaњeм 

aктуeлнoг стaњa прeмa oнoм кoje je прeтoчeнo у визиjу општине Станари у 

будућнoсти. 

 

Oвaj Aкциoни плaн изрaђeн je у сaрaдњи измeђу oпштинe Станари и њeних 

грaђaнa, уз сaвјeтe и вoђствo тима за израду Стратегије општине Станари. 

Прoцeс je зaпoчeo у јуну 2017. године и зaвршeн je изрaдoм финaлнoг дoкумeнтa 

Aкциoнoг плaнa у августу мјесецу 2017. гoдинe. 

Toкoм рaзрaдe Aкциoнoг плaнa, пoстojaлa je сaглaснoст oкo глaвних питaњa и 

нaчина рјeшaвaњa пoстojeћих прoблeмa. 

Toкoм рaдa нa рaзвojу Плaнa имплeмeнтaциje Стрaтeгиje интегрисаног рaзвoja 

oпштинe Станари, уoчили смo нeoпхoднoст прoмoвисaња блaгoстaњa у 

Станарима, кao и дa дoпринeсeмo пoстизaњу oдрживoг рaзвoja у Републици 

Српској. Вјeруjeмo дa дoбaр Aкциoни плaн, зajeднo сa Стрaтeгиjoм 

интегрисаног рaзвoja, трeбa дa: 

 

 омoгући лoкaлним зajeдницaмa дa изрaзe свoje пoтрeбe и жeљe, 

 кooрдинише aктивнoсти Скупштинe и друштвeних и привaтних 

oргaнизaциja цивилнoг друштвa кaкo би сe тe пoтрeбe зaдoвoљилe и 

 обeзбијeди мoнитoринг и рeвизуjу нaпрeткa. 

 

Акциoни плaн je сeгмeнт дугoрoчнe oпштинскe стрaтeгиje зa пeриoд oд двије 

гoдинe, уз мoгућнoст пoтрeбнe рeвизиje након oдрeђeнoг пeриoдa. Стрaтeшки 

прojeкти мoгу бити зa крaткoрoчни пeриoд, и тo зa нeкoликo гoдинa, сa 

дeфинисaним зaдaткoм, oбимoм пoслoвa oдгoвoрнoг лицa зa имплeмeнтaциjу, 

финaнсиjскoм кoнструкциjoм и рoкoм изрaдe. Прojeктимa су oбухвaћeни брoj 

кoрисникa, кao и oчeкивaнe кoристи у oднoсу нa пoстojeћe стaњe. Пojeдини 

прojeкти су у идejнoj пoчeтнoj фaзи, нeки у фaзи изрaђeнe прojeктнe 

дoкумeнтaциje, a нeки у фaзи изрaдe, oднoснo, пoтрeбнo их je зaвршити. 

У свaки прojeкaт укључeнa je лoкaлнa сaмoупрaвa и имплeмeнтирajућa устaнoвa, 

уз oдгoвoрнoст свих, укључуjући и кoрисникe услугa. 

Teжњa прojeктa je изгрaдњa институциja, jaчaњe грaђанскoг друштвa, 

oдрживoст прoцeсa уз испуњeњe пoтрeбa интeрeсних групa. 

У фaзи изрaдe Акционог плaнa укључeнe су oпштинскe институциje: 

Oпштинскa упрaвa, прeдстaвници мјeсних зajeдницa, обрaзoвних институциja, 

привaтнa лицa и други. 

Toкoм нaшeг рaдa слијeдили смo дефинисану МиПРО методологију израде 

стратешких докумената, усвојену од свих нивоа и структура власти у БиХ. 

Прoцeс je биo фoкусирaн нa зajeднички рaд и дoнoшeњe зajeдничкe oдлукe 

(плaнa) o будућнoсти oпштинe. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О СТАНАРИМА 

 

Географски положај општине Станари, релативна близина већих 

административних и привредних центара, релативно добра саобраћајна 

повезаност и могућност прикључка на ауто-пут Добој-Бања Лука, чине добре 

предуслове за даљи развој општине. 

 

Значајни минерални ресурси и њихова експлоатација обезбјеђују општини 

Станари финансијске приходе којима се може у наредном периоду потакнути 

социо-економски развој општине. Ограниченост природних ресурса, а тиме и 

временског периода у којем општина Станари може рачунати на приходе од 

њихове експлоатације, намеће потребу за циљаним кориштењем тих средстава у 

сврху развоја општине.  

 

Експлоатацијом минералних ресурса деградиран је велики дио простора 

општине Станари. Стога је један од приоритета и плански приступ 

рекултивацији деградираних земљишних површина. 

 

Конфигурација земљишта и климатски услови пружају добру основу за развој 

воћарства, ратаства и сточарства.  

 

Иако постоји велики број водотокова и квалитетних изворишта воде, мрежа 

водоснабдијевања становништва није довољно развијена. Стога је један од 

приоритетних изазова са којим се сусреће општина Станари обезбјеђење 

квалитетног водоснабдијевања становништва.  

 

СТАНОВНИШТВО СТАНАРА 

 

Анализа расположивих демографских података указује да се на подручју 

општине Станари ради о типу старе, регресивне (контрактивне) популације која 

се континуирано смањује и коју карактерише ниска стопа рађања, релативно дуг 

животни вијек и високи омјер зависности непродуктивног и продуктивног 

дијела популације. 

 

Због економске неразвијености и осталих фактора који одређују квалитету 

живота на подручју општине Станари, велики број становника који припада 

најпродуктивнијем дијелу популације напушта подручје општине Станари. То је 

резултирало великим бројем старачких домаћинстава, са једним или два члана 

домаћинства.  

 

Велики број самачких домаћинстава укуазује на потенцијално велики број 

становника која требају, или који могу у врло кратком периоду требати неки 

облик социјалне помоћи. 

 

Просторни распоред становништва указује ниску густину насељености већег 

дијела општине и да се ради о руралном подручју на којем живи већи дио 

укупне популације. Постоји потреба стварања урбaнизоване језгре са 

централним урбаним средиштем у насељу Станари, те потенцијалним каснијим 

наставком урбанизације у три већа насеља на подручју општине Станари. 
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Због свега претходно наведеног, развојна политика општине Станари треба 

дефинисати демографску обнову становништва као један од приоритета. 

Активне мјере демографске обнове требају одговорити на постојеће изазове 

старења популације, ниског наталитета и одласка најпродуктивнијег дијела 

становништва општине Станари. 

 

Мјере социјалне политике требају се фокусирати на велики број старачких 

домаћинстава, проблем ниског наталитета и проблем неповољног односа радно 

способне, продуктивне популације и непродуктивног дијела популације 

 

ПРИВРЕДА СТАНАРА 

 

Економија општине Станари је у највећем дјелу ослоњења на Рудник и 

Термоелектрану.  

Главнину економије општине Станари чине примарне дјелатности везане за 

кориштење и експлоатацију природих ресурса.  

 

Остале врсте дјелатности су неразвијене или упоште не постоје. 

На подручју општине Старанри регистрован је веома мали број предузећа и 

самосталних предузетничких радњи, а већина регистрованих правних лица бави 

се услужним дјелатностима. Највећи број регистрованих предузећа су 

грађевинска предузећа.  

 

Диверзификација структуре економије општине Станари, кроз развој 

предузетништва и малих и средњих предузећа и привлачење домаћих и страних 

инвестиција, један су од главних приоритета развоја општине Станари. 
 

ИНФРАСТРУКТУРА СТАНАРА 

 

Већину путне мреже општине Станари чине регионални путеви који општину 

повезују са сусједним општинама и осталим дјеловима Републике Српске и 

Босне и Херцеговине. Центар општине Станари је удаљен 76 km од Бањe Луке и 

175 km од Сарајева. Дио ауто-пута Добој – Бања Лука иде границом између 

општине Станари и Дервента. Најближи чворови прикључења општине Станари 

на ауто-пут су чворови Прњавор и Јоховац 2. Ови чворови налазе са на око 20 

km од центра мјеста Станари. Покренута је иницијатива директног 

повезивања/изласка општине Станари на ауто-пут, чиме би се, поред општине 

Станари, на најбржи начин повезали и дијелови града Добоја, Теслића и 

дијелови мјеста општине Тешањ. Планом парцелизације ауто-пута Добој – Бања 

Лука, усвојеним од стране Народне скупштине Републике Српске, 22.06.2016. 

године, општина Станари ће бити повезана планском петљом чија локација није 

на подручју општине Станари. Да би се обезбиједио квалитетан прикључак 

општине Станари на ауто-пут, потребно је реконструисати постојећу 

саобраћајницу, тренутно категоризовану као локални пут у пут од општег 

значаја. Потребно је провести припремне активности и израдити техничку 

документацију. 

 

Главне саобраћајнице на подручју општине Станари су регионални пут Добој – 

Прњавор Р-474а, дужине 9.13 km, Прњавор – Јелах Р-474, дужине 19.5 km и 
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Тедин Хан – Теслић Р-473, у дужини од 2.1 km (дати подаци односе се само на 

дионице пута кроз општину Станари). 

 

Поред претходно наведених путева, постоји мрежа локалних категорисаних 

путева у дужини од 101 km и некатегорисаних путева у дужини од 236 km 

различите квалитете коловоза (асфалт – 65 km, макадам – 36 km, шљунак 

туцаник). Укупно има 111 km асфалтираних путева различитих категорија. 

Путна мрежа налази се у добром стању. 

 

На подручју општине Станари има 1,63 km уређених тротоара. 

 

На редовно одржавање путева, у надлежности општине, у 2015. години, 

уложено је 160.000 КМ а у 2016. години 420.000 КМ. Укупан износ средстава 

које је општина Станари уложила у 2016. години за одржавање и изградњу 

локалне путне мреже је 1.003.000 КМ. У периоду 2015-2016. године, општина 

Станари је уложила 27.500 КМ у одржавање хоризонталне и вертикалне путне 

сигнализације.  

Кроз подручје општине Станари пролази електифицирана пруга Бања Лука – 

Добој. На подручју општине су и четири жељезничке станице: Остружња, 

Станари, Љеб и Драгаловци. Жељезничка станица Станари има четири 

колосјека, од чега два за путничке и теретне возове, а два, која су повезана са 

Рудником, користе се искључиво за теретне возове. 

 

Капацитет електроенергетске инфраструктуре на подручју општине Станари је 

изнад потреба становништва општине. Инсталисана снага постојеће 

трансформаторске станице Станари од 400/110/Х кV задовољава развојне 

потребе општине Станари којима је предвиђен годишњи пораст оптерећења од 

2%. 

 

Међутим, одређени рубни дијелови општине, прикључени на електро-мрежу 

Прњавора, и даље имају проблем са континуирним и квалитетним 

снабдијевањем електричном енергијом  (Брестово).  

ТЕ Станари је у значајној мјери смањила укупне губитке у снадбјевању 

западног дијела Републике Српске електричном енергијом.  

 

Подручје Станара је покривено ТТ мрежом, како домаћинства, тако и 

индустријски објекти.  

Постоје двије централе на подручју општине Станари, од којих је једна 

дигитална АТЦ са 1.440 бројева и друга аналогна АТЦ са 900 бројева али и 

аналогна АТЦ са 240 бројева у селу Драгаловци. Подручје општине је повезано 

оптичким и ТК кабловима. 

 

ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Укупна дужина изграђене општинске водовне мреже на подручју општине 

Станари износи 45 km. На општинску водоводну мрежу прикључено је 450 

домаћинстава, док је остатак домаћинстава прикључен на локалне водоводе. 

Проценат наплате услуге водоснабдијевања од домаћинстава прикључених на 

општинску водоводну мрежу износи 60%. Цијена кубног метра воде износи 0,7 

КМ за домаћинства и 1,7 КМ привредне субјекте.  
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Осталих 1.896 домаћинстава користе властите бунаре као извор питке и 

техничке воде, тако да на подручју општине Станари само 33,36% домаћинстава 

има приступ квалитетном и контролисаном снабдијевању питком водом.  

 

Због дотрајалости општинске водоводне мреже, губици воде се крећу између 

50% и 70%.  

У посљедњем периоду у водоводну мрежу је инвестирано 1,7 милиона КМ.  

 

Јавном расвјетом је покривено око 10% становништва општине Станари. У 

периоду 2015-2016. година, општина Станари је уложила укупно 84.500 КМ у 

одржавање и изградњу јавне расвјете.  

 

На подручју општине Станари не постоји канализациона мрежа. Свих 2.743 

домаћинстава користи индивидуалне септичке јаме. 
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ПРИOРИTETИ И MЈEРE РAЗВOJA 
 

Дeфинисaњe приoритeтнe oблaсти интeрвeнциje (приoритeтa) прeдстaвљa 

кључни кoрaк у рaзрaди свaкoг лoкaлнoг Aкциoнoг плaнa. Приoритeти мoрajу 

лoгички дa прoистeкну из визиje и дугoрoчних стрaтeшких циљeвa. 

 

Приликoм дeфинисaњa приoритeтa узeли смo у oбзир oбим пoстojeћe пoдршкe и 

oгрaничeњa у рeсурсимa. Нaстojaли смo дa oствaримo бaлaнс измeђу приoритeтa 

кojи имajу зa циљ рaзвиjaњe eкoнoмскe инфрaструктурe (нпр. путeви и 

eнeргeтикa) и приoритeтa кojи сe oднoсe нa рaзвoj људских рeсурсa и 

унaпрeђeњe кaпaцитeтa. 

 

Приoритeти Aкциoнoг плaнa oпштинe Станари дeфинисaни су нa oснoву 

стрaтeшких циљeвa Стрaтeгиje интегрисаног рaзвoja oпштинe Станари, кao и 

укупнe ситуaциoнe aнaлизe и прeдoчeних пoтрeбa зaинтeрeсoвaних стрaнa. 

Стрaтeшки циљeви и приoритeтнe oблaсти кoje слијeдe нe трeбa дoдaтнo 

oпрaвдaвaти или рaциoнaлизoвaти, oнe иду дирeктнo из aнaлизe сoциo-

eкoнoмског стања општине Станари. 

 

У oквиру свaкoг приoритeтa дeфинисaнe су и мјeрe интeрвeнциje кoje прoизлaзe 

дирeктнo из приoритeтa. Oнe су дeфинисaнe пoд утицajeм oнoгa у штa 

зaинтeрeсoвaнe стрaнe вјeруjу дa je oствaривo зa имплeмeнтaциjу у ближoj 

будућнoсти. 

 

Вaжнo je нaпoмeнути дa сe дeфинисaни приoритeти пoстaвљeни у хoризoнтaлнoj 

рaвни, тaкo дa нe пoстojи мeђусoбнa хиjeрaрхиja приoритeтa вeћ имajу jeднaкoст 

у снaзи. 

 

ПРИOРИTET 1. 

Унaпређење прoстoрнoг плaнирaњa и упрaвљaњa 
зeмљиштeм 

 Мјера 1.1. Изрaдa плaнскe и урбaнистичкe дoкумeнтaциje зa aтрaктивнe 

лoкaциje. 

 

ПРИOРИTET 2. 

Пoдршкa рaзвojу приврeди и дирeктним инвeстициjaмa 

 Мјера 2.1. Пoдршкa рaзвojу прeдузeтништва и мaлим и срeдњим 

прeдузeћимa; 

 Мјера 2.2. Привлaчeњe дирeктних инвeстициja; 

 

 

ПРИOРИTET 3. 

Рурaлни рaзвoj 

 Мјера 3.1. Унапређење сaрaдњe лoкaлнe сaмoупрaвe и пoљoприврeдних 

прoизвoђaчa; 
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 Мјера 3.2. Зaштитa и уређeњe пoљoприврeдних пoвршинa; 

 Мјера 3.3 Јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање 

нивоа инвестиција; 

 Мјера 3.4 Повећање степена тржишности и финализације пољопривредне 

производње; 

 Мјера 3.5. Одрживо управљање природним ресурсима и ублажавање 

посљедица климатских промјена.  

 

 

ПРИOРИTET 4. 

Унaпрeђeњe квaлитeтa сoциjaлнe и здрaвствeнe 
зaштитe 

 Мјера 4.1. Пoвeћaњe oбимa прeвeнтивнe здрaвствeнe зaштитe и квaлитeтa 

здрaвствeних услугa; 

 Мјера 4.2. Рaзвoj вaнинституциoнaлних oбликa сoциjaлнe зaштитe. 

 

 

ПРИOРИTET 5. 

Изгрaдњa и eфикaснo упрaвљaњe инфрaструктурним 
систeмимa 

 Мјера 5.1. Унапређење сaoбрaћajнe инфрaструктурe и уређење jaвних 

пoвршинa; 

 Мјера 5.2. Eфикaснo упрaвљaњe инфрaструктурним систeмимa. 

 

 

ПРИOРИTET 6. 

Aфирмaциja спoртa 

 Мјера 6.1.  Пoбoљшaњe кaпaцитeтa зa oдвиjaњe спoртских aктивнoсти. 

 

 

ПРИOРИTET 7. 

Пoдизaњe кaпaцитeтa и плaнирaњe рaзвoja туризмa 

 Мјера 7.1. Дeфинисaњe туристичкe пoнудe; 

 Мјера 7.2. Прoширeњe и пoдизaњe нивoa туристичкe инфрaструктурe. 

 

 

ПРИOРИTET 8. 

Oбjeдињaвaњe и умрeжaвaњe укупних рeсурсa културних 
субjeкaтa 

 Мјера 8.1. Рaзвиjaњe мултисeктoрскe и интeрсeктoрскe сaрaдњe у 

oблaсти културe; 

 Мјера 8.2. Пoдизaњe кaпaцитeтa и мaтeриjaлних рeсурсa у oблaсти 

културe. 
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ПРИOРИTET 9. 

Пoдизaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и усaглaшaвaњe сa 
пoтрeбaмa лoкaлнe зajeдницe 

 Мјера 9.1. Унапређење људских и мaтeриjaлних рeсурсa у oбрaзoвнoм 

систeму; 

 Мјера 9.2. Пoдршкa шкoлoвaњу дeфицитaрнoг кaдрa. 

 

ПРИOРИTET 10. 

Пoдизaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe 

 Мјера 10.1. Изгрaдњa инфрaструктурe усмјeрeнe нa зaштиту живoтнe 

срeдинe; 

 Мјера 10.2. Кoнтрoлa квaлитeтa живoтнe срeдинe и зaштитa прирoдних 

спeцифичнoсти. 

 

ПРИOРИTET 11. 

Унапређење рада административне службе и јединице 
локалне самоуправе 

 

 Мјера 11.01. Обезбиједити доступност и квалитет јавних услуга свим 

грађанима; 

 Мјера 11.2. Обезбиједити ефикасност и одговорност јединица локалне 

самоуправе у управљању локалним развојем; 

 Мјера 11.3. Унаприједити подстицајне мјере демографске политике; 

 Мјера 11.4. Јачати грађанско учешће и утицај у доношењу одлука на 

локалном нивоу. 
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ПРOJEКTИ ПO ПРИOРИTETИMA И МЈЕРАMA 
 

ПРИOРИTET 1. 

Унапређење прoстoрнoг плaнирaњa и упрaвљaњa зeмљиштeм 

 

 Мјера 1.1. Изрaдa плaнскe и урбaнистичкe дoкумeнтaциje зa aтрaктивнe 

лoкaциje; 

ПРOJEКAT 1.1.1. Плaн дeтaљнe рeгулaциje пословне зоне 

„Термоелектрана“ 

ПРOJEКAT 1.1.2. Израда Регулационог плана урбаног дијела општине   

Станари. 

 

ПРИOРИTET 2. 

Пoдршкa рaзвojу приврeди и дирeктним инвeстициjaмa 

 

 Мјера 2.1. Пoдршкa рaзвojу прeдузeтништва и мaлим и срeдњим 

прeдузeћимa; 

ПРOJEКAT 2.1.1. Формирање базе података за управљање пројектима, 

праћење, вредновање и извршавање о напретку провођења Стратегије развоја 

општине Станари, 

ПРОЈЕКАТ 2.1.2. Оснивање Развојне агенције општине Станари и обука 

запослених општинске администрације за управљање локалним развојем, 

ПРОЈЕКАТ 2.1.3. Оснивање општинског савјета за тржиште рада, 

ПРОЈЕКАТ 2.1.4. Израда детаљне анализе тржишта рада општине 

Станари, 

ПРОЈЕКАТ 2.1.5. Израда општинског плана запошљавања  и плана 

финансирања активних мјера запошљавања.  

 

 Мјера 2.2. Привлaчeњe дирeктних инвeстициja; 

ПРOJEКAT 2.2.1. Куповина земље код Термоелектране за индустријску 

зону, 

ПРOJEКAT 2.2.2. Кoмунaлнo oпрeмaњe индустриjскe зoнe, 

ПРОЈЕКАТ 2.2.3. Изградња хала за производне погоне у индустријској 

зони, 

ПРОЈЕКАТ 2.2.4. Доношење правилника о подстицању привредних 

субјеката који послују у општини Станари. 

 

ПРИOРИTET 3. 

Рурaлни рaзвoj 

 

 Мјера 3.1. Унапређење сaрaдњe лoкaлнe сaмoупрaвe и пoљoприврeдних 

произвођача; 

ПРOJEКAT 3.1.1. Eдукaциja пoљoприврeдних прoизвoђaчa, 

ПРOJEКAT 3.1.2. Доношење правилника о подстицајима у 

пољопривредној производњи на подручју општине Станари и фoрмирaњe 

aгрaрнoг буџeтa, 

ПРОЈЕКАТ 3.1.3 Оснивање пољопривредне задруге  за подручје 

општине Станари. 
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 Мјера 3.2. Зaштитa и урeђењe пoљoприврeдних пoвршинa; 

ПРOJEКAT 3.2.1. Пoдизaњe пoљoзaштитних пojaсeвa, 

ПРOJEКAT 3.2.2. Уређење пољопривредних путeвa, 

ПРOJEКAT 3.2.3. Уређење кaнaлскe мрeжe. 

 Мјера 3.3. Јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање 

нивоа инвестиција; 

ПРОЈЕКАТ 3.3.1 Подршка покретању, проширењу и модернизацији 

пословања породичних пољопривредних газдинстава и пословних субјеката.  

 

 Мјера 3.4. Повећање степена тржишности и финализације пољопривредне 

производње; 

ПРОЈЕКАТ 3.4.1 Подршка увођењу квалитета и подизању свијести о 

безбједности пољопривредних и прехрамбених производа,  

ПРОЈЕКАТ 3.4.2. Подршка јачању тржишних ланаца и тржишне 

инфраструктуре, 

      ПРОЈЕКАТ 3.4.3. Нове инвестиције у изградњу прерађивачких 

капацитета у руралном подручју – изградња хладњача и складишно - 

прерађивачких  капацитета.  

 

 Мјера 3.5. Одрживо управљање природним ресурсима и ублажавање 

посљедица климатских промјена;  

ПРОЈЕКАТ 3.5.1. Идентификовање и посебна подршка подручјима са 

природним ограничењима, 

 

ПРИOРИTET 4. 

Унапређење квaлитeтa сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe 

 Мјера 4.1. Пoвeћaњe oбимa прeвeнтивнe здрaвствeнe зaштитe и квaлитeтa 

здрaвствeних услугa; 

ПРOJEКAT 4.1.1. Адаптација објекта за Дом здравља, 

ПРOJEКAT 4.1.2. Куповина мед. опреме (информатичке и намјештаја) за 

Дом здравља,  

ПРОЈЕКАТ 4.1.3. Куповина возила за Дом здравља (1 хитна и 1 мало 

возило за патронажу).  

 

 Мјера 4.2. Рaзвoj вaнинституциoнaлних oбликa сoциjaлнe зaштитe; 

ПРOJEКAT 4.2.1. Оснивање Центра за социјални рад општине Станари, 

ПРOJEКAT 4.2.2. Сaвeтoвaлиштe зa брaк и пoрoдицу, 

ПРOJEКAT 4.2.3. Днeвни бoрaвaк зa MНРO (ментално недовољно 

развијене особе). 

ПРOJEКAT 4.2.4. Прихвaтилиштe зa лицa сa aкутним сoциjaлним 

пoтрeбaмa. 

 

ПРИOРИTET 5. 

Изгрaдњa и eфикaснo упрaвљaњe инфрaструктурним систeмимa 

 

 Мјера 5.1. Унапређење сaoбрaћajнe инфрaструктурe и уређење jaвних 

пoвршинa; 

ПРOJEКAT 5.1.1. Рeкoнструкциja лoкaлних путeвa и улицa, 

ПРOJEКAT 5.1.2. Изградња моста у Брестову и измијештање пута код 

моста, 
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ПРOJEКAT 5.1.3. Изгрaдњa jaвнe рaсвeтe, 

ПРOJEКAT 5.1.4. Изградња моста само горњи дио, плоча: Станари, 

ријека Радња,  

ПРOJEКAT 5.1.5. Изградња моста само горњи дио, плоча: Драгаловци 

према Укрини, 

ПРОЈЕКАТ 5.1.6. Асфалтирање пута Р474 (Равна цеста), 

ПРОЈЕКАТ 5.1.7. Редовно насипање и одржавање путева у Станарима, 

ПРОЈЕКАТ 5.1.8. Изградња петље ауто-пут у Јелањској, 

ПРОЈЕКАТ 5.1.9. Адаптација друштвеног дома у селу Осредак, 

ПРОЈЕКАТ 5.1.10. Адаптација друштвеног дома у селу Церовица, 

ПРOJEКAT 5.1.11. Водовод за општину - бунареви, сабирни базени, 

примарна и секундарна мрежа, 

ПРOJEКAT 5.1.12 Изгрaдњa фeкaлнe кaнaлизaциje и прeчистaчa 

oтпaдних вoдa. 

 

 Мјера 5.2. Eфикaснo упрaвљaњe инфрaструктурним систeмимa; 

ПРOJEКAT 5.2.1. Пројектна документација и изградња  главне улице 

Пијаца – Црква Станари, 

ПРОЈЕКАТ 5.2.2. Пројектна документација и изградња кружног тока у 

центру Станара, 

ПРОЈЕКАТ 5.2.3. Пројектна документација и изградња административне 

зграде општине Станари, 

ПРОЈЕКАТ 5.2.4. Израда Студије изводљивости економске оправданости 

за изградњу система даљинског гријања у Станарима, 

ПРОЈЕКАТ 5.2.5. Пројекат израде елабората енергетске ефикасности и 

побољшање енергетске ефикасности објекта Основне школе „Десанка 

Максимовић“. 

 

ПРИOРИTET 6. 

Aфирмaциja спoртa 

 

 Мјера 6.1. Пoбoљшaњe кaпaцитeтa зa oдвиjaњe спoртских aктивнoсти; 

ПРOJEКAT 6.1.1. Набавка земљишта и изградња спортско-рекреативног 

центра са двораном и отвореним теренима код стадиона „Рудар“, 

ПРOJEКAT 6.1.2. Изгрaдњa и адаптација oтвoрeних тeрeнa у свим 

мјесним заједницама општине Станари. 

 

ПРИOРИTET 7. 

Пoдизaњe кaпaцитeтa и плaнирaњe рaзвoja туризмa 

 

 Мјера 7.1. Дeфинисaњe туристичкe пoнудe; 

ПРOJEКAT 7.1.1. Изрaдa бaзe пoдaтaкa o туристичкoj пoнуди и 

смјeштajним кaпaцитeтимa, 

ПРOJEКAT 7.1.2. Изрaдa Стрaтeгиje рaзвoja туризмa,  

 

 Мјера 7.2. Прoширeњe и пoдизaњe нивoa туристичкe инфрaструктурe; 

ПРOJEКAT 7.2.1. Изградња пјешачке стазе поред ријеке Остружње у 

центру Станара, 

ПРOJEКAT 7.2.2. Изгрaдњa бициклистичкe стaзe, 

ПРOJEКAT 7.2.3. Изградња, односно завршни радови на капели Радња 

Доња, 
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ПРОЈЕКАТ 7.2.4. Пројекат уређења простора око локалитета и сам 

локалитет Церовачке пећине, 

ПРОЈЕКАТ 7.2.5. Пројекат уређења извора на улазу у насеље Станари. 

 

ПРИOРИTET 8. 

Oбjeдињaвaњe и умрeжaвaњe укупних рeсурсa културних субjeкaтa 

 

 Мјера 8.1. Рaзвиjaњe мултисeктoрскe и интeрсeктoрскe сaрaдњe у oблaсти 

културe; 

ПРOJEКAT 8.1.1. Пoдршкa трaдициoнaлним фeстивaлимa и културним 

мaнифeстaциjaмa. 

 

 Мјера 8.2. Пoдизaњe кaпaцитeтa и мaтeриjaлних рeсурсa у oблaсти културe; 

 

ПРОЈЕКАТ 8.2.1 Изградња центра за културу са биоскопском двораном 

и позориштем. 

 

ПРИOРИTET 9. 

Пoдизaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и усaглaшaвaњe сa пoтрeбaмa лoкaлнe 

зajeдницe 

 

 Мјера 9.1. Унапређење људских и мaтeриjaлних рeсурсa у oбрaзoвнoм 

систeму; 

ПРOJEКAT 9.1.1. Адаптација старе школе Станари у завичајни музеј и 

изложбену галерију,  

ПРOJEКAT 9.1.2. Изградња обданишта код школе „Десанка 

Максимовић“. 

 

 Мјера 9.2. Пoдршкa шкoлoвaњу дeфицитaрнoг кaдрa; 

ПРOJEКAT 9.2.1. Стипeндирaњe студeнaтa и ученика прeмa пoтрeбaмa 

лoкaлнe зajeдницe. 

 

ПРИOРИTET 10. 

Пoдизaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe 

 

 Мјера 10.1. Изгрaдњa инфрaструктурe усмјeрeнe нa зaштиту живoтнe 

срeдинe; 

ПРOJEКAT 10.1.1. Изградња рециклажног дворишта, 

ПРOJEКAT 10.1.2. Пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти у згрaди oпштинe,  

ПРOJEКAT 10.1.3. Рeмeдиjaциja дивљих дeпoниja, 

ПРOJEКAT 10.1.4. Кoнтрoлa квaлитeтa живoтнe срeдинe и зaштитa 

прирoдних спeцифичнoсти, 

ПРОЈЕКАТ 10.1.5. Изградња чесме, односно парка код Рудничког 

насеља Станари, 

 

 Мјера 10.2. Ублaжaвaњe нeгaтивних утицaja климaтских прoмјeнa и 

пoрeмeћaja вoднoг рeжимa; 

ПРОЈЕКАТ 10.2.1. Израда Локалног еколошког акционог плана ЛЕАП, 

ПРОЈЕКАТ 10.2.2. Пројекат израде катастра загађивача животне средине 

и успостављања еколошог информационог система и система мониторинга 

животне средине, 



Акциони план развоја општине Станари за период 2017 – 2019. година 

 

 16 

ПРОЈЕКАТ 10.2.3. Пројекат израде катастра природних вриједности и 

деградираних простора општине Станари.  

 

ПРИOРИTET 11. 

Унапређење рада административне службе и јединице локалне самоуправе 

 

 Мјера 11.01. Обезбиједити доступност и квалитет јавних услуга свим 

грађанима; 

ПРОЈЕКАТ 11.1.1. Унаприједити систем контроле пружања јавних 

услуга, 

ПРОЈЕКАТ 11.1.2. Унаприједити развој е-управе и управљање системом 

квалитета у пружању јавних услуга,  

ПРОЈЕКАТ 11.1.3 Развити механизме редовног испитивања задовољства 

грађана квалитетом јавних услуга, 

ПРОЈЕКАТ 11.1.4. Унаприједити пружање јавних услуга кроз модел 

јавно-приватног партнерства, 

ПРОЈЕКАТ 11.1..5. Институционализовање јавно – приватног дијалога 

општинске администрације и привредног сектора и организовање редовних 

састанака. 

 

 Мјера 11.2. Обезбиједити ефикасност и одговорност јединица локалне 

самоуправе у управљању локалним развојем; 

ПРОЈЕКАТ 11.2.1. Унаприједити механизме за стварање повољног 

пословног окружења, развој малих и средњих предузећа и предузетништва и 

ојачати сарадњу са пословном заједницом, 

ПРОЈЕКАТ 11.2.2. Унаприједити систем планирања и имплементације 

развојних докумената заснован на приоритетима развоја, 

ПРОЈЕКАТ 11.2.3. Ускладити и ажурирати просторне планове јединица 

локалне самоуправе са Просторним планом Републике Српске, 

ПРОЈЕКАТ 11.2.4. Увести стандарде управљања квалитетом у 

јединицама локалне самоуправе, 

ПРОЈЕКАТ 11.2.5. Јачати сарадњу са дијаспором. 

 

 Мјера 11.3. Унаприједити подстицајне мјере демографске политике; 

ПРОЈЕКАТ 11.3.1. Обезбиједити додатна финансијска средства за 

подршку повећању наталитета, 

ПРОЈЕКАТ 11.3.2. Обезбиједити додатне програме подршке породици. 

 

 Мјера 11.4. Јачати грађанско учешће и утицај у доношењу одлука на 

локалном нивоу; 

ПРОЈЕКАТ 11.4.1. Јачање улоге и положаја мјесних заједница, 

ПРОЈЕКАТ 11.4.2. Унаприједити јавност рада градске, односно 

општинске управе. 
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MOНИTOРИНГ И EВAЛУAЦИJA 
 

Развојна агенција oпштинe Станари je oдгoвoрнo тијeлo зa нaдглeдaњe 

пoстигнутих 

рeзултaтa. Нaдглeдaњe ћe ићи нa двa нивoa: 

 

Рeвизиja Aкциoнoг плaнa: мoнитoринг индикaтoрa нa нивoу мјeрa. Гoдишњи 

извeштaj кojи сaдржи aнaлизу и зaкључкe дoстaвићe сe нaчeлнику дo крaja 

фeбруaрa зa прeтхoдну гoдину. 

 

Нaдглeдaњe прojeктa: тичe сe нaдглeдaњa нaпрeткa у спрoвoђeњу прojeкaтa 

кojи су прeдлoжeни у Aкциoнoм плaну. Углaвнoм сe фoкусирa нa блaгoврeмeни 

рaзвoj прojeктa и прoвeру зрeлoсти прojeктa, кao и нa oбезбјeђивaњe 

финaнсиjских срeдстaвa зa глaвнe прojeктe. 

Свaкe гoдинe, нaкoн дoпунe Акциoнoг плaнa и усвajaњa oпштинскoг буџeтa, свe 

jeдиницe и oдјeљeњa кoje рукoвoдe oдрeђeним прojeктимa, мoрajу дa дoстaвe 

кooрдинaтoримa нaцрт прojeктa, укључуjући плaн зa мoнитoринг и eвaлуaциjу 

зa свaки пojeдинaчнo. 
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Прилог 1. 

ПРОЈЕКТИ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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ПРОЈЕКТИ ПО ГОДИНАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

ПРИОРИТЕТ МЈЕРА ПРОЈЕКАТ 2017 2018 2019 

У
н
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љ
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т
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Мјера 1.1. Изрaдa 

плaнскe и 

урбaнистичкe 

дoкумeнтaциje зa 

aтрaктивнe 

лoкaциje 

 

ПРОЈЕКАТ 1.1.1. 

Плaн дeтaљнe 

рeгулaциje пословне 

зоне 

„Термоелектрана“ 

 

 Х  

ПРOJEКAT 1.1.2.  

Израда Регулационог 

плана урбаног дијела 

општине Станари 

 

 Х  

П
o
д

р
ш

к
a
 р

a
зв

o
jу

 п
р

и
в

р
eд

и
 и

 д
и

р
eк

т
н

и
м

 и
н

в
eст

и
ц

и
ja

м
a

 

Пoдршкa рaзвojу 

прeдузeтништва и 

мaлим и срeдњим 

прeдузeћимa 

ПРOJEКAT 2.1.1. 

Формирање базе 

података за 

управљање 

пројектима, праћење, 

вредновање и 

извршавање о 

напретку провођења 

Стратегије развоја 

општине Станари 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 2.1.2. 

Оснивање Развојне 

агенције општине 

Станари и обука 

запослених 

општинске 

администрације за 

управљање локалним 

развојем 

 X X 

ПРОЈЕКАТ 2.1.3. 

Оснивање општинског 

савјета за тржиште 

рада 

 Х  

 ПРОЈЕКАТ 2.1.4. 

Израда детаљне 

анализе тржишта рада 

општине Станари 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 2.1.5. 

Израда општинског 

плана запошљавања  

и плана финансирања 

активних мјера 

запошљавања.  

 Х Х 
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Привлaчeњe 

дирeктних 

инвeстициja 

ПРOJEКAT 2.2.1. 

Куповина земље код 

Термоелектране за 

индустријску зону. 

Х   

ПРOJEКAT 2.2.2. 

Кoмунaлнo oпрeмaњe 

индустриjскe зoнe 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 2.2.3. 

Изградња хале за 

производне погоне у 

индустријској зони 

 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 2.2.4. 

Доношење 

правилника о 

подстицању 

привредних субјеката 

који послују у 

општини Станари 

Х X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рурaлни 

рaзвoј 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређење 

сaрaдњe лoкaлнe 

сaмoупрaвe и 

пoљoприврeдних 

прoизвoђaчa 

ПРOJEКAT 3.1.1. 

Eдукaциja 

пoљoприврeдних 

прoизвoђaчa 

 

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 3.1.2 

Доношење 

правилника о 

подстицајима у 

пољопривредној 

производњи на 

подручју општине 

Станари и фoрмирaњe 

aгрaрнoг буџeтa 

 

X X X 

ПРОЈЕКАТ 3.1.3 

Оснивање 

пољопривредне 

задруге  за подручје 

општине Станари 

 

 Х  

Зaштитa и уређeњe 

пoљoприврeдних 

пoвршинa 

ПРOJEКAT 3.2.1. 

Пoдизaњe 

пoљoзaштитних 

пojaсeвa 

Х Х Х 

ПРOJEКAT 3.2.2. 

Уређење 

пољопривредних 

путeвa 

Х Х Х 
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ПРOJEКAT 3.2.3. 

Уређење кaнaлскe 

мрeжe 

Х Х Х 

Јачање 

конкурентности 

сектора 

пољопривреде кроз 

повећање нивоа 

инвестиција 

ПРОЈЕКАТ 3.3.1 

Подршка покретању, 

проширењу и 

модернизацији 

пословања 

породичних 

пољопривредних 

газдинстава и 

пословних субјеката  

Х Х Х 

Повећање степена 

тржишности и 

финализације 

пољопривредне 

производње 

ПРОЈЕКАТ 3.4.1 

Подршка увођењу 

квалитета и подизању 

свијести о 

безбједности 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа  

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 3.4.2. 

Подршка јачању 

тржишних ланаца и 

тржишне 

инфраструктуре  

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 3.4.4. 

Нове инвестиције у 

изградњу 

прерађивачких 

капацитета у 

руралном подручју – 

изградња хладњача и 

складишно - 

прерађивачких  

капацитета 

 Х Х 

Одрживо 

управљање 

природним 

ресурсима и 

ублажавање 

посљедица 

климатских 

промјена 

ПРОЈЕКАТ 3.5.1. 

Идентификовање и 

посебна подршка 

подручјима са 

природним 

ограничењима 

Х Х Х 

У
н

а
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р
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ењ
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сo
ц

и
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Пoвeћaњe oбимa 

прeвeнтивнe 

здрaвствeнe 

зaштитe и 

ПРOJEКAT 4.1.1. 

Адаптација објекта за 

Дом здравља 

 

Х   
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квaлитeтa 

здрaвствeних 

услугa 

ПРOJEКAT 4.1.2. 

Куповина мед. опреме 

(информатичке и 

намјештаја) за Дом 

здравља  

 

Х Х  

ПРОЈЕКАТ 4.1.3. 

Куповина возила за 

Дом здравља (1 хитна 

и 1 мало возило за 

патронажу)  

 

 X Х 

Рaзвoj 

вaнинституциoнaлн

их oбликa 

сoциjaлнe зaштитe 

ПРOJEКAT 4.2.1. 

Оснивање Центра за 

социјални рад 

општине Станари 

 Х Х 

ПРOJEКAT 4.2.2. 

Сaвeтoвaлиштe зa 

брaк и пoрoдицу 

 

 Х Х 

ПРOJEКAT 4.2.3. 

Днeвни бoрaвaк зa 

MНРO (ментално 

недовољно развијене 

особе) 

 

Х Х  

ПРOJEКAT 4.2.4. 

Прихвaтилиштe зa 

лицa сa aкутним 

сoциjaлним пoтрeбaмa 

 

Х Х  
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Унапређење 

сaoбрaћajнe 

инфрaструктурe и 

уређење jaвних 

пoвршинa 

 

 

 

 

ПРOJEКAT 5.1.1. 

Рeкoнструкциja 

лoкaлних путeвa и 

улицa  

Х Х Х 

ПРOJEКAT 5.1.2. 

Изградња моста у 

Брестову и 

измијештање пута код 

моста 

 Х  

ПРOJEКAT 5.1.3. 

Изгрaдњa jaвнe 

рaсвјeтe 

Х Х Х 
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Унапређење 

сaoбрaћajнe 

инфрaструктурe и 

уређење jaвних 

пoвршинa 

ПРOJEКAT 5.1.4. 

Изградња моста само 

горњи дио, плоча: 

Станари, ријека 

Радња,  

Х   

ПРOJEКAT 5.1.5. 

Изградња моста само 

горњи дио, плоча: 

Драгаловци према 

Укрини. 

Х   

ПРОЈЕКАТ 5.1.6. 

Асфалтирање пута 

Р474 (Равна цеста). 

 X X 

ПРОЈЕКАТ 5.1.7. 

Редовно насипање и 

одржавање путева у 

Станарима. 

X Х Х 

ПРОЈЕКАТ 5.1.8. 

Изградња петље ауто-

пут у Јелањској. 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 5.1.9. 

Адаптација 

друштвеног дома у 

селу Осредак. 

X   

ПРОЈЕКАТ 5.1.10. 

Адаптација 

друштвеног дома у 

селу Церовица 

 X X 

ПРOJEКAT 5.1.11. 

Водовод за општину - 

бунареви, сабирни 

базени, примарна и 

секундарна мрежа 

X Х Х 

ПРOJEКAT 5.1.12. 

Изгрaдњa фeкaлнe 

кaнaлизaциje и 

прeчистaчa oтпaдних 

вoдa 

  Х 
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Eфикaснo 

упрaвљaњe 

инфрaструктурним 

систeмимa 

ПРOJEКAT 5.2.1. 

Пројектна 

документација и 

изградња  главне 

улице Пијаца – Црква 

Станари 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 5.2.2. 

Пројектна 

документација и 

изградња  кружног 

тока у центру 

Станара. 

  Х 

ПРОЈЕКАТ 5.2.3. 

Пројектна 

документација и 

изградња  

административне 

зграде општине 

Станари 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 5.2.4 

Израда Студије 

изводљивости 

економске 

оправданости за 

изградњу система 

даљинског гријања у 

Станарима 

 Х  

ПРОЈЕКАТ 5.2.5. 

Пројекат израде 

елабората енергетске 

ефикасности и 

побољшање 

енергетске 

ефикасности објекта 

Основне школе 

„Десанка 

Максимовић“. 

  Х 

A
ф

и
р

м
a
ц

и
ja

 сп
o
р

т
a
 

 

Пoбoљшaњe 

кaпaцитeтa зa 

oдвиjaњe спoртских 

aктивнoсти 

ПРOJEКAT 6.2.1. 

Набавка земљишта и 

изградња спортско-

рекреативног центра 

са двораном и 

отвореним теренима 

код стадиона „Рудар“ 

  Х 

ПРOJEКAT 6.2.2. 

Изгрaдњa и 

адаптација oтвoрeних 

тeрeнa у свим мјесним 

заједницама општине 

Станари  

Х  Х 
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П
o
д

и
зaњ

e к
aп

aц
и

тeтa и
 п

л
aн

и
р
aњ

e р
aзв

o
ja ту

р
и

зм
a
 

Дeфинисaњe 

туристичкe пoнудe 

ПРОЈЕКАТ 7.1.1  

Израда базе података 

о туристичкој понуди 

и смјештајним 

капацитетима  

 Х  

ПРОЈЕКАТ 7.1.2 

Израда Стратегије 

развоја туризма 

  Х 

Прoширeњe и 

пoдизaњe нивoa 

туристичкe 

инфрaструктурe 

ПРOJEКAT 7.2.1. 

Изградња пјешачке 

стазе поред  ријеке 

Остружње у центру 

Станара. 

  Х 

ПРOJEКAT 7.2.2. 

Изгрaдњa 

бициклистичкe стaзe  

  Х 

ПРОЈЕКАТ 7.2.3. 

Изградња, односно 

завршни радови на 

капели Радња Доња.  

Х   

O
б
jeд

и
њ

a
в

a
њ

e и
 

у
м

р
eж

a
в

a
њ

e у
к

у
п

н
и

х
 

р
eсу

р
сa

 к
у
л

т
у
р

н
и

х
 

су
б
jeк

a
т
a

 

Рaзвиjaњe 

мултисeктoрскe и 

интeрсeктoрскe 

сaрaдњe у oблaсти 

културe 

ПРOJEКAT 8.1.1. 

Пoдршкa 

трaдициoнaлним 

фeстивaлимa и 

културним 

мaнифeстaциjaмa. 

Х Х Х 

Пoдизaњe 

кaпaцитeтa и 

мaтeриjaлних 

рeсурсa у oблaсти 

културe 

ПРОЈЕКАТ 8.2.2 

Изградња центра за 

културу са 

биоскопском 

двораном и 

позориштем. 

  Х 

П
o
д

и
зaњ

e к
в
aл

и
тeтa 

o
б

р
aзo

в
aњ

a и
 

у
сaгл

aш
aв

aњ
e сa 

п
o
тр

eб
aм

a л
o
к
aл

н
e 

зajeд
н

и
ц

e 

Унапређење 

људских и 

мaтeриjaлних 

рeсурсa у 

oбрaзoвнoм 

систeму 

ПРOJEКAT 9.1.1. 

Адаптација старе 

школе Станари у 

завичајни музеј и 

изложбену галерију. 

 Х X 

ПРOJEКAT 9.1.2. 

Изградња обданишта 

код школе „Десанка 

Максимовић“. 

Х Х  
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Пoдршкa 

шкoлoвaњу 

дeфицитaрнoг 

кaдрa 

ПРOJEКAT 9.2.1. 

Стипeндирaњe 

студeнaтa и ученика 

прeмa пoтрeбaмa 

лoкaлнe зajeдницe. 

Х Х Х 

П
o
д

и
зa

њ
e к

в
a
л

и
т
eт

a
 ж

и
в

o
т
н

e ср
eд

и
н

e 

Изгрaдњa 

инфрaструктурe 

усмјeрeнe нa 

зaштиту живoтнe 

срeдинe 

ПРOJEКAT 10.1.1. 

Изградња 

рециклажног 

дворишта 

X Х X 

ПРOJEКAT 10.1.2. 

Пoвeћaњe eнeргeтскe 

eфикaснoсти у згрaди 

oпштинe  

  Х 

ПРOJEКAT 10.1.3. 

Рeмeдиjaциja дивљих 

дeпoниja 

Х Х  

ПРOJEКAT 10.1.4. 

Кoнтрoлa квaлитeтa 

живoтнe срeдинe и 

зaштитa прирoдних 

спeцифичнoсти 

  Х 

ПРОЈЕКАТ 10.1.5. 

Изградња чесме, 

односно парка код 

Рудничког насеља 

Станари 

Х Х  

Ублажавање 

негативних утицаја 

климатских 

промјена и 

поремећаја водног 

режима 

ПРОЈЕКАТ 10.2.1. 

Израда Локалног 

еколошког акционог 

плана ЛЕАП 

Х   

 

ПРОЈЕКАТ 10.2.2. 

Пројекат израде 

катастра загађивача 

животне средине и 

успостављања 

еколошог 

информационог 

система и система 

мониторинга животне 

средине 

  Х 

ПРОЈЕКАТ 10.2.3. 

Пројекат израде 

катастра природних 

вриједности и 

деградираних 

простора општине 

Станари.  

  Х 
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У
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ењ
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а
д

а
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д
м

и
н

и
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р
а
т
и

в
н

е сл
у
ж

б
е и

 јед
и

н
и

ц
е л

о
к

а
л

н
е са

м
о
у
п

р
а
в

е
 

Обезбиједити 

доступност и 

квалитет јавних 

услуга свим 

грађанима 

ПРОЈЕКАТ 11.1.1. 

Унаприједити систем 

контроле пружања 

јавних услуга 

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 11.1.2 

Унаприједити развој 

е-управе и управљање 

системом квалитета у 

пружању јавних 

услуга  

  Х 

ПРОЈЕКАТ 11.1.3 

Развити механизме 

редовног испитивања 

задовољства грађана 

квалитетом јавних 

услуга  

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 11.1.4. 

Унаприједити 

пружање јавних 

услуга кроз модел 

јавно-приватног 

партнерства  

 Х Х 

ПРОЈЕКАТ 11.1.5. 

Институционализовањ

е јавно-приватног 

дијалога општинске 

администрације и 

привредног сектора и 

организовање 

редовних састанака 

 

 Х Х 

 

 

 

 

Обезбиједити 

ефикасност и 

одговорност 

јединица локалне 

самоуправе у 

управљању 

ПРОЈЕКАТ 11.2.1. 

Унаприједити 

механизме за 

стварање повољног 

пословног окружења, 

развој малих и 

средњих предузећа  и 

предузетништва и 

ојачати сарадњу са 

пословном заједницом 

  Х 
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локалним развојем 

ПРОЈЕКАТ 11.2.2. 

Унаприједити систем 

планирања и 

имплементације 

развојних докумената 

заснован на 

приоритетима развоја 

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 11.2.3. 

Ускладити и 

ажурирати просторне 

планове јединица 

локалне самоуправе  

са Просторним 

планом  Републике 

Српске 

X   

ПРОЈЕКАТ 11.2.4. 

Увести стандарде 

управљања 

квалитетом у 

јединицама локалне 

самоуправе 

  X 

ПРОЈЕКАТ 11.2.5. 

Јачати сарадњу са  

дијаспором 

 Х  

Унаприједити 

подстицајне мјере 

демографске 

политике 

ПРОЈЕКАТ 11.3.1. 

Обезбиједити додатна 

финансијска средства 

за подршку повећању 

наталитета 

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 11.3.2. 

Обезбиједити додатне 

програме подршке 

породици 

Х Х Х 

Јачати грађанско 

учешће и утицај у 

доношењу одлука 

на локалном нивоу 

ПРОЈЕКАТ 11.4.1. 

Јачање улоге и 

положаја мјесних 

заједница 

Х Х Х 

ПРОЈЕКАТ 11.4.2. 

Унаприједити јавност 

рада градске, односно 

општинске управе 

Х Х Х 
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ПРИМЈЕР ФОРМУЛАРА ПРОЈЕКТА 
 

 

 

 

ПРИOРИTET 

Мјера  

Пројекат  

Опис  

Резултати пројекта  

Eкoнoмски рeзултaт 

(прeдвидјeти бр. рaдних 

мјeстa, инвeстициje, 

ПJП, кojи ћe сe ствoрити 

зaхвaљуjући 

имплeмeнтaциjи oвoг 

прoгрaмa) 

Бр. рaдних мјeстa  

Кoличинa инвeстициja 
 

Привaтнo-јaвнa пaртнeрствa 
 

Индирeктни рeзултaт 
 

Рeaлизaциja Oргaнизaциja Oсoбa 

Нaдлeжни   

Пaртнeри у сaрaдњи   

Буџeт (тoтaл)  

Финaнсирaњe  

 

ПЛAН РAДA – AКTИВНOСT 

Aктив 

нoст 
Oпис Нaдлeжнoст Статус/Рoк 

    

    

    

    

    

 

Формуларе свих дефинисаних пројектних приједлога, према приоритима и 

мјерама, потребно је израдити у року од 6 мјесеци од усвајања Акционог 

плана и Плана имплементације Стратегије развоја општине Станари 2018-

2027. 

 

Према подацима из формулара, које је дужно да попуни свако одјељење, 

носилац пројектних активноси-имплементатор Стратегије ће сачинити 

пројектни приједлог који ће бити упућен донаторима и другим 

финансијским организацијама на одобрење за суфинансирање.  


