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Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

 ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ МСПП 
 
  
Оптимилизација и унапређење степена искоришћености постојеће и 
изградњи нове пословне инфраструктуре 

Назив пројекта Израда пројектних приједлога за обезбјеђивање средстава за израду 
пројектно планске документације индустријских зона у општини 
Милићи 
 

Циљ пројекта Циљ пројекта је да се у најкраћем могућем временском периоду 
изради пројектно планска документација у првом реду студија 
изводљивости. На овај начин створили би се предуслови за развој и 
иззградњу зоне а самим тим и привлачење и долазак инвеститора, 
развој предузетништва и сектора МСПП и отварање нових радних 
мјеста. Све то заједно ће резултирати укупним развојем општине. 
 

Кратак опис пројекта 1. Неопходно је прецизно сагледати до сада урађену (постојећу) 
пројектно-техничку документацију и утврдити шта још од 
документације треба припремити; 
Прецизирати коме, на који начин и у којим роковима носиоци 
појединих активности достављају информације надлежном органу, 
односно институцији о току  реализације активности и коме су 
одговорни. 
 

Надлежна институција 
/организација/ тијело за 
спровођење пројекта 

Начелник општине 

Носиоци пројекта Одјељење за финансије привреду и друштвене дјелатности у 
сасрадњи са осталим службама општине које се могу дотицати овог 
пројекта 
 

Активности на пројекту У постојеће индустријске зоне потребно је спровести следеће 
активности: 

1. Ажурирати припремљену пројекатну апликацију 
2. Обезбедити средства за суфинансирање пројекта 
3. Аплицирати пројекат када се буде указала прилика на неком 

од позива 
4. Припремити неопходне податке за реализацију 
5. Имплементирати пројекат  

 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 
(према фазама, у мјесецима) 

Двије године  

Потребни ресурси Људски, технички и финансијски. 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта 

За реализацију пројекта потребна су финансијска средства у износу  
од 40.000.000 КМ. 
Прецизан податак о потребним средствима за реализацију пројекта 
ће бити познат тек након избора пројектанта. 

Очекивани резултати пројекта 
 

Створени предуслови за развој и изградњу пословне зоне општине 
Милићи. 

Индикатори 
 

Уговор са донатором о суфинансирању пројекта израде 
документације. 
 

Процјена ризика 
 

Немогуће гарантовати успјех али се уз ангажман на изради и 
лобирању може реализовати пројекат 
 

Евалуација 
 
 

На крају календарске године направиће се пресјек урађеног  
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Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА НОВИМ ТРЖИШТИМА 
 
 
Обезбијеђивање континуиране подршке МСПП за излазак на нова 
тржишта 

Назив пројекта Пружање подршке за излазак на нова тржишта 

 
Циљ пројекта 

Циљ пројекта је увођење нових пракси које ће омогућити подршку 
привреди општине за излазак на нова тржишта . Пројекатће се 
реализовати кроз двије активности .  
1. Субвенције и подршка привреди за излазак на сајмове 
2. Организација пословних сусрета путем дипломатских 
представништава. 
  

 
Кратак опис пројекта 

Прва активност би се реализовала преко служби општине а у 
сарадњи са привредом гдије би дата подршка привреди за излазак 
на два сајма у току године изразличитих бранши. Подршка би се 
огледала у закупу штандова, Изради промо материјала, субвенцији 
трошкова излагања. 
Друга активност реализовала би се преко Начелника општине на 
начин да у контакту са нашим и страним амбасадама обезбиједи 
организацију пословних сусрета на којима ће бити представљани 
привредни потенцијали општине и гдје ће се састајати наши и страни 
привредници у циљу остваривања пословне сарадње. 

Надлежна институција/ 
организација/тијело за 
спровођење пројекта 

Општина Милићи – Начелник општине 

Носиоци пројекта Начелник општине и Одјељење за финансије,  привреду и 
друштвене дјелатности. 

 
Активности на пројекту 

1.  
-пријава заинтересованих привредника за субвенције за учешће на 
сајмовима . 
- дефинисање врсте субвенције и сајмова на којим ће привредници 
изражавају интерес да учествују 
- реализација договорених активности 
2. 
- Активности начелника на постизању договора за пословне сусрете 
привредника преко дипломатских представништава. 
- Обавјештавање привредника о термину и могућности за учешће  
- Реализација пословних сусрета.  

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

Током читавог периода имплементације стратегије  

 
Потребни ресурси Стручни кадар, штампање публикација, материјала и брошура 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта 
 

40.000 КМ 
Извори: Општина и други извори. 

 
Очекивани резултати пројекта 

 
Повећање конкурентности МСПП, кроз отварање нових тржишта. 
Повећање БДП-а 
 

 
Индикатори 

Број реализованих сајмова  
Број реализованих пословних сусрета 

 
Процјена ризика 

 
Незаинтересованост привредника. Средњи ниво ризика. 
 

 
Евалуација 
 
 

 
Према фазама у процесу реализације пројекта. 
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Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ МСПП  
 
 
Стимулисање пословног удруживања и креирања ланаца 
вриједности 

Назив пројекта Јачање кластера дрвопрераде и шумарства. 
 

Циљ пројекта  
Искуство земаља у окружењу нам говори да је кластеризација један 
од модела успјешног привредног развоја и да се спроводи путем 
географског или гранског груписања производних и услужних 
дјелатности као и образовних, локалних или државних институција и 
сл. 
Повезивање предузећа у Кластер омогућује свим учесницима, а 
посебно малим и средњим предузећима: 

- проширење тржишта, 

- раст продуктивности, 

- предност при изласку на тендере, 

- приступ фондовима за развој и повољнијим кредитима, 

- заједничко улагање у развој, 

- равноправан – партнерски однос у склапању уговора са 
   домаћим и инопартнерима, 

- снижавање трошкова за обуку, 

- маркетиншко дјеловање, 

- усаглашавање и увођење стандарда. 
 

 
Кратак опис пројекта 

 
Један од најзначајнијих разлога због којег региони треба да 
размишљају и раде на кластерима је конкурентска предност на 
глобалном тржишту. Излазак на тржиште је омогућен свакоме ко 
задовољава захтјеве тог тржишта. Мала и средња предузећа, па чак 
и велика предузећа, најчешће нису у стању да самостално испуне 
све те захтјеве. Управо због тога предузећа теже да се лоцирају 
једна близу других, укључујући и конкуренте, зато што су предности 
спољне економије и приступа раду и знању важније од недостатака 
таквог удруживања, нпр. да конкуренти могу открити њихове 
пословне тајне или производну технологију. Активности на 
оживљавању рада кластера су већ предузете. Потребно је извршити 
формализацију регистрације код суда, рјешити имовинске проблеме 
везане за простор који је донаторским средствима уређен за потребе 
канцеларије. Пројектом треба радити на заједничком наступу на 
сајмовима, писању пројеката те рјешавању заједничког проблема 
око снабдјевања сировином... 
 

Надлежна институција 
/организација/ тијело за 
спровођење пројекта 

Општина Милићи – Начелник општине  

Носиоци пројекта Општина Милићи – Одјељење за финансије, привреду и друштвене 
дјелатности . Службеници од раније укључени на пројекту везаном 
за оживљавање кластера .  

 
 
Активности на пројекту 

1. Формализација регистрације кластера 
2. Подизање свијести о значају кластеризације 
3. Рјешавање имовинско правних односа везаних за 

обезбијеђивање канцеларије  
4. Обезбијеђивање буџета за рад кластера 
5. Заједнички наступи на сајмовима  
6. Рјешавање проблема везаног за снабдјевање сировином 

кроз покретање иницијатива ка Шумама и Министарствима. 
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7. Писање пројеката према фондовима ЕУ за опремање 
обезбијеђивање стандарда и унапређење производње.  

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

Кроз свих 5 година 
 

Потребни ресурси Стручни кадар,  

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта 

250.000 КМ 
Извори: Општина, Републичка агенција за развој малих и средњих 
предузећа. 

 
 
Очекивани резултати пројекта 

Кластери имају за циљ обједињавање на хоризонталној и 
вертикалној основи различитих субјеката понуде, производа и 
услуга, како би се повећала додатна вриједност њиховог заједничког 
производа. 
Резултат успостављања и развоја кластера су значајни ефекти који 
позитивно утичу и на предузећа у кластеру и на цијели регион где се 
кластер налази: 

- нижи трошкови пословања, набавка се врши на нивоу кластера  
   што   подразумјева нижу цијену и јефтинији транспорт за значајно 
   повећане количине материјала, опреме, дијелова итд., 

- смањење залиха материјала јер се успостављају чврсте везе са 
   добављачима на нивоу кластера, 

- повезивање и ангажовање, на нивоу кластера, агенција и 
   предузећа за пружање специјализованих и уобичајених услуга 
   (маркетиншке, књиговодствене, консултантске, стручне и друге 
   услуге) што смањује трошкове предузећима учесницима кластера, 

- нижи трошкови развоја нових производа и услуга (на примјер:  
   група предузећа пројектује и развија алате за потребе друге групе 
   предузећа унутар кластера који појединачно или у цјелини  
   развијају производни процес, а трећа група предузећа ради на  
   паковању, дизајну, каналима дистрибуција итд.), 

- дифизија технологија (размена техничко-технолошких знања и  
   информација), 

- излазак на инострана тржиша, проширење тржишта и прилике за  
   нове пословне везе (наступ на тржишту као кластер омогућава  
   повољније услове склапања уговора, заузимања већег тржишта, 
   повећану конкурентрност.), 

- могућност извођења већих инвестиционих и развојних пројеката у 
   региону (било који развојни пројекти на нивоу региона се лакше 
   изводе када велики број предузећа заједно учествује у извршењу), 
- приступ фондовима (кластери имају предност приликом   
   финансирања из различитих фондова), 

- повољнији кредити (кластери могу добити повољније кредите него 
   мала и средња предузећа појединачно). 

- повећање броја радних мјеста, 

- већа разноликост процеса, производа и врста рада. 
- Милићи би могли постати регионални центар када се ради о 
дрвопреради интезивирањем рада кластера и успостављањем 
центра за обуку уз раст дрвопрерађивачке индустрије.  

Индикатори 1. Идентификовати могућност успостављања кластера у општини: 
   
    - Идентификовати потенцијал за успостављање кластера 
    - Начинити моделе и мапе системских веза 
    - Процијенити себе у односу на друге општине и у односу на  
      конкуренте. 
 
2. Активности на успостављању кластера:    
 - Уколико на нивоу општине постоји критична концентрација  
   предузећа  успоставити кластер асоцијације. 
 - Учинити формалним постојеће комуникационе канале. 
 - Унапредити сарадњу међу предузећима – развој мрежа. 
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Процјена ризика 

 
Мали број савјетодаваца, недовољно информисани МСПП, 
неспремност МСПП да прихватају нова знања, вјештине и 
технологије и сл.  
Средњи ниво ризика. 
 

 
Евалуација 
 

 
На крају сваке године реализације пројекта.  
 

 
 
Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 
 
Унапређење способности МСПП за приступ различитим изворима 
финансирања. 

Назив пројекта 
 

Регистрација предузетника из области пољопривредне производње 
на подручју општине Милићи. 
 

Циљ пројекта 
 

Регистрација производних дјелатности у пољопривреди 

Кратак опис пројекта 
 

Општина Милићи, поред рудног и шумског потенцијала, располаже и 
пољопривредним земљиштем као потенцијалом. Пројектом би се 
подстицала регистрација произвођачких дјелатности у 
пољопривреди код економски стабилнијих произвођача. На овај 
начин озбиљнији произвођачи били би спремни да користе ИПАРД 
средства када она буду доступна за БиХ.  

Надлежна институција 
/организација/ тијело за 
спровођење пројекта 

Општина Милићи – Начелник општине 

Носиоци пројекта Одјељење за финансијхе, привреду и друштвене дјелатности  

 
Активности на пројекту 

1. Информисање пољопривредника о предностима овакве 
регистрације. 

2. Израда базе података пољопривредника који би могли имати 
корист од регистрације дјелатности 

3. Активирање донатора (УНДП) за подршку пројекту 
4. Субвенционисање регистрације 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

 9 мјесеци. 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, штампани 
материјал 
 

Финансијски план за 
реализацију  
програма/пројекта 
 

20.000 КМ 
 Извори: Општина, УНДП. 

 
Очекивани резултати пројекта 
 

 
Очекивани резултати пројекта: 

1. Повећање броја предузетника; 
2. Стварање могућности за извоз пољопривредних производа 

са вишим степеном финализације, а самим тим остварењем 
већег извоза, али и добити. 

3. Отварање нових радних мјеста и смањење незапослености  
 

 
Индикатори 
 
 

Повећа број предузетника у пољопривредној дјелатности за нових 
15 .  
Отворено нових 20 радних мјеста 
У склопу регистрације њих 10 се регистровало за могућност извоза  

Процјена ризика Мали број савјетодаваца, недовољно информисани МСПП, 
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неспремност МСПП да прихватају нова знања, вјештине и 
технологије и сл.  Средњи ниво ризика. 

 
Евалуација 
 

На крају реализације пројекта 

 
 

Стратешки циљ 
 
 
 
Специфични циљ 

РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА И 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЖЕНА, ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
МЛАДИХ И СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 
Политика и инструменти за подршку женском предузетништву, 
предузетништву младих и социјалном предузетништву. 
 

 
Назив пројекта 

Самозапошљавање за младе – Млади предузетник и школа малог 
бизниса 

 
Циљ пројекта 

 
Циљ овог пројекта је да се кроз обуку младих за предузетништво и 
финансирање бизнис идеја, развије омладинско предузетништво и 
пружи подршка самозапошљавању и смањењу незапослености 
младих. 
Програмом је предвиђено да се млади обуче за покретање и 
вођење малог бизниса. 
 

 
Кратак опис пројекта 

 
Проблеми младих и њиховог запошљавања наведени су као 
приоритети у стратешким документима на свим ниовима 
одлучивања који дјелују у сектору запошљавања, али стиче се 
утисак да шира јавност није довољно информисана о проблемима са 
којим се сусреће ова популација. Незапослености, а поготово 
незапослености младих, мора се дати далеко већи приоритет на 
свим нивоима управљања и одлучивања, па ће пројекат кроз своје 
активности допринијети стварању услова за запошљавање младих. 
 

Надлежна институција 
/организација/тијело за 
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи 

Носиоци пројекта Општина Милићи – Одјељење за финансије,  привреду и друштвене 
дјелатности 
 

 
Активности на пројекту 

 
Организациона и финансијска подршка од стране Општине Милићи у 
припреми бизнис планова за покретање сопственог бизниса. 
Учесници пројекта ће добити прилику да стекну знања која се тичу 
креирања пословне стратегије и пословног плана, организовања 
малог бизниса, области пореза и других обавеза према држави, 
процедуре покретања бизниса. Пројекат ће се реализовати кроз 
партнерства са организацијама које организују овакве тренинге и 
активности за младе (Пријатељи Сребренице, ОСМ ...) 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

2 мјесеца на годишњем нивоу 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, штампани 
материјал. 
 

Финансијски план за 
реализацију  
програма/пројекта 

2500 КМ 
Извори: Општина, Пријатељи Сребренице... 
 

Очекивани резултати пројекта - Унапређење приступа младих услугама јавних служби за 
запошљавање, посебно њиховим активним мјерама на тржишту 
рада; 
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- Подршка запошљавању младих кроз сарадњу са приватним 
агенцијама за посредовање при запошљавању и другим актерима; 
- Подизање свијести и информисање шире јавности о питањима 
младих. 
- Овладавање вјештинама о предузетништву, јачање предузетничког 
духа 
 

Индикатори Број обучених младих људи 
 

Процјена ризика Мали број савјетодаваца, недовољно информисана незапослена 
лица, неспремност да прихватају нова знања, вјештине. Мали ниво 
ризика. 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта. 
 

 
 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ МСПП 
 
 
Јачање иновативности МСПП 

Назив пројекта Обука предузетника у промоцији и кориштењу ИТ 
технологија 
 

Циљ пројекта Циљ пројекта „Промоција и кориштење ИТ технологија“ је 
да се власницима, менаџерима МСПП информација о 
новим јефтиним и ефикасним моделима промоције 
производа и предузећа, кориштењем савремених 
технологија, друштвених мрежа... 

Кратак опис пројекта Овај пројекат је усмјерен ка освјешћивању предузетника о 
значају промоције, могућностим ширења тржишта и 
допирања до купаца који немају довољно информација о 
понудама, цијенама ... Кориштење нових технологија у 
многоме поједностављује, појефтињује и унапређује 
пословање како за промоцију тако и за боље управљање 
технологијама, ресурсима, или кадровима. Посебна знања 
као што су : 

- Е-трговина и Интернет страница: Покренути Интернет 
страницу  као маркетиншки и продајни алат. Користити 
Интернет како би пронашли клијенте и понудили им своје 
производе или услуге 
- Брендирање: Развој и изградња властитог бренда 
(укључујући и основни састав идентификације); 
дизајн/припрема основних промотивних материјала како 
би се досегло до циљаног клијента.; 
 

Надлежна институција/ организација 
/тијело за спровођење пројекта 

 
Општина Милићи- Начелник општине 

Носиоци пројекта Одјељење за финансије привреду и друштвене 
дјелатности 

 
Активности пројекта 

1. Организација едукације (обезбијеђивање еминентних 
предавача, дефинисање учесника, логистичка и 
финансијска подршка за провођење) 
2. Провођење едукације 

Трајање пројекта/рок за извршење 1 мјесец на годишњем нивоу 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, 
штампани материјал. 
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Финансијски план за реализацију 
програма/пројекта 

5000 КМ 
Извори: општина и други извори 

Очекивани резултати пројекта 
 
 
 

Стицање теоријско-аналитичких и примјењених знања из 
области кориштења нових технологија за промоцију и 
пословање. 

Индикатори Повећање алтернативних (додатних) извора прихода у 
сектору МСПП;  повећање производње и продаје нових 
производа, широк спектар квалитетних производа и сл. 
 

Процјена ризика Мали број савјетодаваца, недовољна информисаност 
незапослених лица, неспремност да прихватају нова 
знања и вјештине. Низак ниво ризика. 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта.   
 

 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

КОНТИНУИРАНИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 
 
Подршка развоју образовања за предузетништво 

Назив пројекта Како направити Бизнис план 
 

Циљ пројекта Повећање запослености незапослених лица и посебно угрожених 
категорија на тржишту рада (старије особе, особе са инвалидитетом, 
дугорочно незапослени, млади, високошколовани, жене). 
Један од најчешће коришћених термина у пословању, било да се 
ради о предузетницима, малим и средњим предузећимна и 
предузетништву, јесте Бизнис план. Основни циљ овог пројекта је 
израда бизнис плана која подразумијева квантитативно дефинисање 
намјераваних активности предузећа у наредном периоду, анализу 
потребних ресурса за реализацију дефинисаног циља, сагледавање 
потенцијалних препрека и стварних могућности предузећа да се 
реализује планирани циљ, као и разматрање могућих ефеката на 
будући економски положај предузећа. 
 

 
Кратак опис пројекта 

 
Квалитетан бизнис план је основа сваког успјешног посла. На курсу, 
корак по корак, предавачи пролазе кроз све маркетиншке, 
менаџерске и финансијске аспекте израде бизних плана. 
 

Надлежна 
институција/организација/тијело 
за спровођење пројекта 

 
Општина Милићи- Начелник општине 

Носиоци пројекта Одјељење за финансије привреду и друштвене дјелатности 

Активности на пројекту Обука полазника да овладају вјештинама самосталне израде и 
анализе бизнис плана уз преношење знања, неопходних за израду 
бизнис плана. 
 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

5 дана (35 часова) на годишњем нивоу. 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, штампани 
материјал. 
 

Финансијски план за 
реализацију 
програма/пројекта 

5000 КМ 
Извори: Општина и други извори. 
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Очекивани резултати пројекта 

 
Бизнис план утврђује тренутну позицију предузећа. Израда бизнис 
плана је развојни процес тестирања почетне пословне идеје, оцјене 
њених реалних бизнис шанси у тржишном окружењу, пројекције 
реализације и начина остварења. 
 
Бизнис план је документ који служи као стандард са којим се могу 
поредити текући резултати након што је посао стартовао. Редовно 
поређење планираних и остварених активности дозвољава МСПП да 
идентификујете проблеме прије него што постану нерјешиви. 
Редовно поређење и корективне акције помажу МСПП да одрже 
посао на жељеном путу, ка остварењу постављеног циља. 
 
Бизнис план је неопходан документ сваком предузетнику, уколико 
жели да позајми капитал на тржишту. Добро урађен бизнис план је 
најсигурнија гаранција способности МСПП да управља идејом. 
Бизнис план је значајан фактор који битно опредјељује одлуку да ли 
ће МСПП бити одобрена средства која траже. 
 
 
 

Индикатори Број новозапослених лица. 
 

Процјена ризика Мали број савјетодаваца, недовољна информисаност незапослених 
лица, неспремност да прихватају нова знања и вјештине. Низак ниво 
ризика. 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта.  
 

 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 
 
Унапређење ефикасности провођења административних поступака 
 

Назив пројекта Унапређење процеса регистрације предузећа и издавања дозвола уз 
смањење парафискалних намета . 
 

Циљ пројекта Унаприједити и поједноставити процесе регистрације и издавања 
дозвола уз олакшавање услова пословања . За свају појединачну 
процедуру направити анализе и унаприедити процесе како би се 
допринејело олакшавању пословања .  
 

Кратак опис пројекта Прва активност у пројекту је детаљна анализа процедура у свим 
битним сегментима везаним за регистрацију и пословање 
предузетника. У склопу пројекта укључено је и усвајање позитивних 
пракси из напреднијих заједница које имају боље процедуре које су 
прилагодљиве и примјењиве у општини Милићи . Све појединачне 
процедуре од поједностављивања и скраћења времена регистрације 
(водичи), издавања грађевинске дозволе, олакшања парафискалних 
намета ... биће третиране пројектом  
 

Надлежна институција 
/организација/тијело  за  
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи – Начелник општине  

Носиоци пројекта Општина Милићи- Одјељење за финансије, рпивреду и друштвене 
дјелатности 
 

 
Активности на пројекту 

- Анализа свих процедура важних за регистрацију и пословање 
предузетника (регистрациј, издавање грађевинске дозволе, 
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издавање еколошке дозволе, таксе...) 
- Упознавање са примјерима добре праксе у општинама и градовима 
који су направили искорак у унапређењу предметних процедура 
- Унапређење процедура у општини Милићи 
 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

1 мјесец на годишњем нивоу. 
 

Потребни ресурси Стручни кадар,  штампани материјал. 
 

Финансијски план за 
реализацију  
програма/пројекта 

1 000 КМ 
Извори: Општина и други извори. 
 

Очекивани резултати пројекта Повећање запослености незапослених лица . Повећање броја 
предузетника, ефикаснија локална управа 
 

Индикатори Скраћење времена издавања дозвола, Смањење трошкова 
пословања, повећан број запослених  
 

Процјена ризика Законска ограничења, намети виших инстанци, Ниво ризика средњи  

Евалуација 
 
 

Према фазама у процесу реализације пројекта. 

 
 

Стратешки циљ 
 
 
 
Специфични циљ 

РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА И 
ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЖЕНА, ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
МЛАДИХ И СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 
Политика и инструменти за подршку женском предузетништву, 
предузетништву младих и социјалном предузетништву. 
 

Назив пројекта Развој предузетништва – „Женско предузетништво“. 
 

Циљ пројекта Задржавање жена и младих на селу, равномјернији развој мјесних 
заједница, подситцање одрживог руралног развоја. 
 

 
Кратак опис пројекта 

 
Пројекат „Развој предузетништва – Женско предузетништво” ће 
бити реализован са циљем давања подршке јачању капацитета 
предузећа које воде жене, подршке Sтаrт-up фирмама које оснивају 
жене млађе од 30 година и старије од 50 година. Досадашње 
искуство је показало да само обука, па чак ни финансијска подршка 
нису довољни да се постане успјешна предузетница. Учешћем у 
пројекту младе предузетнице ће добити додатну едукацију са 
циљем побољшања њихових предузетничких вјештина и повећања 
шанси за успјех и конкурентност предузећа које воде жене. 
 

Надлежна институција 
/организација/тијело за 
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи. 

Носиоци пројекта  
Општина Милићи, Одјељење за финансије, рпивреду и друштвене 
дјелатности . 
 

 
Активности на пројекту 

 
Методологија обуке подразумијева два дводневна семинара (на 
теме: развој предузетничких вјештина, рачуноводствене процедуре 
и развој тржишта), приступ учењу кроз рад и подршку ментора 
(успјешних и искусних предузетница). Полазницама је на основу 
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практичних искустава обезбијеђена обука како да воде бизнис, и 
како да се супротставе изазовима током прве године вођења 
бизниса. 
 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

4 дана (32 часа)  на годишњем нивоу. 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, штампани 
материјал. 
 

Финансијски план за реализацију 
програма/пројекта 

10.000 КМ 
Извори: Општина и други извори. 
 

Очекивани резултати пројекта Повећање броја запослених жена. 
 

Индикатори 
 

Број обучених жена предузетника. 

Процјена ризика Мали број савјетодаваца; недовољна информисана незапослена 
лица, неспремност да прихватају нова знања, вјештине. Низак ниво 
ризика. 
 

Евалуација  Према фазама у процесу реализације пројекта. 
 

 
 
 

Стратешки циљ 
 
Специфични циљ 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА  
 
Унапређење промоције и информисања локалне привреде путем 
општинског сајта и преко других видова промоције 

Назив пројекта Унапређење сајта општине Милићи у смислу информација и 
промоције за сектор МСПП. 
 

 
Циљ пројекта 

 
Овај пројекат је намијењен како мјера промоције привредних 
потенцијала и бољег информисања о условима пословоња у 
општини Милићи .  
 

 
Кратак опис пројекта 

Важно је да преко сервиса какав је сајт општине стоје информације 
везане за регистрацију и услове пословања. Поред овог 
информативног дијела сајт би био унапређен за промотивни дио 
који би промовисао привредне потенцијале и привреду општине 
користећи и напредне програме као што су ГИС мапе али и промо 
филм о привредним потенцијалима општине ... Преко сајта давале 
би се и информације о подстицајима који се дају за привреду од 
стране Владе или Министарстава као и о јавним позивима које 
објављују донатори .  
 

 
Надлежна институција 
/организација/тијело за 
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи – Начелник општине 

 
Носиоци пројекта 

 
Општина Милићи, - Одјељење за финансије, привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
Активности на пројекту 

- Анализа постојећег сајта 
- Упознавање са позитивним праксама других јединица локалне 
самоуправе 
- Упознавање привредника о субвенцијама, подстицајима и јавним 
позивима намјењеним привреди. 
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- Обезбијеђивање финансијских ресурса и потребних података 
- Унапређење сајта  

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

4 мјесеца на годишњем нивоу. 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, штампани 
материјал. 
 

Финансијски план за реализацију  
програма/пројекта 
 

5.000 КМ 
Извори: Општина, УНДП 

Очекивани резултати пројекта Повећање информисаности и конкурентности МСПП; 
 
 

Индикатори Повећање испуњености критерија за БФЦ 

Процјена ризика Низак ниво ризика. 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта. 

 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

КОНТИНУИРАНИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 
 
Унапређење квалитета радне снаге 

Назив пројекта  
Јачање рада центра за доквалификацију и преквалификацију . 
 

 
Циљ пројекта 

Унапређење рада центра у смислу побољшања опремљености и 
унапређења сарадње са привредом пратећи захтјеве привреде у 
смислу обучености и нивоа знања .  

 
Кратак опис пројекта 

Пројекат би се бавио покретањем и унапређењем рада центра за 
доквалификацију и преквалификацију у оквиру СШЦ Милутин 
Миланковић Милићи . Јачање би се огледало кроз боље опремање 
центра, обуке запослених и успостављања сарадње са привредом 
у циљу артикулисања потреба и захтјева за степеном и квалитетом 
оспособљавања и развојем сарадње у обуци кадрова .  
 

 
Надлежна институција 
/организација/тијело за  
спровођење пројекта 

 
СШЦ Милутин Миланковић 

 
Носиоци пројекта 

 
СШЦ Милутин Миланковић и општина Милићи 
 

 
Активности на пројекту 

- Покретање центра  
- Обука инструктора 
- Аплицирањ пројеката за опремање центра и субвенционисање 
обуке 
- Успостава механизама сарадње са привредом у сврху 
побољшања квалитета обуке и развоја сарадње. 
- Унапређење референци центра  
- Организација ученичке задруге 
 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

У току читавог периода имплементације стратегије 

Потребни ресурси Стручни кадар,  

Финансијски план за реализацију 
програма/пројекта 

200.000 КМ 
Извори: Општина и други извори. 
 

Очекивани резултати пројекта - Смањење трошкова обуке радне снаге за привреду 
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 - Унапређен систем образовања и оспособљавања кандидата  
- Унапређен рад школе 
- Смањење броја незапослених  

Индикатори 
 

Број кандидата који су прошли обуку 

Прцјена ризика Средњи ниво ризика. 
 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта. 
 

 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

КОНТИНУИРАНИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 
 
Обука пољопривредника за кориштење ИПАРД програма 

Назив пројекта Обука пољопривредних газдинстава у кориштењу ИПАРД 
средстава 

 
Циљ пројекта 

 
Упознавање полазника програма са основним начелима 
изахтјевима ИПАРД програма.  
ИПАРД програм је предприступни механизам подршке намјењен 
земљама кандидатима за улазак у ЕУ. Ипард се примарно бави 
развојем пољопривредне производње, достизањем стандарда и 
пракси пољопривредне производње у ЕУ. Унапређењем ланаца 
вриједности у пољопривреди .  

 
Кратак опис пројекта 

Пољопривредници би се упознали са условима кориштења 
средства, елементима апликације, те процедурама при 
аплицирању, висини средстава и терминима објаве позива .  

 
Надлежна институција 
/организација/тијело за 
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи , 

 
Носиоци пројекта 

 
Општина, Савјетодавна служба за пољопривреду   

 
Активности на пројекту 

 
-Организација едукације (обезбјеђивање финансија, простора, 
предавача и учесника) 
- Провођење едукације  
 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

1 мјесец на годишњем нивоу. 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, простор за спровођење едукација, штампање за 
публиковање материјала и брошура. 
 

Финансијски план за реализацију  
програма/пројекта 
 

5.000 КМ 
Извори: Општина и други извори. 

 
Очекивани резултати пројекта 

- Повећан степен свијести и знања о ИПАРД програму код 
пољопривредника 
- Боља информисаност о изворима финансирања 
 

Индикатори - Број одржаних едукација 
- Број пољопривредника присутних на едукацијама 

Процјена ризика Низак ниво ризика. 
 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта.  
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Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 
 
 
Унапређења ефикасности спровођења административних 
поступака 

 
Назив пројекта 

 
Испуњавање услова за успостављање БФЦ стандарда 
 

 
Циљ пројекта 

Успостава БФЦ („Business friendly community“) стандарда у раду са 

привредницима.  

 
Кратак опис пројекта 

БФЦ је стандард квалитета намјењен успостави и унапређењу 
повољног пословног окружења. Постоји упитник о испуњености 
услова за успоставу стандарада квалитета. Неки од њих су 
елиминаторни а укупна испуњеност захтјева мора бити минимум 
75% да би се добио стандард . Стандардом би се усталио систем 
процедура које се раде у односу између општине и привреде .  

 
Надлежна институција 
/организација/тијело за 
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи.  

 
Носиоци пројекта 

 
Општина Милићи и Привредна комора РС 

 
Активности на пројекту 

Анализа и попуњавање упитника о тренутном стању  
Испуњавање захтјева стандарда  
Сертификација и добијање стандарда  
Ажурирање добијеног стандарда и унапређење услова пословања  

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

Једна година. 
 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, Скупштина општине. 
 
 

Финансијски план за реализацију  
програма/пројекта 
 

15.000 КМ 
Извори: Општина  и други извори. 

 
Очекивани резултати пројекта 

- Унапређење услуга према привреди  
- Успостава јасних процедура у рјешавању захтјева од 

значаја за привреду  

Индикатори 
 

Број уведених стандарда у складу са ЕУ смјерницама. 
 
 

Процјена ризика Низак ниво ризика. 
 
 

Евалуација  Према фазама у процесу реализације пројекта. 
 
 

 
 
 
 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 
 
 
Унапређења ефикасности спровођења административних 
поступака 
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Назив пројекта 

 
Формирање базе података привредника у општини  
 

 
Циљ пројекта 

Циљ пројекта је израда јасних и свеобухватних база података о 
привреди општине Милићи .  

 
Кратак опис пројекта 

 
Активности на пројекту везане су за анализу броја предузетника, 
броја предузећа и броја извозника, обима њихове производње, 
контаката и других података од значаја за привредну слику 
општине Милићи. 
 

 
Надлежна институција 
/организација/тијело за 
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи, Начелник општине.  

 
Носиоци пројекта 

 
Општина Милићи, - Одјељење за финансије привреду и друштвене 
дјелатности  

 
Активности на пројекту 

- Прикупљање потребних података  
- Израда потребних база  
- Ажурирање база у наредним годинама 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

 5 мјесеци. 
 
 

Потребни ресурси Стручни кадар, штампани материјал. 
 
 

Финансијски план за реализацију  
програма/пројекта 
 

500 КМ 
Извори: Општина,  

 
Очекивани резултати пројекта 

 
Боља информисаност о привредном потенцијалу општине Милићи.    
 

Индикатори 
 

Направљене базе  

Процјена ризика Низак ниво ризика. 
 
 
 

Евалуација Извјештај након реализације пројекта  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратешки циљ 
 
 
Специфични циљ 

ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ МСПП 
 
 
Унапређење ефикасности и институционале подршке пословању 
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развоју МСПП 

 
Назив пројекта 

 
Подстицај за регистрацију старих дефицитарних заната . 
 

 
Циљ пројекта 

Отварање старих дефицитарних заната у Милићима 

 
Кратак опис пројекта 

Поред инфраструктуре одлику урбаног подручја чине и 
другипратећи садржаји . Један одпратећих садржаја су радње са 
старим дефицитарним занимањима (обућар, кројач, хемијска 
чистиона, шеширџија, сластичар...). Како је развој предузетничке 
активности у надлежности ове стратегије, природно је да се у 
оквиру предложених активности нађе и активност 
субвенционисања овакве врсте занаства . Намјера је да се дају 
подстицајана средства из буџета општине за отварање  занатских 
радњи. Поред опремања и регистрације субвенционисаће се и 
добијање мајсторских писама . Оспособљавањем и подстицањем 
незапослених особа допринјеће се и смањењу незапослености. 
Посебан бенефит може бити и чињеница да доста ових занимања 
могу обављати и лица која имају сметње у расту и развоју или 
инвалиди што може бити рјешење за ову тешко упосливу 
категорију. Било би добро планирати приликом лоцирања ових  
радњи да се рецимо нађу уоквиру занатског центра и сл., што би 
дало посебан шарм.   

 
Надлежна 
институција/организација/тијело 
за  
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи, Начелник општине. 
 

 
Носиоци пројекта 

 
Општина Милићи, - Одјељење за финансије привреду и друштвене 
дјелатности.. 
 

 
Активности на пројекту 

- Обезбјеђивање средстава убуџету  
- Јавни позив за заинтересоване предузетнике 
- Доношење одлуке и додјела субвенција  

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

 Кроз читав период имплементације 
 
 

Потребни ресурси Стручни кадар,  финансијска средства 
 

Финансијски план за реализацију  
програма/пројекта 
 

30.000 КМ 
Извори: Општина,. 

 
Очекивани резултати пројекта 

 
Смањење незапослености на општини Милићи.  
Допринос развоју урбаног амбијента   
 

Индикатори 
 

Повећање броја регистрованих занатлија 
 
 

Процјена ризика Недовољна заинтересованост и информисаност МСПП за учешће у 
свим фазама пројекта. Средњи ниво ризика. 
 

Евалуација Годишњи извјештај о процесу реализације пројекта. 
 
 

 

Стратешки циљ 
 

 ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ МСПП 
 



36 

 

 
Специфични циљ 

  
Оптимилизација и унапређење степена искоришћености постојеће 
и изградњи нове пословне инфраструктуре 

 
Назив пројекта 

 
Уређење и приступ туристичким потенцијалима . 
 

 
Циљ пројекта 

Уређење садржаја и приступа туристичким потенцијалима у 
Милићима са циљем кориштења истих 

 
Кратак опис пројекта 

На општини Милићи постоји већи број туристички интересантних 
локација и садржаја који су неуређени и према којима постоји 
отежан приступ. Као примјер можемо навести да у општини Милићи 
постоји настамбина Панчићеве оморике у оквиру заштићеног 
подручја природе Тисовљак, постојање ендемских врста животиња 
(младица и босански шарган), Поприште велике битке из првог 
свијетског рата на Враном камену, Средњевјековни град Комић, 
много некропола.... Сви ови локалитети са адекватним уређењем и 
обогаћивањем са садржајима могу бити туристички веома 
интересантни . Потребно је у склопу ових локалитета направити 
више садржаја (камп излетишта, стијене за пењање, адреналинске 
паркове, бициклистичке и трим стазе ...) и наравно омогућити 
приступ истим . Уређени ресурси могли би се издати или дати на 
кориштење привредним субјектима из области туризма што би 
обогаћивалу њихову понуду и увећавало приходе са једне а 
доприносло пуњењу буџета општине са друге стране.  

 
Надлежна 
институција/организација/тијело 
за  
спровођење пројекта 

 
Општина Милићи, Начелник општине. 
 

 
Носиоци пројекта 

 
Општина Милићи, - Одјељење за финансије привреду и друштвене 
дјелатности.. 
 

 
Активности на пројекту 

- Израда пројектне документације 
- Обезбијеђивање донаторских средстава за уређење 

локлалитета 
- Реализација активности на уређењу локалитета 

Трајање пројекта/рок за 
извршење 

 Кроз читав период имплементације 
 
 

Потребни ресурси Стручни кадар,  финансијска средства 
 

Финансијски план за реализацију  
програма/пројекта 
 

500.000 КМ 
Извори: Општина и донатори. 

 
Очекивани резултати пројекта 

Развој туристичке понуде 
Повећање прихода у туризму 

Индикатори 
 

Уређени локалитети  

Процјена ризика Недовољно средстава за реализацију активности, Ниво ризика 
средњи 

Евалуација Годишњи извјештај  
 

 
 
 


