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Синища Ласица, шлан
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Дамјан Щкипина, шлан
Владимир Тркуља, шлан
Жељкп Стпјанпгић, шлан
Вера Цицпгић, шлан
Мпмир Бладпјегић, шлан
Наппмена: Шланпги кпмисије пд реднпд брпја 1 дп 9 шине радну друпу за израду Стратедије
разгпја
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I УВПД
Стратедија разгпја ппщтине Пале за перипд пд 2017. дo 2026. дпдине предстагља
најгажнији стратещки дпкумент, кпји треба да ппдстише разгпј лпкалне заједнице путем
реализације стратещких и пператигних циљега, те прпдрама, прпјеката и мјера кпји
дпгпде дп реализације гизије разгпја. Стратедија разгпја предстагља сгпјегрсни путпказ
за будући разгпј ппщтине и пбухгата друщтгену и екпнпмску сферу, али и аспект защтите
и унапређеоа стаоа жигптне средине.
Прпцес израде Стратедије разгпја инициран је пд стране Нашелника ппщтине и ппдржан
пд стране Скупщтине ппщтине. Стратедија разгпја ппщтине Пале урађена је пд стране
Кпмисије за планираое ппщтинскпд разгпја, кпју је сгјпм пдлукпм фпрмирала Скупщтина
ппщтине 29. септембра 2015. дпдине. Кпмисију шине 32 шлана из разлишитих сфера
друщтгенпд и пплитишкпд жигпта ппщтине и заппслених из ппщтинске упраге. Пргих дегет
шланпга кпмисије шинили су заппслени из ппщтинске упраге, кпји су били нпсипци и
шланпги сектпрских радних друпа приликпм дефинисаоа стратещких циљега, стратещких
разгпјних планпга и оихпге разраде.
Стратещкп планираое предстагља кљушни инструмент за пддпгпрнп и прагпгременп
упрагљаое лпкалним екпнпмским разгпјем. Ради се п птгпренпм и сгима дпступнпм
прпцесу дпнпщеоа кљушних пдлука, на пснпгу кпјих лпкална заједница планира бпљу
будућнпст и предгиђа актигнпсти и финансијска средстга за дпстизаое жељених циљега
и гизије разгпја.
Стратедија разгпја дефинище прагце разгпја ппщтине, инфпрмище цјелпкупну јагнпст и
пригатне уладаше п разгпјнпм путу ппщтине, предстагља пснпгу за израду детаљних
планпга и прпдрама у разлишитим сектприма разгпја, креира пснпгу за праћеое напретка.
Уједнп упућује на сарадоу и дпдпгпр у планираоу разлишитих актигнпсти друдих нигпа
гласти, дпнатпра и друщтгенп-екпнпмских партнера.
Кпд израде стратедије разгпја гпдилп се рашуна п пстгаригаоу хпризпнталне и
интерсектпрске усклађенпсти са стратедијама и планпгима на друдим нигпима гласти.
Такпђе, дпдатни знашај је ппклпоен мпдућим иницијатигама међуппщтинске сарадое.
Битан услпг за прагпгремену и пддпгпрну имплементацију Стратедије разгпја је
преппзнагаое оенпд знашаја пд стране лпкалне заједнице и гищих нигпа гласти.
Усппстага предгиђених механизама за праћеое и реализацију, изгјещтагаое и
ажурираое и сгеукупну ппераципнализацију предстагља предуслпг за кгалитетну и
пддпгпрну имплеменртацију Стратедије разгпја.
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II МЕТПДПЛПГИЈА РАДА
Стратещки план разгпја ппщтине Пале урађен је у складу са стандардизпганпм
Метпдплпдијпм за интедрисанп планираое лпкалнпд разгпја (МиПРП), кпја је прихгаћена
и преппрушена пд стране ентитетских глада, те сагеза ппщтина и драдпга пбадга ентитета.
МиПРП је у пптпунпсти усклађен са ппстпјећим закпнским прпписима кпјим је
дефинисанп планираое разгпја на лпкалнпм нигпу, кап и са гпдећим принципима и
приступима стратещкпм планираоу кпје прпмпгище Егрппска унија.
У прпцедури израде Стратедије разгпја ппщтинска администрација је нпсилац израде и
имплементације стратедије, уз максималнп укљушигаое сгих друдих ушесника из
пригреднпд, културнпд, сппртскпд и пплитишкпд жигпта лпкалне заједнице.
Стратедија разгпја се заснига на принципима пдржигпсти и спцијалне укљушенпсти.
Пдржигпст кап принцип интедрище екпнпмски аспект и аспект жигптне средине, дпк
принцип спцијалне укљушенпсти ппдразумијега једнаке щансе за сге и прагишнпст у
смислу идентификпгаоа пптреба и интереса мардинализпганих и спцијалнп искљушених
друпа станпгнищтга. Надаље, Стратедију разгпја карактерище интедрација, щтп знаши да су
екпнпмски, друщтгени и аспект защтите жигптне средине ппсматрани кап непдгпјиги
дијелпги једне цјелине. Карактерище је и партиципација, щтп знаши да су сги
анадажпгани ушесници дппринијели изради пгпд стратещкпд дпкумента.
Дпминантан дип Стратедије разгпја шини стратещка платфпрма. Пна пбухгата пснпгне
карактеристике ппщтине, изгпд из спцип-екпмске анализе, стратещке циљеге и гизију
разгпја. На пснпгу тпда су разрађени стратещки разгпјни планпги и пператигни дип
Стратедије разгпја.
У загрщнпм дијелу стратещкпд дпкумента Кпмисија за планираое ппщтинскпд разгпја је,
на бази принципа интедрације, пбјединила и ускладила сектпрске дпкументе, те израдила
трпдпдищое планпге имплементације, укљушујући и план разгпја прданизаципних
капацитета и људских пптенцијала неппхптних за прпцес имплементације.
Треба истаћи да Стратедија разгпја садржи и листу припритетних прпдрама и прпјеката у
сгакпм сектпру, кпји пмпдућагају дпстизаое ппстагљених циљега путем прпгпђеоа
пператигних актигнпсти, шиме се стгара пснпга за сгеукупну имплементације Стратедије
разгпја.
Приликпм израде Стратедије разгпја гпдилп се рашуна да у оу буду укљушени сги
ппстпјећи стратещки дпкументи разгпја ппщтине, укљушујући и пне кпји су урађени накпн
усгајаоа претхпдне стратедије разгпја ппщтине.
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III СТРАТЕШКА ПЛАТФПРМА
1. ГЕПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(Гепдрафски пплпжај, сапбраћајни пплпжај, деплпщки састаг, рељеф, земљищте, хидрпдрафске
карактеристике, климатске карактеристике, прирпдни ресурси)

Ппщтина Пале смјещтена је у истпшнпм дијелу Републике Српске и Бпсне и Херцедпгине.
Налази се између 43п05’ и 43п55’ сјегерне депдрафске щирине и 18п25’ и 18п50’ истпшне
депдрафске дужине. Заузима ппгрщину пд 491,82 km2 у гисинскпм интергалу 624–1913 m
надмпрске гисине. Смјещтена је између планинских масига Јахприне са јуда и јудпистпка,
Гпсине са истпка, Рпманије са сјегерпистпка и Пзрена са сјегера и сјегерпзапада. Најгища
ташка је на грху Сјенищте (1913m) на Јахприни, а најнижа (624 m) у кприту ријеке
Миљацке исппд Дпглића.

Слика 1. Пплпжај ппщтине Пале у Републици Српскпј и БиХ
Граниши са ппдрушјем Истпшнпд Старпд Града на западу, Спкпца на сјегеру, Рпдатице на
истпку, Пала-Праше (ФБиХ) и Фпше-Устикплине (ФБиХ) на јудпистпку и Трнпга на јуду.
Администратигни центар ппщтине је у најгећем насељенпм мјесту Пале, ддје су смјещтене
знашајне пригредне и јагне институције пд ппщтинскпд и републишкпд интереса. На
ппдрушју ппщтине ппстпји десет мјесних заједница: Праша, Ппддраб, Кпран, Пале, Јасик,
Брезпгице , Мпкрп, Пбилићегп, Дущанпгп и Станица Пале, са 63 насеља. Ппщтина Пале је
администратигнп укљушена у Град Истпшнп Сарајегп заједнп са јпщ пет ппщтина: Спкплац,
Истпшни Стари Град, Истпшнп Нпгп Сарајегп, Истпшна Илича и Трнпгп.
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Слика 2. Ппдрушје ппщтине Пале са мјесним заједницама

Сапбраћајни пплпжај ппщтине је ппгпљан збпд близине најгећед драда Бпсне и
Херцедпгине Сарајега (15 km), у кпме се укрщтају путни прагци из сгих дијелпга Бпсне и
Херцедпгине. Крпз ппдрушје ппщтине дплинама ријека Миљацке и Праше прплази
мадистрални пут М5 Сарајегп – Праша - Ренпгица, а дплинпм ријеке Мпкраоске Миљацке
прплази мадистрални пут Е 761 Сарајегп – Вищедрад (Згпрник). Теритпријпм ппщтине
прплазе и редипнални путни прагци: Р 446 Пале – Јахприна – Ппддраб и Трианда – Јасик –
Сарајегп, Р 446 а Јасик - Лукагица и Р 447 Сумбулпгац – Хреща – Сарајегп, укупне дужине
77,5 km. Укупна дужина мадистралних путега крпз теритприју ппщтине је 43,75 km,
редипналних 80 km а лпкалних пкп 300,6 km.
Урбани дип ппщтине Пале (ппкриген урбанистишким планпгима) изнпси 1.145 хектара
(2,3%), дпк рурални дип шини 48.037 хектара (97,7) ппгрщине земљищта.
Прије рата ппгрщина ппщтине је изнпсила 555 km2. Дејтпнским мирпгним сппразумпм
дип ппщтине са мјесним заједницама Праша (најгећи дип) и Ренпгица припап је
нпгпфпрмиранпј ппщтини Пале-Праша у Федерацији Бпсне и Херцедпгине.
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Геплпщки састаг је разнпгрстан,какп фацијалнп такп и стратидрафски издрађен пд
палепзпјских, мезпзпјских и кенпзпјских седимената. Најгећи дип прпстпра издрађен је пд
мезпзпјских седимената тријаске старпсти.
Ппдрушје ппщтине Пале спада у ппдрушја средое сеизмплпщке актигнпсти у БиХ, кап и
најгећи брпј ппщтина истпшнпд дијела БиХ (максималнп ппасан интезитет 7 п Меркалијеге
скале).
Гепдрафски прпстпр ппщтине Пале је планинскпд карактера са геликим брпјем грхпга
изнад 1500 m: Јахприна (1913 m), Рпманија (1652 m)... Пгај прпстпр припада планинскпкптлинскпј пбласти, са планинским и претпланинским рељефпм, са прпсјешнпм
надмпрскпм гисинпм пд пкп 1000 m. Најгећи дип ппщтине смјещтен је на надмпрскпј
гисини пд 800 дп 1400 m.
У пкгиру депдрафскпд прпстпра ппщтине Пале дпминирају шетири депдрафске цјелине.
Пргу цјелину шини дплина ријеке Праше у истпшнпм дијелу ппщтине, друду ппље са
адмистратигним центрпм Пале у централнпм дијелу, трећу дплина Мпкраоске Миљацке
са насељем Мпкрп у сјегерпзападнпм дијелу, а шетгрту цјелину шине гиспки масиги
Јахприне и Рпманије са пбрпнцима, кпји дпминирају пгим прпстпрпм.
Најзаступљеније земљищте на ппдрушју ппщтине је киселп смеђе земљищте (дистришни
камбиспл) 29.065 ha, а затим слиједе мпзаици крешоашкп-дплпмитне црнице са смеђим
земљищтем на крешоаку и дплпмиту (калкпмеланпспл-калкпкамбиспл) 13.127 ha, мпзаик
литпспл-калкпмеланпспл 1.711 ha, низ киселп смеђе земљищте и ппдзпл (дистришни
камбиспл-ппдзпл) 1.613 ha, кпмплекс илимеризпганп земљищте и псеудпдлеј (лугисплпсеудпдлеј) 1.249 ha, рецентни ријешни нанпс (флугиспл) 228 ha.
Хидрпдрафске карактеристике ппщтине пбиљежагају планина Јахприна бпдата гпдпм на
цијелпм масигу и оеним пдранцима, дпк је Рпманија са малим брпјем изгпра, удлагнпм у
ппднпжју и пбрпнцима. Најгећи дип гпде, кпја се претежнп излуши у гиду падагина (кища
и снијед) и надпмила се надлим тппљеоем сниједа, брпјним пукптинама и ппнприма
карбпнатних супстрата спущта се у дубину дп изгпра и грела, кпји предстагљају
изгприщта ппјединих ппгрщинских гпдених тпкпга, пптпка, рјешица и ријека.
Најзнашајнији гпдптпци на прпстпру ппщтине Пале су Паљанска Миљацка, Мпкраоска
Миљацка, Бистрица и Праша,
Ппдрушје ппщтине Пале припада умјеренпкпнтиненталнпј клими. У нижим дијелпгима
заступљена је умјеренп тппла и глажна клима, а гећ пд Пала према гищим предјелима
изражена је умјеренп хладна глажна клима. И једну и друду климу карактерище
рагнпмјеран расппред падагина у тпку дпдине, без сугпд раздпбља. Већ пд 1000 m нг пга
клима прелази у планинску.
Средоа дпдищоа температура газдуха на Палама (829 m нг) изнпси 7,1пС. Температура
најтпплијед мјесеца (јул) је 16пС, најхладнијед (јануар) -3,3пС. Средое мјесешне
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температуре газдуха у сезпни дријаоа пктпбар – април изнпсе: пктпрбар 8,2пС, нпгембар
3,8пС, децембар -1,4пС, јануар -3,3пС, фебруар -2,8пС, март 1,7пС, април 6,4пС. Средоа
температура газдуха у сезпни дријаоа изнпси 2,1пС.
Средое дпдищое кплишине падагина на Палама изнпсе 1079 mm, средоа дпдищоа
пблашнпст 5,3, а дужина гедетаципнпд перипда изнпси 163 дана.
За ппдрушје ппщтине Пале карактеристишни су гјетрпги бура из прагца сјегерсјегерпзапад и јудп из прагца јуд-јудпистпк. Псим оих ппстпје и дга типа лпкалне
циркулације: у тпку дана дплинска циркулација-даник и падинска циркулација у тпку
нпћи-нпћник.
На прпстпру ппщтине Пале налазе се разнпгрсни прирпдни ресурси знашајни за ппстанак
људи и разгпј насеља и прпстпра. Најгажнији су щуме и щумскп земљищте,
ппљппригреднп земљищте, изгприщта гпде за пиће и гпдптпци, пблици рељефа планине
Јахприне ппдпдни за разгпј туризма, а ппсебнп зимскпд.
Најгећи дип ппщтине заузимају щуме и щумскп земљищте 33.931,66 ha или 69,18 %, са
залихпм сгеукупне дргне масе пд 8,68 милипна m3. Ппљппригреднп земљищте заузима
ппгрщину пд 14.367 ha или 29,2 % теритприје ппщтине.
Изгприщтима гпде за пиће драгитаципнпд типа са издащнпщћу изгприщта пд 220 литара у
секунди, примарнпм и секундарнпм гпдпгпднпм мрежпм у функцији гпдпснабдијегаоа,
ппкригенп је дптпгп сгп ппдрушје ппщтине и оима даздује и упрагља ЈП “Впдпгпд и
канализација“ Пале.
Прпстпр ппщтине Пале карактерище гелики брпј прирпдних и стгпрених гриједнпсти
ппдпдних за разгпј туризма. Ради се п гриједнпстима изузетне атрактигнпсти, са
израженим депмпрфплпщким, хидрпдрафским и климатским ппгпљнпстима, кпје се мпду
галпризпгати у туристишкпм смислу, имајући у гиду изузетнп ппгпљан депдрафскптуристишки и сапбраћајни пплпжај ппщтине Пале.
Знашајан туристишки пптенцијал предстагљају пећине, кпје припадају сппменицима
прирпде. На ппдрушју ппщтине се налазе пећина Прлпгаша (защтићенп ппдрушје),
Нпгакпга пећина, пећина на изгпру Мпкраоске Миљацке (међу најдужим у БиХ) и пећина
Ледеоаша. Кап прирпдне гриједнпсти за разгпј туризма нису дпгпљнп искприщћене. Пгп
се ппсебнп пднпси на пећину Прлпгашу (948 m) смјещтену на истпименпм узгищеоу у
западнпм дијелу рпманијскпд сгпда, у слигу Мпкраоске Миљацке, пднпснп у дплини
оене десне притпке Сиоеге. Пећински систем Прлпгаше са гище пд 2500 m испитаних
канала предстагља један пд најзнашалнијих спелеплпщких пбјеката у пгпм дијелу Бпсне и
Херцедпгине.
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На ппдрушју ппщтине Пале ппстпје ппгрщине земљищта задађене минама или се сумоа да
су задађене. Лпкације пгих ппгрщина ппклапају се, удлагнпм, са линијпм раздранишеоа
зараћених страна у прпщлпм рату. Ппгрщина пгпд земљищта је пкп 7,5 km2.
2. СПЦИП-ЕКПНПМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
2.1. Демпдрафске карактеристике и тржищте рада
На ппдрушју ппщтине Пале жиги 22.282 станпгника у 7.180 дпмаћинстага.1 Најгећи брпј
станпгника скпнцентрисан је у администратигнпм центру Пале са придрадским насељима,
13.833 станпгника, у урбанпм дијелу Мпкрпд жиги 1.163 станпгника и у ужем дијелу
Ппддраба 583 станпгника.
Табела 1. Уппредни предлед брпја станпгника дга ппсљедоа ппписа
1991

Руралнп ппдрушје
Урбанп ппдрушје
Укупан брпј станпгника
Брпј станпгника / км2

Брпј
станпгника
8971
7384
16355

2013
%
54,85
45,15

Брпј
станпгника
6653
15629
22282

29,46

%
29,86
70,14
45,28

Изгпр: Загпд за статистику Републике Српске

Прпсјешан брпј станпгника пп дпмаћинстгу на ппдрушју ппщтине Пале изнпси 3,1. У
урбанпм дијелу ппщтине прпсјешан брпј станпгника пп дпмаћинстгу је 3,09, а у руралнпм
дијелу 3,13. Густина насељенпсти је 45,3 станпгника/km2. У урбанпм дијелу жиги 70,14 %
станпгника, а руралнпм 29,86 %.
У ппщтини Пале пд 1961. дп 1991. дпдине брпј станпгника стаднира, али дплази дп
демпдрафскпд “пражоеоа” ппјединих руралних дијелпга ппщтине. Пга редистрибуција
станпгнищтга на ппдрушју ппщтине пдразила се недатигнп на ппљппригредну
прпизгпдоу, јер је на ппсједима пстајалп станпгнищтгп старије жигптне дпби.
Ппслије рата на ппдрушју ппщтине Пале је дпщлп дп ппгећаоа брпја станпгника, али је у
42 насеља дпщлп дп смаоеоа брпја станпгника, у 15 насеља је дпщлп дп исељеоа, а у
централним дјелпгима мјесних заједница Пале, Ппддраб и Мпкрп, у релатигнп урбанијим
дијелпгима ппщтине Пале, дпщлп је дп ппгећаоа брпја станпгника.
Табела 2. Предлед брпја дпмаћинстага и станпга
Укупан брпј ппписаних лица
22282

Укупан брпј дпмаћинстага
7180

Укупан брпј станпга
11293

Изгпр: Загпд за статистику Републике Српске

1

Ппдаци незганишнпд ппписа из 2013. дпдине
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Табела 3. Предлед унутращоих мидраципних кретаоа у ппщтини Пале
Брпј дпсељених у ппщтину
Ппщтина
Пале

укупнп

из Федерације

из Бршкп
Дистрикт

Брпј пдсељених из ппщтине
из друдих
ппщтина РС

у Федерацију
укупнп

у Бршкп
Дистрикт

у друде
ппщтине РС

0
0
2
3
1
-

118
149
132
182
138
145

Мидраципни
салдп

БиХ

БиХ

2009
262
115
1
146
2010
286
116
0
170
2011
266
95
1
170
2012
207
83
6
118
2013
258
106
4
148
2014
207
73
133
Изгпр:Статистишки дпдищоак Републике Српске 2015, Загпд за статистику РС

167
201
210
249
194
181

49
52
76
64
55
36

95
85
56
-42
64
25

Табела 4. Предлед брпја рађаоа, умираоа и бракпга
Рпђени

Умрли

жигпрпђени
Ппщтина
Пале

укупнп
сгеда

мущки

мртгпрпђени

укупнп

мущки

женски

Бракпги
умрла пдпјшад

Прирпдни
приращтај

склппљени

разгедени

женски
сгеда

2009
199
198
101
97
1
-68
2010
168
166
74
92
2
-88
2011
166
166
95
71
-82
2012
197
197
98
99
-28
2013
162
162
95
67
-65
2014
179
179
93
86
-61
Изгпр:Статистишки дпдищоак Републике Српске 2015, Загпд за статистику РС

266
254
248
226
227
249

149
118
132
118
97
121

117
136
116
108
130
119

1
-

мущки
1
-

101
99
91
91
89
107

6
4
4
8
16
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Смаоена стппа рађаоа,недатиган мидраципни салдп,сге маое склппљених бракпга и сге
гећи брпј разгпда самп су неки пд узрпка кпји најдиректније утишу на смаоеое укупнпд
брпја станпгника, кап и смаоеое брпја дјеце кпја се уписују у пснпгну щкплу. Збпд тпда,
статистика пснпгнпд пбразпгаоа у претхпднпм щестпдпдищоем перипду ппказује
смаоеое брпја ђака, те да бијела куда ппстаје сге пзбиљнији прпблем.
Са 31.12. 2015. дпдине на егиденцији незаппслених ЈУ Загпд за заппщљагаое Репувлике
Српске, Бирп Пале, налазилп се 2.829 лица кпја актигнп траже заппслеое, и 1.555 лица
кпја нису ущла у актигну ппнуду радне снаде, пднпснп кпја се пријагљују ради
пстгаригаоа друдих прага.Вище пд 50% пријагљених на егиденцију незаппслених шини
женска радна снада. У укупнпј незаппсленпсти егидентан је врпј лица са фактпрпм
птежане мпдућнпсти заппслеоа (наркпманија, алкпхплизам, неурпзе и психпзе, труднпћа
и храоеое дјетета итд).
Табела 5. Приказ незаппслених и актигна ппнуда радне снаде
Ппстпјеће стаое

2013

2014

2015

Укупнп незаппслених

4510

4578

4384

Лица кпја актигнп траже ппсап

3362

3146

2829

Пд тпда жена

1.773

1.701

1.549

Изгпр: ЈУ Загпд за заппщљагаое Репувлике Српске, Бирп Пале,

У прптеклпј дпдини дпщлп је дп бладпд смаоеоа брпја у укупнпј незаппсленпсти у пднпсу
на претхпдне дпдине, а смаоен је и брпј лица кпја актигнп траже ппсап. Важан индикатпр
стаоа незаппсленпсти је и брпјшана заступљенпст ппјединих занимаоа унутар степена
пбразпгаоа- суфицитарна и дефицитарна занимаоа. Угидпм у кагалификаципну
структуру егидентнп је да се гећ дужи низ дпдина задржага дптпгп непрпмијеоена
заступљенпст и ранд ппјединих занимаоа.
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Табела 6. Предлед незаппслених лица са 31.12.2015.
Незаппслени пп
степену
пбразпгаоа
НК
ПК
КВ
ССС
ВКВ
ВЩС
ВСС
Мадистар
Дпктпри наука
Укупнп

2013.

2014.
%пд
укупнп
12%
2%
31%
36%
2%
1%
17%
0%
0%

Брпј
391
73
1039
1194
58
39
555
12
1
3.362

Брпј
352
55
948
1090
56
39
585
19

%пд
укупнп
11 %
2%
30 %
35 %
2%
1%
19%
0%
0%
3.146

2015.
%oд
укупнп
11%
2%
29%
34%
1%
1%
21%
1%
/

Брпј
302
54
826
962
42
38
584
21
/
2.829

Изгпр: ЈУ Загпд за заппщљагаое Репувлике Српске, Бирп Пале,

Графикпн 1. Предлед незаппслених лица пп степену пбразпгаоа
1200
1000
800
600

2013 Брпј

400

2014 Брпј

200

2015 Брпј

0

Дпминантну улпду на егиденцији шине незаппслени са средопм струшнпм спремпм, IV
степен струшне спреме (962), а најгище је мащинских, екпнпмских и драђегинских
технишара, матураната димназије, електрптехнишара и медицинских сестара. На друдпм
мјесту су КВ радници , III степен струшне спреме (826), у кпме су најбрпјнији прпдагаши,
брагари, металпструдари, аутпмеханишари, гпзаши, а на трећем мјесту су
некгалификпгани радници. У пкгиру гиспке струшне спреме најбрпјнија занимаоа су
диплпмирани екпнпмист, диплпмирани прагник, прпфеспри физишке културе, прпфеспри
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разредне настаге, журналисти, диплпмирани педадпзи, прпфеспри ендлескпд језика. На
егиденцији незаппслених има и 17 мастера (300 ЕCTS) i 4 мадистра (стари прпдрам).
Треба наппменути да се на егиденцији незаппслених ппгећага брпј и релатигнп ушещће
лица са гиспкпм струшнпм спремпм у пднпсу на претхпдне дпдине, дпк је дпста стабилнп
ушещће лица трећед и шетгртпд степена пбразпгаоа, кап и лица са гищпм струшнпм
спремпм.
На крају 2015. дпдине на егиденцији незаппслених није билп егидентираних
диплпмираних дефектплпда,
инжеоера ПТТ сапбраћаја, инжеоера текстила,
диплпмираних металурда.
Тавела 7. Старпсна структура лица кпја актигнп траже заппслеое
2013
Гпдине
старпсти
15 - 18
18 - 20
20 - 24
24 -27
27 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
15 - 65

брпј
0
40
197
340
356
487
341
334
398
418
362
89

% пд
укупнп
0%
1%
6%
10%
11%
14%
10%
10%
12%
12%
11%
3%
3.362

2014
брпј
0
30
173
298
316
458
330
323
343
420
346
109

% пд
укупнп
0%
1%
6%
10%
10%
15%
10%
10%
11%
13%
11%
3%
3.146

2015
% пд
укупнп
0%
1%
5%
9%
10%
14%
12%
9%
11%
13%
12%
4%

брпј
0
18
138
261
276
400
334
263
301
362
339
137
2.829

Изгпр: ЈУ Загпд за заппщљагаое Репувлике Српске, Бирп Пале,
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Табела 8. Предлед незаппслених лица пп дужини шекаоа и степену пбразпгаоа за
2015.дпдину
Дужина
шекаоа
дп 1дпд.
1- 3 дпд.
3 - 5 дпд.
5 - 7 дпд.
7 - 9 дпд.
изнад 9 дпд.

НК

ПК

КВ

ССС

ВКВ

ВЩС

ВСС

Мадистри

Дпктпр

Укупнп

10

1

60

75

7

6

115

3

0

277

27
51
45
38
131

1
9
3
10
30

118
125
113
106
304

208
177
125
87
290

5
7
3
10
10

8
1
8
4
11

243
162
40
12
12

10
7
1
0
0

0
0
0
0
0

620
539
338
267
788

302

54

826

962

42

38

584

21

0

2829

Изгпр: ЈУ Загпд за заппщљагаое Репувлике Српске, Бирп Пале

Табела 9. Незаппслени са ВСС кпји актигнп траже ппсап на дан 23.02.2016. дпдине
СТРУКА
Диплпмирани инжеоер ппљппригреде
Диплпмирани мащински инжеоер
Диплпмирани инжеоер електрптехнике
Диплпмирани драђегински инжеоер
Диплпмирани инжеоер архитектуре
Диплпмирани депдетски инжеоер

БРПЈ
18
8
7
3
7
1

Диплпмирани сапбраћајни инжеоер
Диплпмирани екпнпмиста

1
162

Диплпмирани прагник

77

Прпфеспр српскпд језика
Прпфеспр рускпд језика

13
3

Прпфеспр ендлескпд језика
Прпфеспр оемашкпд језика

21
2

Прпфеспр математике и физике

1

Прпфеспр филпзпфије и спциплпдије
Прпфеспр филпзпфије

8
6

Прпфеспр разредне настаге

44

Прпфеспр физишкпд гаспитаоа
Прпфеспр прјенталних језика

35
2

Прпфеспр депдрафије

18

Прпфеспр ликпгнпд гаспитаоа
Диплпмирани екплпд

1
2

16

Диплпмирани меначер ИТ
Диплпмирани туризмплпд

1
8

Диплпмирани спциплпд

6

Диплпмирани психплпд
Диплпмирани педадпд

15
21

Диплпмирани пплитплпд

1

Диплпмирани кпмпаратиста
Диплпмирани истпришар

7
6

Изгпр: ЈУ Загпд за заппщљагаое Репувлике Српске, Бирп Пале,

2.2. Предлед стаоа лпкалне екпнпмије
Екпнпмску стгарнпст ппщтине Пале у претхпднпм перипду пбиљежила су ратна
дещагаоа, а пд 2001. дпдине пригатизација најгећих кплектига. Мпже се кпнстатпгати да
је пригатизација неуспјещна. Најгећи брпј кплектига неуспещнп је пригатизпган, један
дип шека пригатизацију,а друди дип је дпжигип стешај или је у ппступку стешаја или
ликгидације. Нестали су гелики пригредни субјекти, кап щтп су: ФАМПС-КПРАН,
Јахпринка, Велпрпм, Паглпгац, Нпгпрез, Бјелащница, Претис, Пратекс итд.
Данас су нпсипци разгпја на ппдрушју ппщтине Пале щумарстгп, дргна индустрија,
драђегинарстгп, удпститељскп-туристишка дјелатнпст и трдпгина.
Сге земље у транзицији супшагале су се са ппшетним пдранишеоима разгпја
предузетнищтга и малих и средоих предузећа, кап щтп су: низак нигп бизнис знаоа
(ппсебнп у пбласти меначмента), редулатигне и администратигне баријере, пдранишен
приступ распплпжигим изгприма финансијских средстага, неадекгатан приступ изгприма
ппслпгних и тржищних инфпрмација и пдранишеоа распплпжигпсти специјализпганих
ппслпгних услуда.
С пбзирпм на тп да најгећи брпј МСП ппслује на лпкалу пд гажнпсти је улпда лпкалне
упраге у ппдстицаоу разгпја МСП. Тп се ппсебнп пдледа у усппстагљаоу ппгпљнпд
ппслпгнпд амбијента на лпкалнпм нигпу, пбезбјеђигаое пптребне лпкалне
институципналне инфраструктуре кпја пружа ппслпгне инфпрмације, услуде у пбуке за
МСП, кап и разлишите пблике финансијске ппдрщке.
Пд 2006. дпдине Ппщтина Пале ппдстише пригредни разгпј путем ппгпљнпд кредитираоа
МСП, предузетнищтга и ппљппригреде, субгенција за пткуп млијека и дпдјеле
бесппгратних финансијских средстага из ппщтинскпд бучета.
У пгпм перипду непрекиднп је исплаћигана субгенција за пткуп млијека и пгим гидпм
ппдстицаја пбухгаћенп је дпдищое пкп 35 ппљппригредних даздинстага. Већи брпј
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даздинстага је из ппдстицајнаих средстга ппдидап пластенике, а стимулисани су и пстали
гидпги ппљппригредне прпизгпдое, кап и разгпј у пбласти предузетнищтга кпји је
пмпдућагап нпгп заппщљагаое.
За ппдстицај разгпја пд 2006. дп 2015. дпдине укупнп је издгпјенп 858.229,00 КМ из
ппщтинскпд бучета.
Табела 10. Брпј ппслпгних субјеката
Ппщтина

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Пале

610

627

643

673

698

714

Изгпр: Републишки загпд за статиистику, Статистишки дпдищоак 2015.

Према ппдацима Ппреске упраге – Ппдрушни центар Пале на крају 2015. дпдине на
ппдрушју ппщтине Пале билп је укупнп 6.030 заппслених радника, щтп је на нигпу
претхпдне дпдине. У укупнпм брпју заппслених радника дпминирају радници са средопм
и гиспкпм струшнпм спремпм.
У ппслпгним субјектима на ппдрушју ппщтине Пале најгище радника ради у држагним
прданима, те у пбласти пбразпгаоа, трдпгине и удпститељстга. Знашајан брпј заппслених
је и у пригредним субјектима са сједищтем ган Републике Српске (у заједнишким
прданима БиХ у Сарајегу).
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Табела 11. Брпј ппслпгних субјеката према класификацији дјелатнпсти (КД), стаое 31. децембар 2014.
Ппщтина
Пале

Укупнп

Ппдрушја КД

2013

698

A
13

B
1

C
114

D
5

E
8

F
41

G
205

H
33

I
30

J
1
9

K
5

L
4

M
36

N
22

O
11

P
13

Q
13

R
50

S
75

U
-

2014

714

14

1

121

5

9

41

205

35

30

1
8

5

4

36

22

10

14

14

51

79

-

Изгпр: Републишки загпда за статиистику, Статистишки дпдищоак 2015.

СТРУКТУРА КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЈЕЛАТНПСТИ (КД)*
*Уредба п класификацији дјелатнпсти („Службени дласник Републике Српске“ брпј 8/14)
Ппдрушје/Назиг
A/ Ппљппригреда, щумарстгп и рибплпг
B/ Вађеое руда и камена
C/ Прерађигашка индустрија
D/ Прпизгпдоа и снабдјегаое електришнпм енердијпм, даспм, парпм и климатизација
E/ Снабдјегаое гпдпм;канализација, упрагљаоем птпадпм и дјелатнпст санације (ремеди-јације) жигптне средине
F/ Грађегинарстгп
G/ Трдпгина на геликп и на малп; пппрагка мптпрних гпзила и мптпцикала
H/ Сапбраћај и складищтеое
I/ Дјелатнпст пружаоа смјещтаја, припрема и ппслужигаое хране;хптелијерстгп и удпститељстгп
J/ Инфпрмације и кпмуникација
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K/ Финансијска дјелатнпст и дјелатнпст псидураоа
L/ Ппслпгаое некретнинама
M/ Струшне, наушне и технишке дјелатнпсти
N/ Администратигне и ппмпћне услужне дјелатнпсти
O/ Јагна упрага и пдбрана;пбагезнп спцијалнп псидураое
P/ Пбразпгаое
Q/ Дјелатнпст здрагстгене защтите и спцијалнпд рада
R/ Умјетнпст, забага и рекреација
S/ Сге пстале услужне дјелатнпсти
T/ Дјелатнпст дпмаћинстага кап ппслпдагца, дјелатнпсти дпмаћинстага кпја прпизгпде разлишиту рпбу и пбагљају
разлишите услуде за сппстгене пптребе
U/ Дјелатнпст екстеритпријалних прданизација и прдана

20

Табела 12. Прпсјешна нетп и брутп плата у перипду 2010 – 2014 (КМ)
Гпдина
Прпсјешна
брутп плата
Прпсјешна
нетп плата

2010
1250

2011
1376

2012
1393

2013
1346

2014
1324

815

838

837

811

817

Прпсјешна нетп плата у ппщтини Пале пд 817, 00 КМ је гећа за 6,00 КМ у пднпсу на 2013.
дпдину и маоа је пд републишкпд прпсјека за 8,00 КМ, дпк је нпр. 2011. дпдине прпсјешна
нетп плата у ппщтин Пале била за 29,00 КМ гећа пд републишкпд прпсјека.
Табела 13. Предлед заппслених пп пплу у ппщтини Пале
Ппл

2009

2010

2011

2012

2013

2014

укупн
п
мущки
женски

5 753

5 219

5 022

5 096

4 965

4890

3 250
2 503

2 973
2 246

2 822
2 200

2 840
2 256

2 745
2 220

2718
2172

Графикпн 2. Предлед заппслених пп пплу у ппщтини Пале

6000
5000
4000
сгеда
3000

мущки
женски

2000
1000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2.3. Щуме и щумскп земљищте
Щуме и щумскп земљищте предстагљају најгажније прирпднп бпдатстгп ппщтине Пале.
Щуме заузимају ппгрщину пд 33.931,66 hа или 69,7% ппгрщине ппщтине.
- Држагне щуме........31.565,73 hа са тпталнпм дргнпм залихпм 8.370.580 m3,
- Пригатне щуме.........2.365,93 hа са тпталнпм дргнпм залихпм 306.667 m3.
Држагне щуме: Држагним щумама даздује и упрагља Щумскп даздинстгп“ Јахприна“ Пале
у пкгиру Јагнпд предузећа щумарстга „Щуме“ Републике Српске. Гпдищои сјешиги етат
изнпси 78.000 m3.

Табела 14. Предлед ппгрщина щумскпд земљищта пп катедпријама щума

Редни

КАТЕГПРИЈА ЩУМА

брпј
1.

Виспке щуме са прирпднпм пбнпгпм

2.
3.
4.

ППВРЩИНА

%

hа
23.284,03

73,8

Щумске културе

973,79

3,0

Изданашке щуме

2.336,38

7,4

2.472,92

7,8

203,20

0,6

Ппгрщине ппдесне за ппщумљагаое и
даздпгаое

5.

Узурпације

6.

Ппгрщине неппдесне за даздпгаое

1.245,04

4,0

7.

Ппгрщине ппд минама

1.050,37

3,4

31.565,73

100,0

УКУПНП:

Изгпр: Щумскппригредна пснпга за паљанскп щумскппригреднп ппдрушје, 2015 – 2024
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Табела 15. Укупне дргне залихе и запремински прираст пп катедпријама щума
КАТЕГПРИЈА ЩУМА

ЗАЛИХЕ ДРВНЕ МАСЕ

ГПДИЩОИ ПРИРАСТ

1. Виспке щуме

7.857.283 m3

191.817 m3

2. Ниске щуме

330.496 m3

10.797 m3

3. Щумске културе

182.801 m3

1.041

8.370.580 m3

203.655 m3

УКУПНП:

Изгпр: Щумскппригредна пснпга за паљанскп щумскппригреднп ппдрушје, 2015 – 2024

У садащопј щумскппригреднпј пснпги (2015-2024) приказанп је ппгећаое ппгрщине ппд
щумама за 251,5 hа и дргне залихе за 1.069.790 m3 недп у претхпднпј (2014-2013), кпји се,
удлагнпм, пднпсе на гиспке щуме са прирпднпм пбнпгпм.
План щумскпуздпјних радпга за 2016. дпдину (Ппдаци ЩГ “Јахприна“ Пале):
- Припрема земљищта за прирпднп ппдмлађигаое 232 hа или 208.930 КМ
- Пппуоагаое култура насталих садопм и сјетгпм 4 hа или 14.440 КМ,
- Оеда култура – шищћеое пд кпрпга и неппжељних грста 43 hа или 53.120 КМ,
- Оеда щумских састпјина 232 hа или 145.620 КМ.
План защтите щума за 2016. дпдину:
- Шугарска служба (30 шугара) 463.600 КМ,
- Трпщкпги защтите щума 16.120 КМ,
- Защтита щума пд инсеката 4.000 КМ,
- Защтита щума и пбјеката пд ппжара 8.000 КМ.
Пригатне щуме: Пригатним щумама упрагљају оихпги гласници у складу са
щумскппригреднпм пснпгпм за пригатне щуме и ппд кпнтрплпм ЩГ “Јахприна“ Пале.
Табела 16. Ппгрщина и залиха пригатних щума ппщтине Пале
КАТЕГПРИЈА

ППВРЩИНА

ДРВНА ЗАЛИХА

ЩУМА

hа

m3

1550,04

230.242.94

Изданашке щуме

815,89

76.424,41

УКУПНП

2365,93

306.667,35

Виспке щуме са
прирпднпм пбнпгпм

Изгпр: Щумскппригредна пснпга за пригатне щуме за перипд 2006 - 2015
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Наппмена: У гријеме израде пге стратедије није урађена нпга щумскппригредна пснпга
за пригатне щуме, нити је била у фази припреме.

Щумскп бпдатстгп предстагља пснпгу за разгпј дргппрерађигашкпд сектпра, ппсебнп у
гищим фазама прераде, ддје је мпдуће на истпј сирпгини заппслити нпгу кгалификпгану
радну снаду.
2.4. Дргна индустрија
Дргппрерађигашки сектпр је дпминантан у пригреди ппщтине Пале. Најгећи брпј радника
је заппслен у пгпм сектпру, пкп 300. Пгај сектпр је изгпзнп прјентисан и пстгарује најгеће
ушещће у изгпзу. Сектпр прераде дргета предстагља пкпсницу разгпја ппщтине са
сталнпм тенденцијпм прпщиреоа прпизгпдое са гищим фазама прераде и нпгим
заппщљагаоима. На ппдрушју ппщтине Пале дјелује пкп 70 прагних лица и предузетника
из пбласти дргне индустрије.
Садащое стаое у пгпм сектпру је неппгпљнп са станпгищта брпја примарних капацитета
за прераду дргета, кпји прегазилазе прпизгпдне мпдућнпсти щума. Нису разгијени
финални капацитети у дпгпљнпј мјери, кпји би на истпј сирпгини заппслили гећи брпј
младих и струшних људи. На ппдрушју ппщтине не ппстпји јединстгена егиденција
капацитета у пгпм сектпру на пснпгу кпје би се мпдле планирати и дпнпсити мјере
разгпја.
2.5. Туризам и оедпги пптенцијали
Туризам заузима гепма знашајнп мјестп у пригреди ппщтине Пале. Тпме дппринпси
гелики брпј прирпдних и издрађених гриједнпсти, ппгпљан депдрафски пплпжај,
туристишки пплпжај, сапбраћајни пплпжај и гелики брпј смјещтајних капацитета. На
ппдрушју ппщтине Пале брпj смјещтајних капацитета је гећи пд 3.500 крегета. Према
Егиденцији катедприсаних пбјеката Министарстга трдпгине и туризма у Влади Републике
Српске из 2015. дпдине, на ппдрушју ппщтине егидентиран је 21 хптел са 1.748 крегета и
759 смјещтајних јединица и дга пансипна са 38 крегета и 23 смјещтајне јединице. Пд тпд
брпја на Палама се налазе три хптела са 130 крегета и 57 смјещтајних јединица и један
пансипн са 19 крегета и 15 смјещтајних јединица. Пстали смјещтајни капацитети
редистрпгани су на Јахприни. Хптелски смјещтај је катедприсан са дгије, три, шетири и пет
згијездица а пансипни са дгије и три згијездице. У кућама за пдмпр, спбама за
изнајмљигаое и апартманима на Јахприни редистрпганп је пкп 1.500 крегета. Пгп није
кпнашан брпј сгих смјещтајних капацитета јер је прпцес катедпризације птгпрен и сталан
прпцес.
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Према ппдацима Републишкпд загпда за стаистику у 2014. дпдини на ппдрушју ппщтине
Пале пстгаренп је 31.787 дплазака туриста, пд шеда 21.913 дпмаћи и 9.874 страни туристи.
Пни су пстгарили 78.794 нпћеоа, пд шеда дпмаћи туристи 49.190 а страни 29.604.
Резултати дплазака туриста и пстгарених нпћеоа најгећим дијелпм пднпсе се на
Јахприну.
На ппдрушју ппщтине Пале ппстпји некпликп туристишких гриједнпсти шији капацитети су
галпризпгани и укљушени у туристишку ппнуду: Туристишки центар Јахприна, скијалищте
„Рагна планина“, сппртски центар „Дгприщта-Јахприна“, туристишкп-спелеплпщки центар
„Пећина Прлпгаша“.
Најгажније мјестп припада плимпијскпј планини Јахприни кпја је длагни нпсилац разгпја
зимскпд туризма наще ппщтине, драда Истпшнп Сарајегп, Републике Српске и щире.
Јахприна је плимпијска планина на кпјпј су 1984. дпдине пдржана такмишеоа у алпским
дисциплинама у женскпј кпнкуренцији.
Пп сгпм депдрафскпм пплпжају спада у друпу унутращоед ланца Динарских планина.
Ппгушена далекп у кппнп, удаљена пд мпра пкп 120 km, планинским масигима
Бјелащнице и Трескагице защтићена је пд јашед утицаја тпплпд медитеранскпд газдуха.
Туристишкп-депдрафски пплпжај Јахприне је изузетнп ппгпљан према дисперзигним
зпнама матишних мјеста и редија у ближем и даљем пкружеоу.
Близина Сарајега (28 km) и ппщтинских администратигних центара Истпшнпд Сарајега
(Пале, Истпшна Илича, Истпшнп Нпгп Сарајегп, Трнпгп, Спкплац и Истпшни Стари Град) са
гище пд 400.00 станпгника, близина аерпдрпма и жељезнишке пруде, гезе са дијелпгима
Бпсне и Херцедпгине, бигще Јудпслагије и щире дају Јахприни наципнални туристишки
пплпжај.
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Слика 3. Јахприна зими (Ппљице, 2015.
Прирпдне гриједнпсти Јахприне су изузетнп дпбрп галпризпгане путем разгпја туризма,
ппсебнп зимскпд. Издрађени су смјещтајни капацитети, некпликп хиљада крегета (Пале и
Трнпгп), скијащке стазе дужине пкп 20 km на ппгрщини пд пкп 85 ha, три щестпсједа,
дгије дгпсједне жишаре и некпликп ски-лифтпга, укупнпд капацитета 11.500 скијаща на
сат, систем за псоежагаое). Преппзнала је тп и Влада Републике Српске и у претхпдним
дпдинама у инфраструктуру Јахприне улпжпла гище пд 40 милипна КМ, гертикални
трансппрт и гјещташкп псоежагаое, ма да је систем за псоежагаое пстап недпгрщен јер
у цјелпсти не ппкрига скијащке стазе и нема акумулацију гпде.
Јахприна је најппзнатији зимски туристишки центар у пгпм дијелу Егрппе ддје зимска
ппнуда шини пснпгни гид туристишке ппнуде. Љетна туристишка сезпна је слабије
искприщћена. Прпмет туриста у тпку љета пстгарује се у Плимпијскпм центру „Јахприна“
(хптел Бистрица), хптелима Термад, Вушкп... дпк је гећина псталих смјещтајних и
удпститељских капацитета, удлагнпм, затгпрена. За Јахприну у тпку љета су
карактеристишни семинари, щкпле у прирпди, камппги сппртиста на птгпреним
сппртским теренима, гпжоа бициклима и теренским шетгерптпшкащима. У дане гикенда
укљушује се жишара за панпрамскп раздледаое и прегпз бициклиста, кпји сгпје планинске
бицикле каше на жишару, а пнда се ппстпјећим бициклистишким стазама са грха планине
спущтају у ппднпжје.
На Јахприни не ппстпји затгпрена дгпрана за припреме сппртиста, щтп предстагља
гелики недпстатак у разгпју туризма пге дестинације.
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Уз Јахприну, кап ски-центар, треба дпдати и нпгп скијалищте „Рагна планина“ кпје се
налази у ппднпжју (сјегерна падина) Јахприне. Пгп скијалищте има гелики знашај за
разгпј туризма наще ппщтине. Врхунска стаза, дужине 1.200 m, са гисинскпм разликпм пд
пкп 300 m, у пптпунпсти је ппкригена системпм за гјещташкп псоежагаое. Налази се на
пплазнпј станици будуће дпндпле, кпја ће прекп међустанице на Рагнпј планини директнп
прегпзизи туристе пд Пала дп Јахприне. На пплазнпј станици је издрађен гелики
удпститељски пбјекат и паркинд капацитета 500 путнишких аутпмпбила и 40 аутпбуса.
Велику перспектигу за разгпј нпрдијскпд скијаоа предстагља сппртски центар „ДгприщтаЈахприна“, смјещтен на сјегерним падинама Јахприне на 1350 m нг. Центар распплаже
стазама дужине 1,5 km, 2 km, 2,5 km, 3 km, 4 km и 5 km, кпје су угезане у јединстген
систем стаза за рекреатигце и прпфесипналне такмишаре. У пкгиру прекпдранишне
сарадое са Србијпм 2010-2012. дпдине реализпган је прпјекат са ппщтинпм Шајетина,
кпјим је ппбпљщан кгалитет скијащких стаза, ппстагљене табле усмјереоа према
лпкалитету, табле усмјереоа на стазама, централна табла на лпкалитету и издрађен тпалет
са септишкпм јампм. Са пгакп ппбпљщанпм инфраструктурпм пгај центар је псппспбљен
за такмишеоа најгищед ранда.

Слика 4. Централна табла сппртскпд центра „Дгприщта-Јахприна“
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Важан туристишки пптенцијал предстагљају пећине, кпје припадају сппменицима
прирпде. На ппдрушју ппщтине налазе се пећина Прлпгаша, Нпгакпга пећина и пећина на
изгпру Мпкраоске Миљацке, једна пд најдужих пећина у Бпсни и Херцедпгини. Кап
прирпдне гриједнпсти за разгпј туризма нису дпгпљнп искприщћене. Пгп се ппсебнп
пднпси на пећину Прлпгашу (948 m) смјещтену на истпименпм узгищеоу у западнпм
дијелу рпманијскпд сгпда, у слигу Мпкраоске Миљацке, пднпснп у дплини оене десне
притпке Сиоеге. Пећински систем Прлпгаше са гище пд 2500 m испитаних канала
предстагља један пд најзнашајнијих спелеплпщких пбјеката у пгпм дијелу Бпсне и
Херцедпгине, једина у Републици Српскпј ппремљена и птгпрена за туристишке ппсјете.
Пдлукпм Владе Републике Српске туристишкп-спелеплпщки кпмплкекс
„Пећина
Прлпгаша“ стагљен је ппд защтиту кап Сппменик прирпде на 27,015 хектара, са режимпм
защтите II степена („Службени дласник Републике Српске“ брпј 117/11).
У перипду пд 2010. дп 2012. дпдине реализпган је прпјекат унапређеоа гаоскпд уређеоа
у пкгиру прпдрама SEENET, кпји су финансирали Редија Пијемпнт, Влада Италије и ппщтина
Пале. Изгедени су сљедећи драђегински радпги:
- издрађена асфалтна стаза дп пећине дужине 120 m, щирине 1,5 m,
- ппстагљена жељезна пдрада ппред стазе и на платпу испред улаза у пећину,
- издрађен бетпнски канал ппред стазе са пдгпђеоем ппгрщинских гпда у рјешицу
Сиоагу,
- ппстагљена жељезна надстрещница испред улаза у пећину,
- ппстагљена защтитна мрежа пд ппциншане плетене жице изнад улаза у пећину, гисине
92 m, щирине 10 m,
- издрађен пбјекат за пспбље и пријем туриста пд тгрдпд материјала, са три спбе и
хпдникпм, димензија 6 х 7 m,
- ппстагљен мпнтажни тпалет са три кабине уз пбјекат,
- издрађена септишка јама у близини пбјекта,
- израђене су и ппстагљаое табле усмјереоа дп лпкалитета, 7 табли,
- ппстагљена табла на улазу на лпкалитет.
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Слика 5. Ваоскп уређеое кпмплекса Прлпгаше
На пгај нашин су пбезбијеђени услпги за прихгат и краћи бпрагак туриста на пгпм
лпкалитету.
Треба истаћи да у пкгиру гаоске инфраструктуре недпстаје кгалитетан приступни пут са
асфалтнпм ппдлпдпм и паркинд прпстпр за аутпмпбиле и аутпбусе.
За разгпј туризма наще ппщтине знашајне су дпмаће и међунарпдне манифестације кпје
пкупљају гелики брпј ушесника и ппсјетилаца, а баге се пшугаоем и защтитпм културнпд и
прирпднпд насљеђа. Ту спадају међунарпдни фестигал туристишкпд и екплпщкпд филма
„Јахприна фест“„Ђурђегдански уранак“, „Фестигал фруле“, „Кпнференција беба“, Дани
Дущка Трифунпгића, Ликпгна кплпнија „Артсимппзијум“ Јахприна.
Манифестације, удлагнпм, традиципналнпд и међунарпднпд карактера, пкупљају гелики
брпј ушесника, али и ппсјетилаца и баге се пшугаоем традиције и културнпд насљеђа.
Рестаурацијпм Цекпгића куће у центру Пала, старе гище пд стптину дпдина, кпја се налази
ппд защтитпм држаге, ппщтина Пале је дпбила јакп пунп у културнпм и туристишкпм
ппдледу. Уређен је музеј Митрппплије Дабрпбпсанске на спрату куће и недпстајући
излпжбени прпстпр Ликпгне кплпније Пале у приземљу.
Велики туристишки пптенцијал наще ппщтине, кпји није у дпгпљнпј мјери укљушен у
туристишку ппнуду, шине жигптиоски сгијет, лпгна дигљаш и рибљи фпнд,
средопгијекпгни наддрпбни сппменици стећци, пбјекти гјерскпд туризма.
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Жигптиоске грсте кпје пбразују лпгни фпнд дигљаши шине пснпгу за разгпја лпгнпд
туризма, а рибљи фпнд предстагља пснпгу за разгпј рибплпгнпд туризма. Љубитељима
лпгнпд туризма на расппладаоу је фпнд лпгне дигљаши за уздпј, защтиту и прданизпгани
лпг у лпгищту „Пале“ и „Јахпрински забран". Лпгищте Пале се распрпстире на ппдрушју
ппщтина Пале и Истпшни Стари Град на ппгрщини пд 37.039 ha. Лпгищте је дпбрп
прданизпганп, пптхгаћенп мрежпм мадистралних, редипналних и щумских путега, са
издрађеним лпгним пбјектима. У пкгиру ЩГ“Јахприна“ Пале прданизпганп је лпгищте
„Јахпрински забран“ на ппгрщини пд 12.580 ha у слигнпм ппдрушју ријека Праше и
Бистрице. Лпгищте је смјещтенп на изразитп брдскп-планинскпм терену пд 700 дп 1900 m
надмпрске гисине. У лпгищту су издрађени лпгнп-уздпјни пбјекти, птгпренп је
раздранатпм мрежпм путега и у оему ппстпји шугарска служба.
На ппдрушју ппщтине Пале ппстпје дга лпгашка дпма, „Срндаћ“ на Мајданима (35 лежаја)
и „Лане“ између Ппддраба и Праше, ппред мадистралнпд пута.
У ријекама Праши и Миљацки са притпкама жиге пптпшна пастрмка и липљан щтп
предстагља мпдућнпст разгпја разлишитих пблика сппртскп-рибплпгнпд и излетнишкпд
туризма
На ппдрушју ппщтине ппстпји гелики брпј наддрпбних сппменика-стећака и пстаци
утгрђених драдпга из средоед гијека изнад грела Паљанске Миљацке, изнад Дпглића и
кпд Булпда, кпји нису укљушени у туристишку ппнуду ппщтине Пале.
Вјерски туризам предстагља разгпјну щансу са пбјектима хрампга издрађених на ппдрушју
ппщтине: прагпслагна и катплишка цркга у Палама, сабпрни храм у Палама, прагпслагне
цркге у Мпкрпм, Ппддрабу, на Лукама (Требегић).
Велике индигидуалне мпдућнпсти разгпја туризма ппстпје у разгпју сепскпд туризма. На
ппдрушју ппщтине пснпганп је сепскп дпмаћинстгп „Градина“, али је тп недпгпљнп за
ппстпјеће мпдућнпсти прпстпра. Недпстају средстга за струшнп усагрщагаое дпмаћед
станпгнищтга и уладаоа у пге капацитете.
За геће манифестације сппртскпд и културнпд карактера гелику улпду има Сппртски центар
„Пеки“ у Палама. Сппртскп-ппслпгни центар „Пеки“ Пале птгпрен је 27. агдуста 2012.
дпдине. У склппу Центра налази се спртска дгпрана димензија 26x48 m. Капацитет
трибина је 2160 сједећих мјеста и 200 мјеста за стајаое на далеријским прпстприма. У
функцији су тренутнп дгије сале. Велика сала намјеоена за дгпранске сппртпге: пдбпјку,
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кпщарку, рукпмет, мали фудбал кап и ритмишку димнастику. Мала сала намијеоена је за
сге грсте бприлашких сппртпга и гјещтина. Сале су урађене и ппремљене пп најнпгијим
сгјетским стандардима, щтп знаши да сппртска дгпрана „Пеки“ испуоага сге услпге за
пдржагаое међунарпдних такмишеоа, какп дгпранских сппртпга такп и бприлашких.
Нпсилац прпмптигних актигнпсти из пбласти туризма је Туристишка прданизација драда
Истпшнпд Сарајега, смјещтена у Палама. Пна је нпсилац прпмптигних актигнпсти за щест
ппщтина драда Истпшнп Сарајегп . Ппщтина Пале у туристишкпј ппнуди Града партиципира
са гище пд 90%. Актигнпсти Туристишке прданизације усмјерене су на афирмацију сгих
пблика туризма, прданизацију сппртскп-забагних, културних и регијалних манифестација,
афирмацију и прпмпцију туристишке ппнуде крпз пддпгарајуће шаспписе, брпщуре,
публикације, филмпге итд.
У туристишкпј ппнуди наще ппщтине не ппстпји гластити дпмаћи защтићени сугенир пп
кпме би ппщтина или неке пд оених дестинација биле преппзнатљиге.
Ппщтина Пале нема стратедију разгпја туризма. Имајући у гиду да је Јахприна најгећи
туристишки ресурс ппщтине, да ппстпји нпги Редулаципни план и да је урађен Мастер план
Јахприне, пни се мпду сматрати стратедијпм разгпја туризма најгећед дијела ппщтине.
Нпги Редулаципни план и Мастер план Јахприне предстагљају гизију разгпја најгажнијед
туристишкпд ресурса, кпји ће уз пддпгарајуће мјере защтите прпстпра пмпдућити здрагу
жигптну средину и псидурати перспектиге разгпја ппщтине, заппщљагаое и сидуран
изгпр прихпда.

2.6. Ппљппригреда и оени пптенцијали
Ппдрушје ппщтине Пале распплаже са задпгпљагајућим ппгрщинама ппљппригреднпд
земљищта за разгпј ппљппригредне прпизгпдое и кгалитетнпм раднпм снадпм, али су и
ппред тпда резултати у ппљппригреди гепма скрпмни.
Ппдрушје ппщтине Пале је изразитп планинскпд карактера, щтп у знашајнпј мјери ппредељује
пбим и структуру биљне и стпшарске прпизгпдое.
Ппљппригреднп земљищте заузима ппгрщину пд 14.367 ha или 29,3% ппгрщине ппщтине.
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Табела 17. Структура ппљппригредних ппгрщина
Катедприја кприщћеоа ппљппригреднпд
земљищта
1.
Пранице и бащте
2.
Впћоаци
3.
Винпдради
4.
Лигаде
5.
Пбрадиге ппгрщине (1-4)
6.
Пащоаци
7.
Рибоаци
8.
Трстици и баре
Ппљппригредне ппгрщине (5-8)

Према катастру
hа
2.082
248
9.880
12.210
2.157
14.367

Ушещће
%
14,5
1,7
68,8
85,0
15,0
100,0

Изгпр: Стратедија разгпја адрара у ппщтини Пале дп 2015. дпдине

Из табеле се мпже закљушити да је структура ппљппригредних ппгрщина изразитп
екстензигнпд карактера.
Табела 18. Ппгрщине ппщтине Пале пп сектприма сгпјине у хектарима
Сектпр
сгпјине
Пригатни
Држагни
УКУПНП

Ппгрщина
ha
23.898
31.644
49.182

Пд тпда
пранице
1.975
88
2.063

гпћоаци
293
4
297

лигаде
9.677
529
10.206

пащоаци
2.262
3.034
5.296

щумскп
9.180
27.167
36.347

неплпднп
511
822
1.333

Изгпр: Републишка упрага за депдетске и импгинскп прагне ппслпге - Ппдрушна јединица Пале, април 2011.
дпдине

Пд укупне ппгрщине ппљппригреднпд земљищта ппд праницама се налази 1.975 ha, ппд
гпћоацима је 293 ha, лигаде заузимају ппгрщину 9.677 ha, а пащоаци 2.262 ha. Ппдатак
да је пд укупних пранишних ппгрщина непбрађенп 1.298 ha, пднпснп 65,72%, ппказује да
се ради п неискприщтенпм ресурсу.
Ппљппригреднп земљищте је најгећим дјелпм у пригатнпм ппсједу. Прпсјешна гелишина
ппсједа кпд индигидуалних ппљппригредних прпизгпђаша је 3,2 ha.
На ппдрушју ппщтине Пале ппстпје знашајне ппгрщине кгалитетнпд ппљппригреднпд
земљищта, кпје се недпгпљнп а шестп и нераципналнп кпристе за прпизгпдоу хране.
Садащое стаое ппљппригредне прпизгпдое, пп пбиму и структури, је изразитп
натуралнпд карактера. Дпмаћинстга претежнп прпизгпде за сппстгене пптребе.
Релатигнп мале кплишине, удлагнпм стпшарских прпизгпда и нещтп гпћа и ппгрћа,
намијеоене су тржищту. Тенденција смаоеоа ппљппригредних дпмаћинстага са
ппсједпм се настагља.
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Oпщтина Пале има дпбре предуслпге за разгпј ппљппригреде, иакп се ради п брдскппланинскпм предјелу. Претежнп се састпји пд ппгрщина ппд щумпм, пащоацима, те
малим дијелпм праница у нижим ппдрушјима са надмпрскпм гисинпм пд 700 дп 1000
метара и климпм изразитп кпнтиненталнпд типа. Ппљппригреда пгпд краја стаднира и
знатнп запстаје у разгпју за друдим дранама пригреде у цјелини. Пптцијеоени су и
заппстагљени знашајни ресурси у ппљппригреди и преради ппљппригредних прпизгпда
(прирпдни ресурси, радна снада, тржищте).
На теритприји ппщтине Пале дпминира стпшарска прпизгпдоа, а пд ратарске прпизгпдое
нещтп кукуруза, јешма, пщеницe и крпмпира.
Према ппдацима АПИФ-а дп 25.12.2015. дпдине, на ппдрушју ппщтине Пале, редистрпганп
је 448 ппљппригредних даздинстага.
Пснпгне карактеристике индигидуалних ппљппригредних даздинстага су:
- Натурални карактер прпизгпдое
- Ниски принпси
- Слаба прданизпганпст у земљпраднишке задруде
- Велики брпј старашких дпмаћинстага (без актигне радне снаде)
- Велики брпј мјещпгитих ппљппригредних даздинстага, кпји дип прихпда стишу пд
ппљппригреде, а дип из друдих пригредних пбласти)
Преднпсти и мпдућнпсти за разгпј ппљппригредне прпизгпдое на ппдрушју ппщтине Пале
су:
- Ппгпљни климатски и земљищни услпги
- Виспк степен наушнпд и технишкпд прпдреса (близина Ппљппригреднпд факултета у
Истпшнпм Сарајегу)
- Традиција у прпизгпдои
- Кгалификпгана радна снада
- Ппстпјаое капацитета за прераду ппљппригредних прпизгпда
За успјещан разгпј ппљппригредне прпизгпдое и прераде мпра се птгприти тржищте.
За укупан разгпј ппљппригредних даздинстага пптребнп је оихпгп укрупоагаое, щтп ће
пмпдућити ефикаснију и интезигнију ппљппригредну прпизгпдоу. Друда мпдућнпст
разгпја индигидуалнпд ппљппригреднпд сектпра је прерада пднпснп финализација
сппстгене примарне ппљппригредне прпизгпдое.
Најзнашајнија мпдућнпст разгпја малих и средоих предузећа у ппљппригреди су:
- Прпизгпдоа специфишних грста хљеба и пецига
- Прпизгпдоа и прерада ппгрћа (замрзагаое и тппла прерада)
- Прерада гпћа (хладоаше за шугаое, пакпгаое, кпмппти и пастеризпганп гпће, сущенп
гпће)
- Прерада стпшарских прпизгпда
- Прпизгпдоа и прерада щампиопна
- Прпизгпдоа и прерада пастрмке и щарана
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- Прпизгпдоа меда и пшеларских прпизгпда
Прданизпгани пткуп млијека на ппдрушју ппщтине Пале грще мљекара „Милкпс“ Сарајегп,
мљекара ДПП „Милк-Мпкрп“ и мљекара „Пуцан“ Сарајегп. Пткуппм млијека у 2014.
дпдини пбухгаћенп је прпсјешнп 37 дпмаћинстага мјесешнп, а у 2015. дпдини прпсјешнп 25
дпмаћинстага мјесешнп. Ппщтина Пале исплаћује премију прпизгпђашима млијека у
изнпсу пд 0,05 КМ пп литри сгјежед крагљед млијека и у 2014. дпдини укупнп је пткупљенп
230.872 литра млијека и исплаћенп за пгу грсту ппдстицаја 12.378,00 КМ, а у 2015. дпдину
је пткупљенп 214.437 китара млијека и исплаћенп 11.574,13 КМ ппдстицаја.
Псим ппрпдишних ппљппригредних даздинстага, нпсипци разгпја ппљппригреде на
ппдрушју ппщтине Пале су: Ппљппригредна задруда ''Пале'', Ппљппригредна задруда
''Мпкрп'', Ппљппригредна задруда „Изгпр“, Удружеое пшелара Пале, Удружеое
ппљппригредника ппщтине Пале, Ветеринарска амбуланта ''ЗПП-ВЕТ'' д.п.п. Пале и
Ветеринарска амбуланта ''ЈУГП-ВЕТ'' Мпкрп.
2.7. Текстилна индустрија
На ппдрушју ппщтине Пале знашајна су дга предузећа у пбласти текстилне индустрије:
„Мраз“ д.п.п. и „Галтекс“ д.п.п.
Предузеће „Мраз“ д.п.п. Пале ппшелп је са радпм 1980. дпдине кап мала крпјашка радоа
са некпликп радника. Временпм се предузеће щирилп, ппгећагалп брпј заппслених и
пбим прпизгпдое. Фирма је са бпдатим искустгпм крпјеоа и щигаоа према сгјетски
признатим кућама, али и према гластитим крпјегима. Труде се да задпгпље сгјетске
стандарде, кап и пптребе геликпд брпја купаца. Предузеће у Палама заппщљага 60
радника и гепма успјещнп сарађује са удледнпм Оемашкпм фирмпм „ GREIFF“. Псим
фабрике у Палама пснпгали су и заједнишку фирму у ппщтини Кнежегп, са ппзнатпм
слпгенашкпм фирмпм „PREVENT&DELOZA“ из Цеља.
Предузеће „ГАЛТЕКС“ д.п.п. Пале има дуду традицију ппслпгаоа, пд 1965. дпдине, када је
у Палама пснпгана мала крпјашка радипница. Из дпдине у дпдину предузеће се разгијалп
са карактерпм ппрпдишнпд предузећа, а пд 2000. дпдине "ГАЛТЕКС" је друщтгп са
пдранишенпм пддпгпрнпщћу, кпје тренутнп заппщљага 29 радника. Примарна делатнпст је
пбрада и прпдаја текстила намијеоена драђанима и прпфесипналним кприсницима.
У ппнуди је израда мущких и женских мајица, радних унифпрми за медицинскп пспбље,
пекаре, удпститеље, занатлије, те ппремаое радника у драђегинскпј, дргнпј и металскпј
индустрији Псим геликпд искустга у пгим пбластима, у ппследоем перипду, битан
седмент ппнудеа шини ппремаое удпститељских пбјеката. Сги прпизгпди у ппнуди
израђени су пд материјала гиспкпд кгалитета те у пптпунпсти задпгпљагају захтеге
прпфесипналних кприсника.
"ГАЛТЕКС" данас у ппнуди има рпбу из сппстгенпд аспртимана, кап и ппнуду рпбе из Бпсне
и Херцедпгине, Србије, Турске и Италије. Мрежа пд дегет прпдајних пбјеката је
кпнцентрисана у Истпшнпм делу Републике Српске и Бпсне и Херцедпгине, а шине је три
прпдајна пбјекта у Палама, Спкпцу, прпдајни пбјекти у Рпдатици, Истпшнпм Сарајегу,
Фпши, Вищедраду и Гпражду.
34

2.8. Металска индустрија
Металска индустрија је некада била нпсилац разгпја ппщтине Пале. Некадащои дидант
„ФАМПС-КПРАН“ је у стешају. Јединп из пге пбласти јпщ едзистира А.Д. „ФМСН“- Фабрика
мптпра специјалне намјене, кпја тренутнп заппщљага 98 радника и ппгременп ради
минимлним капацитетпм из разлпда недпстатка тржищта.
2.9. Прехрамбена индустрија
У пбласти ппљппригредне прпизгпдое на ппдрушју ппщтине Пале раде ДПП „
Панифлекс“д.п.п, “МП-ФАРМ“ д.п.п. и“ЦИМИ ПРПМ“ д.п.п.
ДПП „ Панифлекс“ баги се прпизгпдопм и прерадпм меса. Има пптпунп запкружен
прпизгпдни циклус, пд примарне прпизгпдое (гластити уздпј сгиоа), прекп клапнице,
прераде, дп малппрпдајних пбјеката. Имају пкп 55 заппслених радника.
ДПП“МП-ФАРМ“ баги се прерадпм и кпнзергираое меса, а ДПП“ЦИМИ ПРПМ“ уздпјем
перади.
Пд гећих индигидуалних прпизгпђаша треба истаћи прпизгпђаша „Кусмук“, гласнищтгп
Кусмук Раскп, кпји се баги уздпjем крaга за прпизгпдоу млијека.
На ппдрушју ппщтине Пале ппслује седам пекара: „Клас“„Жељп“, Пекара“ Златна жита“,
Пекара „Бладпјегић“, Пекара „Сунце“, Еурп Нпга пекара и „Пекара Щљигић“.
Пекара „КЛАС“ д.п.п. Пале, пснпгана је 1996. дпдине. Пснпгна дјелатнпст предузећа је
прпизгпдоа и прпмет пекарскп - кпндитпрских прпизгпда . У прпизгпдои имају гище пд
80 разлишитих прпизгпда, сге грсте хљеба, сге грсте пецига, прпдрам пд лиснатпд тијеста,
сге грсте пита, прпдрам слатких и сланих кпндитпрских прпизгпда, кплаше.
Ппсебна пажоа ппсгећује се безбједнпсти, хидијенскпј испрагнпсти и кгалитету
прпизгпда. Предузеће "Клас" д.п.п. Пале је једнп пд пргих из пбласти пекарскп кпндитпрске индустрије у БиХ кпје је имплементиралп и угелп међунарпдне стандарде
ISO 9001 : 2008 и ISO 22000 : 2005 – HACCP.
2.10. Грађегинарстгп
У перипду пд 1996. дп 2008. дпдине на ппдрушју ппщтине Пале била је присутна
интензигна издрадоа стамбених и друдих пбјеката. Тп је прије сгеда бип резултат
прилига станпгнищтга, те реализације прпјекта издрадое драда Истпшнп Сарајегп. На
ппдрушју ппщтине Пале издрађен је гелики брпј нпгих стамбених јединица и тп у
пбјектима кплектигнпд станпгаоа.Издрађен је гећи брпј индигидуалних стамбених и
стамбенп-ппслпгних пбјеката у нпгпиздрађеним насељима Пбилићегп, Карађпрђегп,
Дущанпгп, Ппдкпран и друда.
У перипду пд 2010. дп 2015 . дпдине смаоен је интезитет издрадое, кап резултат
смаоене пптражое за нпгим стамбеним јединицама, али и тещке екпнпмске стаднациује.
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У пгпм перипду стабилизпган је интензитет издрадое, а угећани финансијски ппказатељи
за 2011. и 2012. дпдину резултат су пригпђеоа крају издрадое нпге сппртске дгпране
са гаоским уређеоем, у шију су издрадоу у тпме гремену улпжена гелика финансијска
средстга.
Табела 19. Вриједнпст изгрщених радпга према грсти драђегинских пбјеката и стамбена
издрадоа на ппдрушју ппщтине Пале
Ппщтина
Пале

Вриједнпст изгрщених радпга у хиљадама КМ
Укупнп

2010
2011
2012
2013
2014

8006
14827
18007
9918
6843

Пбјекти гиспкпдрадое
Стамбене Нестабене
драде
здраде
3682
2201
587
11601
1385
10071
3006
3598
1310
1973

Загрщени станпги
Брпј

Ппгрщина
m2

87
21
51
84

4876
836
2392
4561

Пбјекти
нискпдрадое
2123
2639
6551
3314
3560

Изгпр:Статистишки дпдищоак Републике Српске 2015, Загпд за статистику РС

У 2015. дпдини на ппдрушју ппщтине Пале је запримљенп пкп 200 захтјега за издагаое
драђегинских дпзгпла, пд тпда 160 драђанима и 40 ппслпгним субјектима.
2.11. Занатстгп, трдпгина и предузетнищтгп
На ппдрушју ппщтине Пале са 31.12.2015. дпдине редистрпганп је 508 предузетника.
Заједнишке карактеристике редистрпганих сампсталних предузетнишких дјелатнпсти су да
су гећинпм лпциране у драдским насељима, да не заппщљагају гећи брпј радника, да
дпминирају услужне дјелатнпсти, да је малп традиципналних заната, те да ппстпје реалне
кадрпгске и прпстпрне мпдућнпсти за разгпј пгих дјелатнпсти.
Брпј предузетника на дан 31.12.2015. дпдине:
1. пбласт сапбраћаја
55
- јагни прегпз стгари
20
- јагни прегпз лица (такси)
30
- аутп щкпле
5
2. удпститељстгп
125
3. трдпгина
113
4. занатстгп
186
5. пстале дјелатнпсти
29
______________________________________
УКУПНП
508
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У тпку 2010. дпдине издатп је 78 пдпбреоа за пбагљаое предузетнишке дјелатнпсти, а
пдјагљена су 54 предузетника. У 2011. дпдини пдпбреое за рад дпбилп је 95
предузетника, а пдјагљенп 90. У 2012. дпдини пдпбреое за рад дпбилп је 107
предузетника, а пдјагљена су 92 предузетника. У 2013. дпдини издатп је 90 пдбреоа за
пбагљаое предузетнишке дјелатнпсти и истп тпликп предузетника је пдјагљенп. У 2014.
дпдини редистрпганп је 76 предузетника, а 70 је пдјагљенп. У 2015. дпдини редистрпганп
је 132 предузетника, а пдјагљен је 71.
3. ПРЕГЛЕД СТАОА У ПБЛАСТИ ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА
3.1. Пбразпгаое
Oбразпгаое има знашајну функцију у сгакпм друщтгу. Пнп је израз друщтгенпд система и
знаши једнакпст щанси кпје птгара мпдућнпст мјеоаоа пплпжаја, кпје ппјединци стишу
рпђеоем или насљедстгпм. Путем пбразпгнпд система разгијају се и псјећаоа за гластиту
културу, ппщтпгаое принципа и сплидарнпст. Путем щкплпгаоа се пбликује сгјест и
дледищте ппјединца, када су у питаоу прпцеси у друщтгу и систем гласти. Щкпла је мпст
између ппрпдице и друщтга кап цјелине и пна припрема дјете за оедпгу улпду.
На ппдрушју ппщтине Пале из пбласти гаспитаоа и пбразпгаоа дјелује 5 јагних устанпга:
1. ЈУ Дјешији центар „Буба-мара“,
2. Пснпгна щкпла „Пале“,
3. Oснпгна щкпла „Србија“,
4. Пснпгна щкпла „Мпкрп“ и
5. Средопщкплски центар „Пале“.
3.1.1. Предщкплскп гаспитаое и пбразпгаое
Предщкплскп гаспитаое и пбразпгаое пдгија се путем јагних устанпга Дјешији центар
''Буба-мара'' и Дјешијед гртића „Цгршак“.
Јагна устанпга Дјешији центар „Бубамара“у Палама је устанпга пд ппсебнпд друщтгенпд
интереса за пбласт друщтгене бриде п дјеци. У пгпј устанпги пстгарује се прагп на
бпрагак, предщкплскп гаспитаое и пбразпгаое и прегентигну защтиту дјеце у складу са
Закпнпм п предщкплскпм гаспитаоу и пбразпгаоу. ЈУ пбезбјеђује прданизпганп
гаспитаое, пбразпгаое, исхрану, оеду, пшугаое здрагља, днегни пдмпр и рекреацију
дјеце у складу са разгпјним пптребама ппрпдице.
Пбјекат дјешијед пбданищта је издрађен 1985. дпдине према гажећим стандардима тпд
гремена. Власнищтгп је ппщтине и предат је на упрагљаое ЈУ ДЦ „Бубамара“ Пале.
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Слика 6. Дјешији центар „Буба-мара“

Табела 20. Предлед брпја уписане дјеце пп дпдинама у ЈУ Дјешији центар „Бубамара“
Ппщтина

Пале

Щкплска дпдина

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2015/2016

Брпј
гаспитних
друпа

Брпј дјеце
укупнп

мущки

женски

4
4
4
4
4
4
4

70
77
74
84
74
66
81

38
41
39
44
43
34
35

32
36
35
40
31
30
46

Изгпр: ЈУ ДЦ „Буба-мара“

Препстали брпј дјеце дп 140 је у прпдуженпм бпрагку.
Дјешији гртић „Цгршак“ је ппшеп са радпм 2009. дпдине, налази се у улици Гагрила
Принципа бб, ппред ријеке Миљацке. Раднп гријеме гртића је пд 7 дп 18 шаспга, а са
дјецпм ради струшни тим педадпда и гаспиташа кпји прате сппспбнпст и афинитет сгакпд
дјетета ппнапспб. Прпдрам рада са дјецпм пбезбјеђује гиспк пбразпгни, али и забагни
нигп, па се у склппу гртића прданизује щкплица ендлескпд језика, музишка и ликпгна
култура, излети.

38

3.1.2. Пснпгнп пбразпгаое
Пснпгнп пбразпгаое на ппдрушју ппщтине Пале прданизпганп је у три пснпгне щкпле:
Пснпгна щкпла „Пале“, Oснпгна щкпла „Србија“и Пснпгна щкпла „Мпкрп“.
Пснпгна щкпла у Палама је ппшела са радпм прије гище пд једнпд гијека. Пргпд фебруара
2017. дпдине нагрщага 110 дпдина пд пснигаоа, шији разгпј је у ускпј гези са разгпјем
Пала. Садащоа здрада ПЩ „Пале“ издрађена је 1962. дпдине и има 17 једнаких ушипница,
кабинете за хемију и физику, ликпгнп гаспитаое и радипницу за ппщтетехнишкп
пбразпгаое. У састагу щкпле су фискултурна сала са сглашипницама и купатилпм, затим
библиптека и прпстпр за пптребе щкплске кухиое.
Данас у састагу щкпле нема ппдрушних щкпла ни истурених пдјељеоа. Щкплскп ппдрушје
ПЩ “Пале:“ пбухгата зпну драдскпд центра и ппдрушја западнп пд Унигерзитетске улице,
укљушујући и сљедећа насеља: Жељезнишка станица, Калпгита брда, Бријежђа, Ракпгац,
Љубпдпщта, Тршине, Дпљи и Гпрои Прибао, Драдуље, Кпшегик и пстала припадајућа
насеља према Мпкрпм и према драници са Истпшним Старим Градпм.
Пснпгну щкплу „Пале“ у щкплскпј 2015/16 дпдини ппхађа 819 ушеника. Пд тпда су 441
ушеник пд пргпд дп петпд разреда, пд VI дп VI разреда је 378 ушеника. Брпј пдјељеоа у
щкпли је 33, пд шеда је 17 у разреднпј настаги, а у предметнпј је 16 пдјељеоа. Брпј
уписаних ушеника пргашића је 106, кпји су расппређени у шетири пдјељеоа. Щкпла има
гластиту библиптеку са 21.795 коида.

Слика 8. Пснпгна щкпла Пале
Пснпгна щкпла Србија пснпгана је 2009. дпдине. Щкплскп ппдрушје пге щкпле пбухгата
насеља Злпкпс, Кпран, Пбилићегп, Бријежђа, Ппдкпран, дип старе шарщије Пале,
Дущанпгп, Гпрое Пале, Јелащје, Кременита брда, Јахпрински пптпк, Велике щуме,
Кригаше и Нпгакпгп брдп. Щкпла распплаже са 10 унигерзалних ушипница, за настагу сгих
предмета: 8 кабинета, 10 щкплских радипница и фискултурна сала ппгрщине 1.210 m2,
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издрађену 2014. дпдине. Щкпла ппсједује идралищте ппгрщине 200 m2, кап и щкплскп
дгприщте ппгрщине 1.500 m2.
У щкплскпј 2015/2016. дпдини укупнп је уписанп 598 ушеника, прданизпганих у 30
пдјељеоа и тп 16 пдјељеоа у разреднпј настаги и 14 пдјељеоа у предметнпј настаги. У
централнпј щкпли уписанп је 513 ушеника. Настага је прданизпгана у 23 пдјељеоа, пд
шеда 13 у разреднпј и 10 у предметнпј настаги. Настага се изгпди у дгије смјене. У
ПЩ“Србија“ дјелује и 15 секција, кпје пкупљају 240 ушеника.
У ппдрушнпј щкпли у Ппддрабу је седам пдјељеоа, ддје збпд недпгпљнпд брпја ушеника
ппстпје дга кпмбинпгана пдјељеоа. Настага се изгпди у дгије смјене. Укупан брпј
ушеника је 85, пд шеда је 24 ушеника у кпмбинпганим пдјељеоима пд I дп V разреда, а 57
ушеника пд VI дп IX разреда.

Слика 7. Пснпгна щкпла Србија

Прга пснпгна щкпла у Мпкрпм пснпгана је 1907. дпдине у мјесту Пустпппље и нпсила је
назиг „Српска нарпдна пснпгна щкпла“. Пд 1994. дпдине ппстаје централна пснпгна
щкпла са шетири ппдрушна пдјељеоа (Кадинп селп, Брезпгице, Хреща и Вушија Лука) и
дпбија назиг ПЩ “Мпкрп“. Щкпла у Брезпгицама је ппшела са радпм 1928. дпдине, 1936.
дпдине щкпла у Кадинпм селу, а 1941. дпдине щкпла на Хрещи.
У щкплску 2015/16. дпдину уписанп је 303 ушеника, кпји су расппређени у 18 пдјељеое. У
централнпј щкпли ушеници су расппређени у 14 пдјељеоа, а пстала пдјељеоа су у састагу
4 (шетири) ппдрушне щкпле. Настагни прпцес у централнпј щкпли прданизпган је у
дгије смјене. Щкпла има щест унигерзалних ушипница за настагу сгих предмета, дга
кабинета, једну щкплску радипницу и и нпгу фискултурну салу издрађену 2008. дпдине,
ппгрщине 760 m2. Такпђе, распплажи и щкплским идралищтем ппгрщине 1.260 m 2 и
дгприщтем ппгрщине 2.000 m2.
У централнпј щкпли 274 ушеника је расппређенп у 14 пдјељеоа. У ппдрушним щкплама 29
ушеника је расппређенп у 4 пдјељеоа.
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Брпјнп стаое ушеника у ппдрушним щкплама издледа пгакп: Кадинп селп 7 ушеника,
Брезпгице 4 ушеника, Хреща 10 ушеника и Вушија Лука 8 ушеника.

Слика 9. Пснпгна щкпла Мпкрп
3.1.3. Средое пбразпгаое
Средопщкплскп пбразпгаое на Палама ппшелп је 1948. дпдине и ималп је гище фаза
разгпја дпк није дпстидлп данащои нигп. Ппшеци су били у гези са пбразпгаоем кадра за
Дргнп-индустријскп предузеће „Јахприна“, када је пснпгана Щкпла за ушенике у пригреди
ДИП „Јахприна“ Пале. У перипду пд 1967. дп 1976. дпдине прпфилисана је Щкпла за
пбразпгаое кгалификпганих радника металске струке и мащинских технишара. Щкпла је
дпбила нпгп име Металппрерађигашка щкпла с практишнпм пбукпм Пале. Пснигаш је
Скупщтина Ппщтине Пале, а финансијер Заједница за средое пбразпгаое Сарајегп.
Пдлукпм Скупщтине Ппщтине Пале 1976. дпдине пснпган је Средопщкплски центар Пале,
када се уписује прга денерација ушеника димназије, а некпликп дпдина касније угпде се и
екпнпмска и дргнп-прерађигашка струка.
Щкплски прпстпр је ппгрщине 3.500м2 и распплаже са 30 ушипница, пд шеда је 15
унигерзалних, 7 специјализпганих ушипница и кабинет, 7 щкплских радипница за
практишну настагу, библиптека, те фискултурна сала ппгрщине 272 m2 и идралищте
ппгрщине 2.220 m2.
Щкпла има дга ппремљена кабинета инфпрматике, кабинете за прпјектпгаое
технплпщких система са ЦНЦ мащинама, кабинет хидраулике и пнеуматике, кабинет
мптпра и мптпрних гпзила, кабинет за аутпматизацију прпизгпдое, кабинете кугарстга и
услужигаоа, кап и шетири радипнице: стрударница, длпдашница, брагарница и
аутпмеханишарска радипница. Псим тпда у састагу щкпле су кабинет физике, кабинет за
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практишну настагу туристишких технишара, кабинет за финансијскп ппслпгаоеи кабинет за
примјену рашунара у архитектури. Щкпла ппсједује фискултурну дгпрану са сглашипницпм
за ушенике, кап и щкплску библиптеку, кпја распплаже са фпндпм пд 15.603 коида. Щкпла
има гластитп дријаое на шгрстп дпригп.
У щкплскпј 2015/2016. дпдини уписанп је 749 ушеника, расппређених у 32 пдјељеоа.
Тренутнп се у щкпли пбразују шетири пбразпгне струке са занимаоима:
- Гимназија – ппщти смјер,
- Мащинстгп и пбрада метала – мащински технишари, мащински технишари за
кпмпјутерскп кпнструисаое,
- Удпститељстгп и туризам – туристишки технишари, удпститељски технишари и кулинарски
технишари,
- Гепдезија и драђегинарстгп – драђегински технишари и архитектпнски технишари.

Слика 10. Средопщкплски центар Пале

3.1.4. Виспкп пбразпгаое
Пале су унигерзитетски центар са шетири факултета у Истпшнпм Сарајегу: Прагни,
Екпнпмски, Филпзпфски и Факултет физишкпд гаспитаоа и сппрта са гище пд 5.000
студената, кап и три студентска дпма, у кпјима су смјещтена 272 студента.
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Слика 11. Филпзпфски, Екпнпмски и Прагни факултет
У 2014. дпдини издрађена су дга нпга студентска дпма капацитета 600 мјеста, кпји су
усељени у пктпбру 2016.

Слика 12. Нпги студентски дпмпги на Палама
Табела 21. Брпј уписаних студената у перипду 2008 – 2014.
Ппщтина 2008/09
Уписани
5375
студенти

2009/10
5514

2010/11
5713

2011/12
4573

2012/13
4210

2013/14
5526

2014/15
5154

Изгпр: Служба Ректпрата Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу, 2015

Табела 22. Брпј диплпмираних студената у перипду 2009 – 2014.
Ппщтина
Пале

2009
504

2010
639

2011
740

2012
602

2013
613

2014
638

Изгпр: Служба Ректпрата Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу, 2015
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Екпнпмски факултет Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу ппшеп је са радпм 1993/94. дпдине
на пснпгу пдлуке Нарпдне скупщтине Републике Српске. Сједищте факултета налазилп се
у пбјектима на Калпгитим брдима. Прге щкплске 1993/94. дпдине Факултет је уписалп 76
студената.
Пд щкплске 1998/99. дпдине ппкренута је настага на ппстдиплпмскпм (мадистарскпм)
студију на дга смјера – ппслпгне финансије и банкарстгп и маначмент. У међугремену,
настага у II циклусу студија прпщирена је на 13 смјерпга мадистарских студија, кпји су
данас у складу са бплпоским прпцеспм рефпрми замијеоени са пет смјерпга мастерстудија. Екпнпмски факултет Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу пд 1998. дпдине преузима
бриду п студентима Вище щкпле у Бијељини, кпја је, данас израсла у Факултет за ппслпгну
екпнпмију. Из дпдине у дпдину је растап и брпј студената, те щкплска 2009/10. дпдина,
пстаје забиљежена кап дпдина, у кпјпј је уписанп 255 студената, дп сада најгище у једнпј
щкплскпј дпдини.
Пд 2006. дпдине Екпнпмски факултет пресељага се на нпгу лпкацију, у нпгпиздрађену
мпдерну здраду у Улици Алексе Щантића, кпју је дијелип са Прагним факултетпм
Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу. У нпгембру исте дпдине птгпрена је нпга здрада
Екпнпмскпд факултета са 5000 m2 кприсне ппгрщине и са нпгпм ппремпм, кпја
задпгпљага најгище стандарде и пптребе, какп у настагнпм, такп и у наушнпистражигашкпм прпцесу.
Филпзпфски факултет Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу бащтини наслијеђе Филпзпфскпд
факултета из Сарајега, пснпганпд 1950. дпдине. Рад Факултета пбнпгљен је у Истпшнпм
Сарајегу 1993. дпдине. У међугремену Филпзпфски факултет је израстап у најгећу
гиспкпщкплску устанпгу на Унигерзитету, на кпјпј тренутнп студира гище пд 2.000
студената. Пгај факултет је унигерзитет у малпм, у склппу кпјед се настага пдгија на
дганаест студијских друпа. Настагу изгпде афирмисани унигерзитетски настагници сталнп
заппслени на факултету, уз ппмпћ еминентних дпстујућих прпфеспра. Пд щкплске
2005/2006. дпдине настага је прданизпгана у нпгпј здради, кпја испуоага најгище
егрппске стандарде, шиме се стгарају услпги за пдгијаое настаге на даљину, кап и
прданизпгаое друдих пблика интерактигнпд ушеоа.
Прагни факултет Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу је Пдлукпм Нарпдне скупщтине
издгпјен из Унигерзитета у Сарајегу 14. септембра 1992. дпдине и удружен у Унигерзитет
у Сарајегу, Републике Српске. Прагни факултет је пд 1994. дп 1996. дпдине радип на
Иличи, када је сједищте факултета премјещтенп у Пале у прпстприје фабрике „Фампс“. Пд
2004. дпдине, Прагни факултет је смјещтен у нпгпј петпспратнпј здради. Пд 1999. дпдине,
настага се изгпди и у Пдјељеоу Прагнпд факултета у Бијељини. Прагни факултет, у
щкплскпј 2010/2011. дпдини, птгприп је јпщ једнп пдјељеое у Сребреници.
Факулете физишкпд пбразпгаоа и сппрта Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу пбнпгип је
рад 1995. дпдине кап шлан Унигерзитета у Српскпм Сарајегу. Такп је и пгај факултет
регитализпгап сгпју гаспитнп-пбразпгну, струшну и наушну делатнпст, кпја је заппшета
дагних щездесетих дпдина у Сарајегу. На факултету се пбразују педадпзи физишке културе,
44

а на ппсебнп прданизпганим студијама пмпдућагају стицаое степена специјалисте,
мадистра и дпктпра наука.
Табела 23. Предлед брпја студената на факултетима на Палама за перипд 2013 – 2015.

Факултет

Филпзпфски
Екпнпмски
Факултет
физишкпд
гаспитаоа и
сппрта
Прагни

Брпј уписаних
студената на прги
циклус студија у
пргу дпдину
студија 2015/2016.
331
149

Брпј уписаних
студената у
2014/2015.
дпдини (прги и
друди циклус)
2206
867

Брпј уписаних
студената у
2013/2014. дпдини
(прги и друди
циклус)
2266
973

Брпј
диплпмираних
студената у
2014. дпдини

69

605

622

92

184

1476

1665

124

269
153

Изгпр: Служба Ректпрата Унигерзитета у Истпшнпм Сарајегу

3.2. Култура
Пснпгни нпсипци културнпд жигпта у Палама су Културни центар Пале, Галерија Цекпгића
кућа, Нарпдна библиптека Пале, СПКД ''Прпсгјета'' Пале, Јагна устанпга ''СРНА филм'',
Културнп-умјетнишкп друщтгп ''Младпст'' Пале, Студентскп ппзприщте "Пале", Гусларскп
друщтгп "Старина Нпгак", КУД „Рпманијска грела“, КУД“Бпжп Кпрпман Манда“,
Удружеое драђана „Арт симппзијум Јахприна“ и Студип за плес и манекенстгп „Припн“.
Јагна устанпга за културу „Културнп-сппртски центар“ Пале (КСЦ) предстагља центар
културних збигаоа наще ппщтине, а пснпгала да је Ппщтина Пале. Пд 2012. дпдине
упрагља са три прданизаципне јединице: Културним центарпм Пале, Сппртскпм дгпранпм
''Пеки'' Пале и пећинпм Прлпгашпм.
Културни центар Пале је сјещтен у драдскпм средищту ппщтине и има изутетнп занимљигу
и дуду истприју. Издрађен је 1928. дпдине у сппмен жртгама Пргпд сгјетскпд рата и
пргпбитни назиг му је бип Дпм жртага. За гријеме кпмунистишкпд уређеоа једнп гријеме
је служип у гпјне сгрхе кап касарна. У перипду пд 1992. дп 1999. дпдине у пгпм пбјекту је
била смјещтена Телегизија Републике Српске. Адаптацијпм прпстприја граћена је
пргпбитна намјена пбјекту и пд 4. септембра 1999. дпдине Јагна устанпга за културу
креће са прданизпгаоем културних дещагаоа на Палама.
У недпстатку ппзприщта у Културнпм центру најшещће се пдржагају ппзприщне и
луткарске предстаге приладпђене малпј сцени. Редпгнп се приказују најзнашајнија
филмска пстгареоа, наступају културнп-умјетнишка друщтга, пдржагају ликпгне
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излпжбе. Културни центар је ппкреташ и прданизатпр некпликп културних манифестација
кпје су пдагнп прерасле карактер лпкалнпд знашаја, а тп су Кпнференција беба, Сабпр
фрулаща и етнп музике, Сгетпсагске сгешанпсти, Дани Дущка Трифунпгића.
Сала Културнпд центра Пале распплаже са 247 мјеста и ппремљена је кгалитетним
филмским и кпнцертним пзгушеоем, ппзприщнпм расгјетпм и кинппрпјектпрпм. Ту се
пдржагају филмске прпјекције и ппзприщне предстаге, те коижегне гешери, разне
излпжбе и друде културне манифестације. Пснпгна дјелатнпст Устанпге је пбразпгаое у
пбласти културе и сппрта, такп да се дпста пажое ппсгећује раду са дјецпм и пмладинпм.
Табела 24. Предлед брпја предстага и ппсјетилаца у перипду 2009 - 2013.
Ппщтина Пале

Брпј предстага

Брпј ппсјетилаца

2009
2010
2011
2012
2013

35
14
18
15
29

1442
563
569
544
3631

Изгпр: Ппдаци Културнпд центра Пале

Слика 13. Културни центар „Пале
Сппртскп-ппслпгни центар „Пеки“ Пале птгпрен је 27. агдуста 2012. дпдине. Смјещтен је уз
саму пбалу ријеке Миљацке, између здраде администратигнпд центра ппщтине Пале и
фудбалскпд стадипна „Рпманија“. У склппу Центра налази се спртска дгпрана димензија
26x48 m. Капацитет трибина је 2160 сједећих мјеста и 200 мјеста за стајаое на далеријским
прпстприма. У прпстпру иза аут линија мпдуће је ппстагити јпщ 300 стплица за сједеое. У
функцији су тренутнп дгије сале. Велика сала намијеоена за дгпранске сппртпге: пдбпјку,
кпщарку, рукпмет, мали фудбал кап и ритмишку димнастику. Мала сала намијеоена је за
сге грсте бприлашких сппртпга и гјещтина. Сале су урађене и ппремљене пп најнпгијим
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сгјетским стандардима, щтп знаши да сппртска дгпрана „Пеки“ испуоага сге услпге за
пдржагаое међунарпдних такмишеоа, какп дгпранских сппртпга такп и бприлашких.
У склппу дгпране налази се пет сагременп ппремљених сглашипница са мпкрим
шгпрпгима и тущ-кабинама, шетири сглашипнице намијеоене за сппртисте и рекреатигце,
а једна сглашипница намијеоена за судије и деледате. У дгпрани је смјещтен диспанзер
сппртске медицине. Дгпрана има гластиту бину димензија 6х8 метара, кпја служи за
пдржагаое јагних, културних и забагних скуппга. Један дип прпстпра у Сппртскпппслпгнпм центру „Пеки“, пд пкп 2.000 м2, планиран је за теретану, кудлану, рестпран,
бифе, сппртске бутике и стпни тенис.

Слике 14 и 15. Сппртскп-ппслпгни центар „Пеки“
3.3. Нарпдна библиптека
Јагна устанпга Нарпдна библиптека Пале је истпријски сљедбеник Нарпдне коижнице и
шитапнице (НКиШ) пснпгане 12.01.1921. у једнпј пригатнпј кући у Палама. Нарпдна
библиптека је смјещтена у здради Културнпд центра Пале. Библиптека има 341 шлана и
распплаже коижним фпндпм пд 32.000 коида, пд кпјих је 1.800 загишајних. У 2015.
дпдини ЈУ Нарпдна библиптека је издала дгије коиде.
Удледна надрада Бранкпгпд кпла, „Пешат гарпщи сремскпкарлпгашке“ за најбпљу
пјеснишку коиду на српскпм језику, припала је Дејану Гутаљу за дјелп „Тамнп псетп
сампће“, у издаоу Нарпдне библиптеке Пале.
3.4. Сппрт
Сппрт предстагља задпгпљеое пптребе шпгека за кретаоем и нашин кпнструктигнпд и
здрагпд кприщћеоа слпбпднпд гремена ппјединца.Шине да сги пблици физишке
актигнпсти кпји, крпз прданизпганп и непрданизпганп ушещће, за циљ имају изражагаое
или ппбпљщаое физишке спремнпсти и менталнпд бладпстаоа, стгараое друщтгених
пднпса или ппстизаое резултата на такмишеоима сгих нигпа. Сппрт пбухгата идру,
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рекреацију, прданизпган фпрмалан или нефпрмалан сппрт, транснаципналне сппртске
идре.
Пале имају традицију у сппрту, пргенстгенп у фудбалу, скијаоу и щаху. Скијаое се
прданизпганп ппшелп разгијати пд 1933, фудбал пд 1934, а щах пд 1956. дпдине.
Пале су дале 15 ушесника зимских плимпијских идара: Ајдин Пащпгић, Тпмислаг Лппатић,
Зпран Ћпсић, Мирп Пандурегић, Дущкп Драдпгић, Мпмп Скпкић, Мирјана Гранзпг, Јелена
Лплпгић, Александра Васиљегић, Ведрана Вушићегић, Мирп Ћпсић, Таоа Карищик,
Младен Плакалпгић, Жана Нпгакпгић, Маркп Рудић. Ппщтина Пале им се пдужила такп
щтп је најгећем парку на щеталищту у Палама (3.800 m2) дала назиг Плимпијски парк, а у
централнпм дијелу издрадила сппменик - Плимпијску пахуљицу, са удрагираним
именима плимпијаца.

Слика 16. Плимпијска пахуљица у централнпм Плимпијскпм парку
Пале предстагљају и сгпјегрстан расадник сппрта и сппртиста. На крају 2015. дпдине на
Палама су дјелпгала 23 сппртска клуба, 2 щкпле фудбала („Пикси“ и „Прги сппртски
кпраци“), једнп удружеое фудбалских гетерана и рекреатигаца и један сппртски сагез
(СКИ Сагез РС), са пкп 1.200 сппртиста.
Сппртски клубпги су: Атлетски клуб „Пале“, Чудп клуб „Рпманија“, Чубп клуб „Рајкп
Кущић“, Фудбалски клуб „Рпманија“, Пмладински фудбалски клуб „Ппддраб, Карате клуб
„Рпманија“, Клуб бприлашких сппртпга „Рајкп Кущић“, Клуб бприлашких гјещтина
„Zanshin“, Кпщаркащки клуб „Будућнпст“, Кпщаркащки клуб „Пбилић“, Клуб малпд
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фудбала „Јахприна“ Пале, Женски и мущки пдбпјкащки клуб „Јахприна“, Планинарскпекплпщкп друщтгп „Рпманија“, Планинарскп друщтгп „Јагприна“, Смушарски клуб
„Рпманија“, Смушарскп планинарскп друщтгп „Јахприна“, Фудбалски клуб „Плимп“,
Щахпгски клуб „Рпманија“, Тениски клуб „Јахприна“ Пале, Tae kwon – do клуб „Рпманија“
Пале, Щахпгски клуб „Гамбит“, Клуб бприлашких сппртпга „9. шета Пале“, Щкпла фудбала
„Пикси“ Пале, Щкпла сппрта „Прги сппртски кпраци“, Удружеое фудбалских гетерана и
рекреатигаца „Пале“, Смушарски сагез Републике Српске, Кпщаркащки клуб „Јахприна“
(самп пипнирске и пмладинске катедприје жене), Смушарски клуб „Сарајегп“ и Мптп клуб
„Long Riders“.
Сппртскп-ппслпгни центар „Пеки“ Пале птгпрен је за сге сппртске клубпге и оихпге
актигнпсти. Пдлукпм ппщтине из 2014. дпдине сгим сппртским клубпгима је пбезбијеђен
канцеларијски прпстпр у пкгиру сппртскп-ппслпгнпд центра „Пеки“.
3.5. Здрагстгена защтита
Имајући у гиду нпге трендпге пбпљегаоа станпгнищтга Републике Српске, а сами тим и
станпгнищтга ппщтине Пале, са тенденцијпм пбпљегаоа пд истих гпдећих пбпљеоа и
узрпка смртнпсти кап у западнп егрппским земљама, тј. гиспкпразгијеним земљама
сгијета, са ппгећаоем пбпљегаоа у друпи раднпсппспбнпд станпгнищтга и ппред
примјене Планпга и Прпдрама прегенције и ране дијаднпстике дпнесених пс стране
респрнпд министарстга, кпји се спрпгпде на теритприји цијеле Републике Српске,
пптребнп је ушинити дпдатни наппр сгих актера у друщтгенпј заједници, ппшег пд
Министарстга здрагља и спцијалне защтите Републике Српске па дп лпкалне заједнице и
ппјединашнп сгакпд драђанина.
Здрагстгена защтита на ппдрушју ппщтине Пале прданизпгана је у склппу Јагне здрастгене
устанпге Дпм задраља „Пале“и ппдрушним амбулантама Мпкрп и Ппддраб. Дпм здрагља
пбагља ппслпге из пкгира дјелатнпсти примарне здрагстгене защтите и распплаже
пддпгарајућим намјенским прпстпрпм ппгрщине 2.190 m2, кап и ппслпгним прпстпрпм у
амбуланти Мпкрп ппгрщине 82 m2 и амбуланти Ппддраб ппгрщине 91 m2.
Дпм задрагља је прданизпган пп мпделу ппрпдишне медицине за 22.282 станпгника
ппщтине Пале, са 12 тимпга ппрпдишне медицине. Дпм здрагља пбезбјеђује защтиту 24
сата за станпгнике ппщтине Пале.
Здрада Дпма здрагља је напрагљен 1976. дпдине, а дпдрађена 2004.
Пга здрагстгена устанпга грщи и услуде хитне медицинске ппмпћи за станпгнике
ппщтине Истпшни Стари Град збпд тпда щтп лпкална амбуланта ппрпдишне медицине не
грщи здрагстгену защтиту ппслије 19 сати.
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Псим услуда хитне медицинске ппмпћи станпгницима ппщине Истпшни Стари Град Дпм
здрагља Пале пружа и услуде Центра за физикалну рехабилитацију и Центра за менталнп
здрагље.
Путем Стпматплпщке службе пбагљају се услуде пртпдпнције станпгницима ппщтине
Пале, Спкплац, Истпшни Стари Град, Истпшна Илича, Трнпгп, Хан Пијесак и Рпдатица.
Дпм здрага Пале пружа услуде кпнсултатигнп специјалистишке здрагстгене защтите из
пбласти педијатрије и динекплпдије. Ппгременп су андажпгани љекари специјалисти из
друдих здрагстгених устанпга, у складу са принциппм дпступнпсти кпнсултатигнпспецијалистишке здрагстгене защтите, кпји пружају специјалистишке услуде (специјалиста
ПРЛ, специјалиста радиплд, специјалиста патплпд, специјалиста неурплпд, специјалиста
пкулиста, специјалиста инфектплпд и др.).
Дпм здрагља пбагља и ппслпге пцјене здргстгене сппспбнпсти лица за упрагљаое
мптпрним гпзилима и лица за набагљаое, држаое и нпщеое пружја и муниције.
Распплаже са три санитетска гпзила и једним путнишким гпзилпм.
Услуде секундарне здрагстгене защтите за станпгнике ппщтине Пале пбагљају се у
бплницу Касиндп.
Услуде здрагстгене защтите, псим Дпма здрагља, пружају пригатна бплница Непгита, за
физиплпдију и бплести женских репрпдуктигних прдана, интернистишка прдинација
Мандић, прдинација „Др. Брана Радпгић“, пфталмплпщка прдинација др. Ћеклић и 5
пригатних стпматплпщких прдинација, и 13 пригатних апптека.
3.6. Спцијална защтита
Јагна устанпга Центар за спцијални рад Пале (ЦСР) је устанпга спцијалне защтите са
јагним пглащћеоима у прпгпђеоу спцијалне, дјешије и ппрпдишне защтите, те пружаоу
разних грста услуда из дпмена спцијалнпд сектпра. Пснигаш ЈУ ЦСР је Ппщтина Пале. У
Центру је заппсленп десет радника у канцеларијскпм прпстпру ппгрщине 72,26м2.
У прпгпђеоу дјелатнпсти спцијалне защтите и спцијалнпд рада, ЈУ Центар за спцијални
рад пбагља сљедеће ппслпге:
- Пружа струшну ппмпћ драђанима,
- Рјещага у пргпм степену п пстгаригаоу прага утгрђених Закпнпм п спцијалнпј защтити и
ппщтинским пдлукама п прпщиреним прагима,
- Рјещага у пргпм степену п пстгаригаоу прага из пбласти дјешије защтите,
- Рјещага у пргпм степену п пстгаригаоу прага из пбласти ппрпдишнп-прагне защтите и
старатељстга,
- Ради на прпгпђеоу мјера кригишнп прагне защтите малпљетних лица,
- Пружа спцијалне услуде у ппступку рјещагаоа п прагима из пбласти спцијалне защтите,
- Врщи надзпр над хранитељским ппрпдицама,
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- Впди егиденцију и дпкументацију п прагима, пруженим услудама и предузетим мјерама
у пкгиру сгпје дјелатнпсти,
- Врщи исплату нпгшаних дагаоа утгрђених закпнпм.
Табела 25. Предлед брпја малпљетних лица, кприсника спцијалне защтите
Ппщтина
Пале

Укупнп

Удрпжени
ппрпдишнпм
ситуацијпм

Лица са
сметоама у
психишкпм и
физишкпм
разгпју

Лица
друщтгенп
неприхгатљигпд
ппнащаоа

2009
2446
1991
33
2010
2538
2075
34
2011
2611
2147
40
2012
2613
2146
40
2013
2512
2050
39
2014
2703
2246
39
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Психишки
бплесна
лица

Лица у стаоу
разлишитих
спцијалнпзащтитних
пптреба

Без
специфишне
катедприје
(пстали)

1
1
-

348
358
360
362
363
362

47
45
42
45
41
35

27
26
21
19
19
21

Табела 26. Предлед брпја пунпљетних лица, кприсника спцијалне защтите
Ппщтина
Пале

Укупнп

Кприсници
субгенципнираоа
трпщкпга

Лица са
сметоама
у
психишкпм
и физишкпм
разгпју

Лица
друщтгенп
неприхгатљи
гпд
ппнащаоа

Психишки
бплесна
лица

Лица кпја
немају
дпгпљнп
прихпда
за
издржагаое

Лица у
стаоу
разлишитих
спцијалнпзащтитних
пптреба

Без
специфишне
катедприје
(пстали)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

5506
5836
3666
3977
3509
3657

1909
1936
7
484
-

105
107
110
104
107
106

56
59
62
58
63
55

24
24
25
26
26
26

2519
2810
2562
2458
2472
2595

838
848
847
815
789
816

55
52
53
52
55
59
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3.7. Цигилнп друщтгп – негладине прданизације
Негладин
сектпр
има
битну
улпду
у
разгпју
демпкратскпд
друщтга,
збпд
шеда
оедпг
знашај
кпнтинуиранп
расте.
Кпнсултације
са
пгим
сектпрпм
прпизгпде
кприсне
инфпрмације
и
идеје
путем
задпгараоа
ппзитигних прпмјена. Пгај сектпр, пбезбјеђује неппхпдне пператигне капацитете за
разгпјне актигнпсти. Прданизације цигилнпд друщтга у мпдернпм сгијету су кљушни
актери у стгараоу демпкратскпд друщтга путем актигнпсти кпје жигпте драђана шине
бпљим. Збпд тпда гласти на сгим нигпима требају псидурати ппдстицајнп пкружеое за пге
прданизације, да их третирају кап партнере кпји дпнпсе ппзитигне прпмјене.
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На ппдрушју ппщтине Пале дјелују 31 негладина прданизација и удружеое: Сагјет младих
Пале, Сагез студената филпзпфскпд факултета „Филпзпф“, Сагез студената екпнпмскпд
факултета, Удружеое студената Прагнпд факултета "Прагник", Удружеое студената
Факултета физишке културе "ДИФ“, Пмладински клуб Цргенпд крста ппщтине Пале,
Студентски парламент Студентскпд Центра Пале, Удружеое СУБНПР-а II сгјетскпд рата,
Удружеое за ппмпћ дјеци и пмладини са ппсебним пптребама "Сунце", Удружеое
пензипнера, НВП „Мпја Јахприна“, Цргени крст Ппщтине Пале, Удружеое драђана
"Ппгратак Пале", Удружеое жена „Виталис“, Кплп српских сестара "Сгета
геликпмушеница Текла", Удружеое пшелара Пале, Удружеое ппљппригредних
прпизгпђаша "Јахприна фармерс", Удружеое бпраца "Бијели гукпги", Бпрашка
прданизација Пале, Ппщтинска прданизација ппрпдица ппдинулих, зарпбљених и несталих,
Лпгашкп удружеое „Јахприна“, Рибплпгашкп удружеое „Бистрица“, Хуманитарна
прданизација Срби за Србе, Удуржеое „Palelive", Студип и прпдукција „Slay production“,
Аденција за разгпј и заппщљагаое „Нпги бизнис“, Удружеое једнпрпдитељских
ппрпдица“ Искра“, Удружеое ппрпдица са шетгерп и гище дјеце, Удружеое за ппдрщку
дјеци, пмладини и ппрпдици „Клуб идеја“ и Удружеое ратних гетерана МУП-а специјалне
јединице Јахпрински пдред.
Удружеое за ппмпћ дјеци и пмладини са ппсебним пптребама „Сунце“ су пснпгали
рпдитељи и пријатељи дјеце и пмладине са ппсебним пптребама у нпгембру 1999.
дпдине. Акценат је стагљен на спцијалнп укљушеое шланпга, бпљу закпнску редулатигу,
издрадоу сппстгених капацитета, пбуку и израду прпдрама, реализацију прпјектних
актигнпсти, усппстагљаое сарадое са релегантним институцијама и ппјединцима,
медијскп предстагљаое, јагни андажман и умрежагаое.
Сге негладине прданизације на ппдрушју ппщтине Пале имају ппдрщку из бучета ппщтине,
те се мпду актигнп укљушити у кандидпгаое прпјеката разлишитим дпнатприма, а кпји се
прпгпде на ппдрушју ппщтине Пале.

Слика 17. Пбјекат Удружеоа „Сунце“
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3.8. Инфпрмисаое
Медији предстагљају знашајну сппну између ппщтине и јагнпсти. У ппсљедое гријеме
ппсталп је јакп битнп да лпкална упрага разгије сппспбнпст за ефектигнп кприщћеое
медија кап дип стратедије кпмуницираоа са драђанима. Ефектигнп кприщтеое медија
ппгећага нигп ушещћа драђана у упраги, пднпснп претгара пасигне драђане у актигне
судипнике жигпта лпкалне заједнице, битнп унапређујући демпкратску кпнтрплу над
пдгијаоем прпцеса пдлушигаоа на лпкалнпм нигпу.
Електрпнски медији кпји су у прптеклпј дпдини најгище пратили дещагаоа на ппдрушју
ппщтине Пале су ТВ ПСМ, БН ТВ и РТРС, Радип ПСМ, ппртал Pale live.
Телегизија ПСМ је мпдерна и амбиципзна кпмерцијална телегизија са редипналним
ппкригаоем. Жанрпгски је ппщтед типа, а уређигашки сампстална. ТВ ПСМ нуди бпдат
прпдрам, пд инфпрматигних, пплитишких и дпкументарних емисија, прекп емисија из
културе и сппрта, дп забагнпд и музишкпд прпдрама. Псим гијести, филмпга и серија
пкпсницу прпдрама шине аутпрске емисије. Захгаљујући тпме, кап и инфпрматигним
емисијама, седмишним мадазинима и емисијама "talk-show" карактера, пплитишки жигпт у
Истпшнпм Сарајегу, а ппсебнп на Палама, пппримип је једну нпгу, кгалитетнију
димензију.
Путем инфпрматигне емисије "Дан", те емисије "Ппд луппм", ТВ ПСМ пбрађује најгећи
брпј тема из сгакпднегнпд пплитишкпд, културнпд и сппртскпд жигпта ппщтине.
БН ТВ пд децембра 2006. дпдине са дпписнищтгпм у Истпшнпм Сарајегу ппкрига ппдрушје
Ппщтине Пале. Захгаљујући пгпм дпписнищтгу, у прпдрамима РТВ БН редпгнп су биле
праћене актигнпсти лпкалне упраге, рад негладиних прданизација са ппдрушја ппщтине,
културне и сппртске манифестације. Дпдађаји из ппщтине Пале заступљени су ппшег пд
најага и дпстпгаоа у „Јутароем прпдраму“ па дп прилпда у тематским емисијама и
емисијама „Вијести“ и „Днегник“. Такпђе, редпгнп прате сга засједаоа СП Пале, а
изгјещтаји са сједница пбјагљују у емисији “Данас у Српскпј”.
Сги прилпзи снимљени на Палама емитују се на "земаљскпм" прпдраму ТВ БН кпји је
један пд најдледанијих ТВ прпдрама у Републици Српскпј, те на прпдраму БН радија најслущаније радип станице у БиХ. Захгаљујући БН ТВ дещагаоа са ппдрушја ппщтине
Пале прате и дледапци из земаља бигще Јудпслагије јер је на тим прпстприма ТВ БН
укљушен у систем каблпгских телегизијских станица. Путем сателитскпд прпдрама РТВ БН
инфпрмације са ппдрушја ппщтине Пале дпступне су и дледапцима и слущапцима на
егрппскпм кпнтиненту кап и на прпстприма Сјегерне Америке и Аустралије.
РТРС прати дпдађаје на ппдрушју пге ппщтине са маое интереспгаоа у пднпсу на
претхпднп ппменуте ТВ куће и, иакп су редпгнп изгјещтагани п најагама дпдађаја,
селектигнп бирају дпдађаје за праћеое.
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Радип ПСМ 24 сата днегнп нуди пбиље хитпга, кпнтакт прпдраме, занимљиге емисије,
геселе чиндлпге, духпгите ппаске гпдитеља, смс ппруке, али и рекламе и мале пдласе.
ПСМ радип на сгпјим фрекгенцијама уступа прпдрамски прпстпр сгима кпји тп желе, да
слущапцима упути згушне ппруке најразлишитијих садржаја: маркетинщке, ппслпгне,
пдласне и пригатне прирпде.
Ппртал „Palelive“ (www. palelive.com) пбједиоује на једнпм мјесту инфпрмације из гећед
брпја изгпра и гременпм је израстап у прагу јагну трибину драђана Пала. Служба за
инфпрмисаое Ппщтине Пале редпгнп дпстагља сге инфпрмације кпје се тишу ппщтине
рада ппщтинске администрације на пбјагу на пгај драдски ппртал.
Ппщтинска интернет страница предстагља гажан медиј путем кпје се драђанима наще
ппщтине и щире пружају гажне инфпрмације п раду прдана ппщтине.
Какп је интернет ппстап гажан канал у сплету кпмуникацијских алата, интернет страница
Ппщтине Пале (www.pale.rs.ba) је редизајнирана и ушиоена су ппбпљщаоа у смислу
предледнпсти, брзине ушитагаоа, једнпстагније и кгалитетније нагидације, пптимизације
web странице на претражигашима и ажурнијих нпгпсти и пбагјещтеоа. Псим тпда,
устанпгљени су сергиси пппут архиге дпдађаја, инфпрмација п тендерима и кпнкурсима и
уппщте п сгим актигнпстима ппщтинске администрације.
На друщтгенпј мрежи „Facebook“ креиран је и прпфил Ппщтине Пале шиме су
инфпрмације п ппщтини Пале ппстале дпступне у гепма краткпм рпку щирпкпм и
разнпликпм аудитприју.
У Ппщтини Пале унапређен је пднпс са нпгинскпм аденцијпм „Срна“ такп да сгаки дпдађај
пд знашаја за ппщтину Пале, шак и када није ппкриген пд стране аденцијскпд нпгинара,
буде пбјагљен, јер се инфпрмација заједнп са сликпм прпслијеђује аденцији пд стране
ппщтинске службе за инфпрмисаое.
Билтен ппщтине Пале предстагља гажан предлед збигаоа на ппдрушју ппщтине Пале.
Крајем агдуста, пред пбиљежагаое Дана ппщтине, сгаке дпдине пбјагљује се Билтен
ппщтине Пале у кпјем се на 28 страна пбјагљују најзнашајније инфпрмације п раду
лпкалне упраге у прптеклпј дпдини. Билтен се щтампа у 1.000 примјерака и дистрибуище
на сгешанпј сједници, слагскпм пријему и инфп-пултпгима у Ппщтини Пале.
3.9. Финансије и псидураое
Финансијске инстируције на ппдрушју ппщтине Пале су филијале банака, микрпкредитне прданизације и псидурагајућа друщтга. Тренутнп стаое у пбласти финансијских
услуда је на задпгпљагајућем нигпу. У драду ппслују филијале сљедећих банака:
Уникредит банка а.д Баоа Лука, НЛБ Разгпјна банка Баоалука, Аддикп Банк а.д. Баоа
Лука, Нпга банка а.д. Баоа Лука, Кпмерцијална банка а.д Баоа Лука, Сбер банка,
Рајфајзен банка дд Бпсна и Херцедпгина и Микрпфин банка а.д Баоа Лука.
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На ппдрушју драда ппслује гище псидурагајућих друщтага: „Нещкпгић псидураое“,
„Дунаг псидураое“, „Бршкп дас псидураое“, „Сарајегп псидураое“, АД „Дрина
псидураое“, „Wiener псидураое, Ппслпгница Пале, „Атпс псидураое“, „Зпгкп
псидураое“, Еурпс псидураое.
Једини предстагник микрпкредитних прданизација је Еки.
4. СТАОЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА
4.1. Сапбраћајна инфраструктура
Ппдрушјем ппщтине Пале прплазе сљедећи транзитни путни прагци (Ппдаци Пдјељеоа за
прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпге ппщтине Пале):
- дга мадистрална пута укупне дужине 43,75 km: М-5 Сарајегп – Пале – Праша и Е 761
Сарајегп – Спкплац –Згпрник (Вищедрад),
- три редипнална пута укупне дужине77,5 km: 446а Лукагица – Јасик – Трианда - Јахприна Ппддраб, Р446 Сарајегп – Требегић – Јасик – Трианда – Пале и Р 447 Сумбулпгац – Хреща –
Сарајегп.
Дужина лпкалних путега је 300,6 km а улица 63,8 km.
4.2. Енердетска инфраструктура
Крпз ппдрушје ппщтине Пале прплазе далекпгпди (Ппдаци ЗП „Електрпдистрибуција“ а.д.
Пале):
- 35 kV дужине 99.869 m,
- 10 (20) kV дужине 199.023 m,
Нискпнаппнска мрежа је дужине 481.189 m, а рикљушци на НН мрежу су дужине 44.123 m.
У пкгиру ппстпјеће електрп мреже ппстпје шетири трафп станице 35/10 kV и 128 трафп
станица 10 (20)/0,4 kV. На ппдрушју ппщтине Пале редистрпганп је 10.950 пптрпщаша, пд
тпда 9.919 дпмаћин-стага.
4.3. Кпмунална инфраструктура
Глагни дпгпдни цјегпгпд гпде са дистрибутигнпм мрежпм је дужине 241.965 m за
гпдпгпдне системе Пале, Јахприна, Мпкрп и Ппддраб. Канализаципна мрежа је дужине
36.645 м. Укупан брпј прикљушених на гпдпгпдну мрежу је 8.253, пд тпда станпгнищтгп
7.063 и пригреда 650. (Ппдаци ЈП „Впдпгпд и канализација“а.д. Пале).
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4.4. Тпплпгпдна инфраструктура
Тпплпгпдну инфраструктуру шине (Ппдаци КП „Градске тпплане“ а.д. Пале):
- дга кптла: прги је КL-100 (парни кптап старије денерације и јпщ угијек у дпбрпм стаоу)
прпизгпђаша TPK Задреб, максималне снаде 6,5 MW, а друди SAFT 2000 прпизгпђаша
Тпплинд Проагпр максималне снаде 2 MW, тпплпгпдни кптап нпгије денерације и у
дпбрпм је стаоу.
- трасе цјегпгпда дужине 2.775 m и цијеги дужине 5.550 m, у лпщем стаоу,
- централна тпплптнп-измјеоигашка станица за исппруку тпплптне енердије, смјещтена у
централнпј кптлпгници са три паралелнп сппјене пумпе, пд кпјих су дгије радне и једне
резергне.
- шетири прптигструјна исмјеоигаша тпплпте пдрјегне ппгрщине пд 4,5 дп 50 m2,
- пснпгна мјернп-редулаципна ппрема смјещтена у неким пд пбјеката или у щахтпгима уз
пбјектепптрпщаша тпплптне енердије (гентили, хгаташи нешистпћа, термпметри,
манпметри).
У 2014. дпдини прпизгеденп је 20.804,4 MWh тпплптне енердије, пд тпда јагни сектпр
3.718,49 MWh и дпмаћинстга 13.739,2 MWh. Губици у мрежи изнпсе 3.328,71 MWh или
16%.
4.5. Стаое јагне расгјете
Дужина јагне расгјете на ппдрушју ппщтине Пале изнпси 82.054 m и шине је 2.652 стуба:
- метални стуб гисине 11 m, 546 кпмада,
- метални стуб гисине 8 m, 112 кпмада,
- дргени и бетпнски стубпги гисине 7 – 7, 5 m, 1.740 кпмада,
- метални стуб гисине 4 m (парк), 254 кпмада.
Сгјетиљке на стубпгима пд 11 m, 546 кпм, су 150W натријумпге, на стубпгима пд 7 и 8 m
су 100 W натријумпге, а на паркпгским ппгрщинама, 4 m гисине, су щтедне сијалице 45 –
55 W (псталп).
У мрежи јагне расгјете удрађена су 42 гременска релеја (Ппдаци Пдјељеоа за прпстпрнп
уређеое и стамбенп кпмуналне ппслпге).
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4.6. Телекпмуникације
На ппдрушју ппщтине Пале присутна су три пператера (интернет прпгајдера) са сгпјим
услудама: Мтел а.д. Баоа Лука, Блицнет Баоа Лука и Матрикс-Зпна Пале.
Табела 27. Предлед прикљушака на телефпнску, каблпгску и интернет мрежу
Пператер

Брпј
стабилних
телефпна

Брпј мпбилних
телефпна

Брпј
интернет
прикљушака

5.875
147
6.030

12.204
80
12.284

3.409
506
472
4.387

Мтел
Блицнет
Матрикс-Зпна
Укупнп

Брпј
прикљушака
каблпгске
ТВ
1.439
1.590
3.029

Изгпр: Мтел а.д. Баоа Лука, Блицнет Баоа Лука и Матрикс-Зпна Пале

5. СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Ппд утицајем друщтгене дјелатнпсти средина, у кпјпј шпгјек жиги, сге гище се мијеоа,
дубећи сгпј примарни издлед и сгпјстга. Тп мијеоаое средине удлагнпм се недатигнп
пдражага на жигпт људи, са аспекта утицаја на оихпгп здрагље.
Гепдрафски прпстпр ппщтине Пале, кап жигптна средина 22.282 станпгника, ппдлпжан је
антрпппденим утицајима и разлишитим прпмјенама у жигптнпј средини. Недатиган утицај
шпгјека и оедпгих дјелатнпсти пп мјесту станпгаоа и рада предстагља узрпшнпппсљедишну гезу између стгараоа птпада и оедпгпд щтетнпд утицаја на жигптну средину
и оене ресурсе, здрагље људи и укупан пдржиги разгпј. Пгај прпстпр је специфишан пп
питаоу утицаја птпадних материја збпд лпкације гећине насеља и индустријских ппдпна
(730-900 m), у ппљима и ријешним дплинама (Ппддраб, Пале, Мпкрп) и у пкгиру
туристишке дестинације Јахприне (1550-1700 m).
Урбана насеља ппщтине (Пале, Ппддраб, Мпкрп) и туристишка зпна Јахприне су најгећи
прпизгпђаш кпнтрплисанпд птпада, непрешищћених птпадних гпда и задађујућих материја
у газдух.
Најгећа кплишина кпнтрплисанпд птпада (кућни, кпмерцијални, медицински) сакупља се
на маоем прпстпру ппщтине Пале, удлагнпм у насељеним мјестима. У 2015. дпдини, у пкп
400 кпнтејнера пд 1,1 m3, сакупљенп је 4.555 тпна кпмуналнпд птпада, кпји је прeгежен и
пдлпжен на ппщтинску деппнију кпмуналнпд птпада „Станищића дплпги“. Услудпм
упрагљаоа птпадпм пбухгаћенп је 14.355 станпгника или 65%. Днегнп се сакупи пкп 12,5
тпна а мјесешнп пкп 380 тпна кпмуналнпд птпада.
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Велики је брпј прпизгпђаша птпада. Према ппдацима Пдјељеоа за урбанизам, стамбенпкпмуналне ппслпге и сапбраћај драда Истпшнп Сарајегп из 2013. дпдине брпј пригредних
субјеката са екплпщкпм дпзгплпм изнпсип је 79 (пбрада камена, прерада дргета,
бетпнаре, бензинске станице, прпизгпдоа млијека и млијешних прпизгпда, прерада меса,
разне фарме и др.). Брпј пригредних субјеката кпји нису пбухгаћени екплпщкпм
дпзгплпм изнпсип је 266 (д.п.п, технишки предледи, гулканизерске радое, аутппрапнице,
пекаре, месаре, бурекчинице, СТР, СУР, коижаре, кппирнице, кладипнице, фризерски
салпни, хптели). Редистрпгана су 42 прпизгпђаша птпада из реда јагних устанпга, јагних
предузећа, фпндпга, загпда, пплиције, радип и ТВ, здрагстгених прданизација, лпкалне
сампупраге.

Слика 18. Пбухгат сакупљаоа кпмуналнпд птпада на ппдрушју ппщтине Пале
Садащои нашин упрагљаоа птпадпм предстагља најједнпстагнију и најјефтинију фазу
упрагљаоа птпадпм. Не прпгпде се мјере пдгпјенпд сакупљаоа птпада и издгајаоа
искпристигих кпмппненти. Такпђе, пдгпјенп се не сакупљају и збриоагају ппасне
кпмппненте птпада. У кућнпм птпаду мпду се наћи старе батерије, пасте за пбућу,
кпнзерге пд фарбе, стари лијекпги и бпшице пд лијекпга, тпплпмјери, сијалице,
ппкгарени електришни уређаји, аутп-уље, акумулатпри, аутп-думе, хемикалије, кпји
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предстагљају ппаснпст пд мјеста упптребе дп мјеста збриоагаоа. Не ппстпји ниједан гид
третмана кпмуналнпд птпада прије пдладаоа (збриоагаоа) на лпкалну деппнију. Птпад се
пдлаже на нашин кпји није екплпщки шист и санитарнп безбиједан пп жигптну средину и
оене ресурсе.
Иста ситуација је и са медицинским птпадпм. Медицински птпад, инертни и ппасни, из
здрагстгених устанпга (дпм здрагља, амбуланте, зубне прдинације...) пдлаже се са
псталим кпмуналним птпадпм и заједнп деппнује на лпкалну деппнију.
Збпд пппуоенпсти лпкалне деппније „Станищића дплпги“ предгиђа се оенп затгараое за
некпликп дпдина, па је збпд тпда на опј пптребнп приступити прданизацији пбраде и
рециклаже искпристигих рециклабилних кпмппненти птпада. Псим тпда пптребнп је
приступити издрадои кплектпра за пддасигаое деппније, какп би се метан из тијела
деппније изгеп слпбпднп у атмпсферу (пасигни систем дедасације), шиме би се спријешилп
избијаое ппжара на деппнији.
Велику ппаснпст за ппдземне гпде, изгприщта гпде за пиће, птгпрене гпдптпке
предстагљају птпадне гпде из насеља, туристишке зпне Јахприне и индустрије. На
прпстпру ппщтине Пале птпадне фекалне и пбпринске гпде испущтају се у птгпрене
гпдптпке, а неке загрщагају и у ппдземним тпкпгима (септишке јаме), без претхпднпд
прешищћагаоа. Предстагљају трајну ппаснпст за изгпре гпде за пиће, смаоују кгалитет
гпде ппгрщинских тпкпга кпји прелази из гищих у ниже класе, шиме се смаоује упптребна
гриједнпст гпде. Смаоује се брпј грста у гпди, рибе су пптерећене тещким металима
(ппаснпст у ланцу исхране), удрпжен је пејзаж за пптребе разгпја туризма. Птпадне гпде
на прпстпру ппщтине Пале улијегају се у гпдптпке Праше, Паљанске и Мпкраоске
Миљацке са притпкама. Пгакаг нашин збриоагаоа птпадних гпда предстагља рјещеое у
пгпм тренутку збпд недпстатка финансијских средстага за издрадоу кплектпра и
прешисташа. Са аспекта защтите жигптне средине, најтежа ситуација је у драду Пале, ддје је
најгећа кпнцентрација станпгнищтга и ддје се улијега најгећа кплишина птпадних гпда у
редулисанп кпритп Паљанске Миљацке. У тпку љета смаоена је издащнпст изгприщта
гпде за пиће, смаоен дптпк гпде у ријешни слиг, такп да птгпреним кпритпм теку птпадне
гпде (1/3 прптпка).
Кпритп Паљанске Миљацке редулисанп је крпз Пале ппшеткпм псамдесетих дпдина
прпщлпд гијека и у некпликп награта ппслије рата. Збпд дјелпгаоа птпадних
непрешищћених гпда бетпнскп кпритп и пбале су пщтећене дуж старпд редулисанпд
кприта на гище мјеста. Да би се кпликп-тпликп смаоиле ппсљедице на редулисанпм
кприту, дп издрадое кплектпра и прешисташа птпадних гпда, пптребнп је кпритп редпгнп
шистити пд кпрпга и нанпса, пдржагати, грщити дератизацију и санирати пщтећена
мјеста.
Ппщте стаое мпнитпринда кгалитета газдуха на прпстпру ппщтине Пале је на јакп нискпм
нигпу. Уппщте се не грщи мјереое кгалитета газдуха, не ппстпји ппрема нити мјерне
станице. Ппсљедоих дпдина за урбана насеља ппщтине, ппсебнп за центар Пала,
59

карактеристишна је драдска мадла или смпд. У газдуху уз шађ се јагља и сумппр дипксид
кап ппсљедица садпријегаоа фпсилних фприга.
Велики прпблем предстагљају дигље деппније „ппсијане“ дуж путега, гпдптпка, у
урбаним насељима и оихпгпм ближем пкружеоу, у туристишкпј зпни Јахприне, па шак
ппред изгпра гпде за пиће. Псим щтп заузимају прпстпр, путем филтрата дигље деппније
пслпбађају щтетне материје у земљищте и ппдземне гпде. Дају слику нецигилизацијскпд
пднпса станпгнищтга према средини у кпјпј жиге, предстагљају пдбпјнпст према средини
у кпју се дплази и има недатигне ппсљедице за разгпј туризма.
Ппљппригредни птпад предстагља прдански птпад настап из ппљппригредне
прпизгпдое: ппљппригредна имаоа, бащте, гртпги, щумске културе, прерада дргета у
перипду пд прпљећа дп јесени. Ради се п гећим и неутгрђеним кплишинама
бипраздрадигпд птпада кпји се пдгпзи на лпкалне деппније кпмуналнпд птпада, или се
деппнује на недпзгпљен нашин у гиду дигљих деппнија. На пгај нашин се неппгратнп
унищтагају гелике кплишине секундарних сирпгина, кпје би се пдређеним третманпм
мпдле претгприти у ђубригп или енердију.
На прпстпру ппщтине Пале не ппстпји систем пдгпјенпд сакупљаоа и третмана
драђегинскпд птпада, нити ппстпје деппније драђегинскпд птпада. Велике кплишине пгпд
птпада деппнују се у пблику дигљих деппнија у урбаним насељима и пкп оих, уз путеге и
гпдптпке. На пге деппније пдлаже се и ппасни драђегински птпад (азбест и др.).
Метални птпад у пгпм тренутку не предстагља ппаснпст за жигптну средину. Разлпд за тп
је щтп скпрп сга предузећа металне индустрије раде са смаоеним капацитетпм, или су у
стешају. Псим тпда ппстпје прданизпгана пригредна прданизација кпје грще пткуп и
рециклажу пгих секундарних сирпгина, кпје имају упптребну гриједнпст („Милкус“ Пале).
Јпщ бпља ситуација је са дргним птпадпм (пстаткпм) из дргппрерађигашкпд сектпра.
Ппслије рата у БиХ предстагљап је класишан птпад кпји се деппнпгап ппред капацитета за
примарну прераду, путега и гпдптпка, а данас има упптребну гриједнпст и кпристи се кап
енердент, или кап секундарна сирпгина у друдпм технплпщкпм прпцесу (пелет, брикет).
На прпстпру ппщтине Пале дпдищое се прпизгеде пкп 25.000 m3 дргнпд птпада (пстатка).
Битан фактпр за задађигаое жигптне средине издугним даспгима из аутпмпбила
предстагља брпј гпзила и оихпга старпст. Према ппдацима ЦЈБ Истпшнп Сарајегп
(децембар 2015.) на ппдрушју наще ппщтине редистрпганп је 6.200 гпзила: мппед 2,
мптпцикл 23, путнишки аутпмпбил 5.413, аутпбус 27, теретнп гпзилп 546, прикљушнп
гпзилп 179, трактпр 5, радна мащина 5. Најгећи брпј гпзила заузимају аутпмпбили (5.413),
пд шеда на старије пд 11 дпдина птпада 4.154 или 76,7% укупнпд брпја аутпмпбила. Пд
укупнпд брпја гпзила 2.651 гпзилп или 42,8% старије пд 16 дпдина. Забриоага шиоеница
да на ппдрушју наще ппщтине ппстпји гелики брпј старијих гпзила кпји сгпјим мптприма
прпизгпде гећу кплишину щтетних материја у жигптну средину.
60

Гранишнп ппдрушје ппщтине Пале предстагља ппасну зпну са геликим брпјем мина,
сумоигих ппгрщина и ташнп неегидентираних ппгрщина ппд минскпексплпзигним
средстгима. Најудрпженија ппдрушја су некадащое зпне раздгајаоа. Деминираое
предстагља дудпрпшан прпцес и сгједпци смп да се припритет даје ппдрушјима са
ппгратнишкпм пппулацијпм, оихпгим екпнпмским ппсједима, индустријским зпнама и
ппдпнима кпји пбезбјеђују заппщљагаое и пдржиги ппгратак.
Збпд удрпжагаоа жигптне средине и оених пснпгних ресурса: гпде, газдуха и земљищта,
те прирпдних ресурса щуме, минерали... пптребнп је прпгпдити мјере защтите жигптне
средине и оених ресурса, какп би се разлишити недатигни утицаји елиминисали или
умаоили, са аспекта утицаја на биљни и жигптиоски сгијет и здрагље људи. Збпд тпда се
у лпкалнпј заједници планирају мјере защтите жигптне средине путем планпга защтите.
Дп сада су урађени сљедећи планпги: Лпкални екплпщки акципни план (ЛЕАП) 2012-2018,
Лпкални план упрагљаоа птпадпм 2013-2018 и Акципни план енердетске ефикаснпсти
ппщтине.
На прпстпру ппщтине Пале не ппстпји стални мпнитпринд пснпгних ресурса жигптне
средине, псим кгалитета гпде за пиће у систему кпјим уптрагља ЈП „Впдпгпд и
канализација“ Пале. Не грщи се редпгнп мјереое кгалитета газдуха, ппгрщинских гпда,
земљищта. Кпд стаципнарних задађигаша, кап щтп је лпкална деппнија птпада, грще се
ппгремена мјереоа. Иста ситуација је и са прпизгпђашима тпплптне енердије.
Збпд шиоенице да на истражиганпм прпстпру не ппстпје гелики задађигаши типа
термпелектрана, индустријски капацитети за прераду нафте и нафтних деригата, хемијске
индустрије пцјена је да је стаое жигптне средине ппгпљнп са аспекта кгалитета
жигљеоа. Такпђе, мпже се закљушити да не ппстпје пзбиљније сметое за пдржиги разгпј
прпстпра ппщтине, ппсебнп туризма.
Защтита жигптне средине ппдразумијега издгајаое ппдрушја кпја имају изражену
деплпщку, биплпщку, екпсистемску или пејзажну разнпгрснпст и оихпгп стагљаое ппд
ппсебан режим защтите. У защтићеним ппдрушјима се грщи усклађигаое људских
актигнпсти, екпнпмских и друщтгених разгпјних планпга, прпдрама, пснпга и прпјеката са
пдржигим кприщћеоем пбнпгљигих и непбнпгљигих прирпдних ресурса.
На ппдрушју ппщтине Пале дп сада је защтићена пећина Прлпгаша кап Сппменик прирпде
„Пећина Прлпгаша“, пдлукпм Владе Републике Српске пд 10. нпгембра 2011. дпдине.
Сппменик прирпде је ппгрщине 27,015 ha, II степена защтите.
У тпку је прпцедура Министарстга за прпстпрнп уређеое, драђегинарстгп и екплпдију у
Влади Републике Српске за прпдлащеое дијела планине Јахприне на ппдрушју ппщтина
Пале и Трнпгп защтићеним прпстпрпм, кап Парк прирпде „Јагприна“. Ппгрщина Парка
прирпде је 11.546 ha са предгиђеним режимима защтите I, II и III степена.
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6. ЛПКАЛНА САМПУПРАВА
Рад ппщтинске упраге прданизпган је у шетири пдјељеоа и струшну службу Скупщтине
ппщтине и кабинет Нашелника ппщтине. Респрна пдјељеоа су:
- Пдјељеое за ппщту упрагу,
- Пдјељеое запригреду и друщтгене дјелатнпсти,
- Пдјељеое за финансије,
- Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и стамбенп-кпмуналне ппслпге,

Слика 19. Прданизаципна щема ппщтинске упраге

62

Табела 28. Бучет ппщтине Пале за перипд 2010 - 2015.
Бучет опщтине
Пале
Планирани
бучет ппщтине
Пстгарени
бучет ппщтине
Пстгарени
бучет ппщтине
%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.991.850
КМ
12.016.582
КМ

10.409.088
КМ
11.078.940
КМ

11.696.895
КМ
10.238.422
КМ

9.176.798
КМ
8.977.936
КМ

8.934.067
КМ
8.585.709
КМ

8.835.055
КМ
8.480.455
КМ

100,21

106,44

87,53%

97,83

96,10

96,0%

Изгпр: Пдјељеое за финансије ппщтине Пале

На пснпгу табеле мпже се закљушити да се бучет ппщтине смаоује из дпдине у дпдину.
Најгеће ушещће у структури прихпда шини ПДВ, кпји је из дпдине у дпдину сге маои, збпд
ппадајућед кпефицијента кпји ппщтина Пале, кап разгијена ппщтина има у расппдјели
укупних прихпда пд индиректних ппреза, али и збпд смаоеоа укупне масе средстага за
расппдјелу. У 2015. дпдини прилиг пд ПДВ-а је маои за пкп 600.000 КМ недп у 2012.
На плану унапређеоа прданизације рада и ефикаснпсти ппщтинске упраге Ппщтина Пале
је укљушена у систем трезпрскпд ппслпгаоа пд 2012. дпдине, са електрпнским плаћаоем
пд 2013. дпдине.
Пд 2015. дпдине ппщтина је угела систем електрпнскпд канцеларијскпд ппслпгаоа.
6.1. Предлед прпстпрнп-прпгедбених планских дпкумената
На ппдрушју ппщтине Пале ппстпје распплпжиги прпстпрни и прпгедбени плански акти.
Прпстпрни плански акти:
1. Прпстпрни план Републике Српске
(“Службени дласник РС“, брпј 86/07)
2. Прпстпрни план за XIV ЗПИ – 1979.
3. Прпстпрни план ппщтине Пале- 1986.
4. Урбанистишки план ппщтине Пале
(„Службене нпгине драда Сарајега“, брпј 6/90)
5. Прпстпрни план драда Истпшнп Сарајегп
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 22/08).
6. МАСТЕР план за Јахприну
(Садласнпст Владе РС брпј 04/1-012-11618/07 пд 27.09.2007.)
Прпгедбени плански акти:
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1. Редулаципни план урбанистишке цјелине „ Кпран 1“
(„Службене нпгине драда Сарајега“.брпј 18/86)
2. Редулаципни план индустријске зпне „ФАМПС“ РП Кпран
(„Службене нпгине драда Сарајега“, брпј 15/89)
3. Урбанистишки прпјекат занатскп-тржнпд центра „Кпран“
(„Службене нпгине драда Сарајега“, брпј 16/90)
4. План парцелације „Ппдкпран“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
5. План парцелације „Калпгита брда 1“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
6. План парцелације „Екпнпмија Мпкрп“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00 и 20/13)
7. План парцелације „Репца 1“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00
8. План парцелације „Ппдкпран 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
9. План парцелације „СРТ 1“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
10. План парцелације „СРТ 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 22/08)
11. План парцелације „Калпгита брда 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
12. План парцелације „Баре“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
13. План парцелације „Ппддраб“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 22/08)
14. План парцелације „Луке 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00 и 7/15)
15. План парцелације „Кременита брда 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
16. Урбанистишки прпјекат „Кпран 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 9/00)
17. Редулаципни план прпстпрне цјелине „Пале-Центар“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 7/02, 9/13 и 15/14)
18. Редулаципни план прпстпрне цјелине „Пале-Луке 1“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 7/02)
19. Урбанистишки прпјекат „ Луке 1-Блпк 6“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 7/02 и12/13)
20. Урбанистишки прпјекат „ ВУШКП“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 2/05)
21. Редулаципни план сппртскп-туристишкпд центра“ Дгприщта на Јахприни“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр.16/09 и 24/13)
22. Редулаципни план дијела ппсебнпд ппдрушја „Јахприна“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 15/08, 11/11 и 11/15
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23. Регизија редулаципнпд и плана „Пале-Центар
. („Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр.,6/10).
24. План парцелације „Репащница 2“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 11/11)
25. План парцелације „Кпран 3“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 14/11)
26. Редулаципни план прпстпрне цјелине„Щкпбаљ“
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 11/15).
27. Урбанистишки прпјекат дијела Редулаципнпд плана „ Луке“-Блпк 3.8. и 3.9.
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 4/15)
28. Урбанистишки прпјекат дијела Редулаципнпд плана „Пале-Центар“
- изнад улице Милутина Миланкпгића
(„Службене нпгине драда И. Сарајегп“, бр. 4/15
IV СТРАТЕШКП ФПКУСИРАОЕ
1. SWOT анализа
ПРЕДНПСТИ
-Ппгпљан депдрафски пплпжај
-Ппгпљан туристишки пплпжај
-Ппгпљан сапбраћајни пплпжај
-Бпдатстгп щумских ресурса
-Разгијен дргппрерађигашки сектпр
-Разгијен зимски туристишки центар Јахприна
-Ппстпјаое прданизације за прпмпцију туристишких
гриједнпсти
-Ппстпјаое сагременпд пбразпгнпд и гаспитнпд
система, пд предщкплских устанпга дп факултета
-Ппстпјаое прпстпрнп-планске дпкументације
-Здрага жигптна средина
-Ппстпјаое Лпкалнпд екплпщкпд акципнпд плана,
Плана упрагљаоа птпадпм, Акципнпд плана
енердетске ефикаснпсти
-Ппстпјаое разнпгрсне интерне инфраструктурне
мреже (путне, електрп, телекпмуникаципне,
гпдпгпдне, тпплпгпдне итд.)
-Мпдерна ппщтинска упрага
-Јагнпст у раду лпкалне упраге
-Ппстпјаое традиције, капацитета и ресурса за
багљеое
разлишитим
грстама
пригредне
дјелатнпсти
-Разгијен банкарски сектпр
-Задпгпљагајућа инфраструктура у пбласти културе
-Ппстпјаое
традиципналних
културних
манифестација
-Задпгпљагајућа инфраструктура у пбласти сппрта
-Ппстепен пппрагак пригатнпк предузетнищтга
-Интедрални пбразпгни и гаспитни систем

СЛАБПСТИ
-Недатиган прирпдни приращтај
-Неппгпљна старпсна структура станпгнищтга
- Виспк степен незаппсленпсти
-Неппстпјаое геликих пригредних система
-Недпгпљна заступљенпст прпизгпдних предузећа у
укупнпм брпју предузећа
-Технплпщка застарјелпст
-Низак степен кприщћеоа препсталих пригредних
капацитета
-Неппгезанпст пбразпгнпд прпцеса и пригреде
-Недпгпљна разгијена мрежа институција за
ппдрщку разгпја пригреде
-Неппстпјаое кластерских удружеоа
-Велика пптерећенпст пригредних субјеката на име
ппреза и дппринпса
-Низак степен финализације у дргнпј индустрији Недпстатак пбртних средстага
-Ситни
ппсједи
и
слаба
прданизпганпст
ппљппригредних даздинстага
-Екстезигна ппљппригредна прпизгпдоа, пп
структури и пп принпсима
-Неппгпљна старпсна структура ппљппригредних
даздинстага
-Неедукпганпст ппљппригрдника
-Слаба технишка ппремљенпст и застарјела
ппљппригредна механизација
-Неефикасна ппљппригредна прпизгпдоа
-Мала туристишка пптрпщоа, кпја се дптпгп у
пптпунпсти реализује у удпститељстгу
-Неискприщтени пптенцијали лпгнпд, здрагстгенпд,
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(предщкплске устанпге-факултети)
-Јефтинија радна снада недп у земљама у пкружеоу

излетнишкпд и културнп-манифестаципнпд туризма
-Низак нигп кприщтеоа смјещтајних капацитета на
Јахприни ган зимске сезпне
-Сирпмащтгп
щирпке
пппулаципне
друпе
станпгнищтга
- Стаое хидрптехнишке инфраструктуре није на
задпгпљагајућем нигпу
-Неппстпјаое система за прешищћагаое птпадних
гпда
-Дптрајала тпплпгпдна мрежа у драдскпј тпплани

МПГУЋНПСТИ
-Прпдрами
ппдрщке
пдржигпм
лпкалнпм
екпнпмскпм разгпју и дпступнпст разгпјних
прпјеката
-Егрппске интедрације и редипналнп ппгезигаое
-Заједнишки прпјекти са НВП
-Близина најгећед пптрпщашкпд центра у БиХ,
жеоезнишке пруде и аерпдрпма
-Бпдатстгп щумпм и изгприма гпде за пиће
-Прпщиреое зимскпд центра Јахприна на зпне 1 и 2
-Разгпј МСП

ПРИЈЕТОЕ
-Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ
-Несидурнпст
ингеститпра
и
оихпга
незаинтереспганпст за уладаоа у прпизгпдоу
-Неуспјели прпјекти пригатизације
-Малп ушещће ппщтина и драдпга у ппреским
прихпдима бучета
-Виспк степен централизације јагних финансија
-Пдлиг гиспкппбразпганпд кадра
-Неппгпљни кредитни аранжмани
-Неадекгатан нигп секундарне здрагстгене защтите
-Недпстатак дудпрпшних изгпра за финансираое
лпкалнпд разгпја

Из SWOT анализе се мпже закљушити да су најгажније снаде кпје ппщтини Пале пружају
кпнкурентску преднпст и пснпгу за будући разгпј ппгпљан депдрафски, туристишки и
сапбраћајни пплпжај, бпдатстгп щумским ресурсима, разгијен дргппрерађигашки сектпр,
разгијен зимски туристишки центар Јахприна. Акп се пгпме дпда ппстпјаое сагременпд
пбразпгнпд и гаспитнпд система, пд предщкплских устанпга дп факултета, разгијена
кпмунална и друщтгена инфраструктура, мпдерна лпкална упрага, ппстпјаое традиције,
капацитета и ресурса за багљеое разлишитим грстама пригредне дјелатнпсти мпже се
закљушити да ппстпје пснпгне претппстагке за пдржиги разгпј лпкалне заједнице.
С друде стране, најгажније слабпсти кпје предстагљају препреку за даљи разгпј ппщтине
су недатиган прирпдни приращтај, неппгпљна старпсна структура станпгнищтга, гиспк
степен незаппсленпсти, неппстпјаое геликих пригредних система, недпгпљна
заступљенпст прпизгпдних предузећа у укупнпм брпју предузећа, технплпщка
застарјелпст, низак степен финализације у дргнпј индустрији, ситни ппсједи и слаба
прданизпганпст ппљппригредних даздинстага, низак нигп кприщтеоа смјещтајних
капацитета на Јахприни ган зимске сезпне, сирпмащтгп щирпке пппулаципне друпе
станпгнищтга. Пге слабпсти би требалп минимализпгати или, акп је мпдуће, пптпунп
елиминисати, какп би се кпнкурентске преднпсти искпристиле на најбпљи мпдући нашин.
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Најгажније мпдућнпсти, кпје пмпдућагају и плакщагају реализацију разгпја кпнкурентских
преднпсти ппщтине Пале су прпдрами ппдрщке пдржигпм лпкалнпм екпнпмскпм разгпју
и дпступнпст разгпјних прпјеката, егрппске интедрације и редипналнп ппгезигаое,
заједнишки прпјекти са НВП, близина најгећед пптрпщашкпд центра у БиХ, жеоезнишке
пруде и аерпдрпма, бпдатстгп щумпм и изгприма гпде за пиће, прпщиреое зимскпд
центра Јахприна на зпне 1 и 2, разгпј МСП.
Најгеће преппзнате пријетое кпје дплазе из пкружеоа су пплитишка нестабилнпст у БиХ,
несидурнпст ингеститпра и оихпга незаинтереспганпст за уладаоа у прпизгпдоу,
неуспјели прпјекти пригатизације, малп ушещће ппщтина и драдпга у ппреским
прихпдима бучета, гиспк степен централизације јагних финансија, пдлиг
гиспкппбразпганпд кадра, неппгпљни кредитни аранжмани, недпстатак дудпрпшних
изгпра за финансираое лпкалнпд разгпја.
2. Визија разгпја ппщтине
Економски развијена, инфраструктурно и еколощки уређена локална заједница,
привлашна за живот и рад, коју одликују јак универзитетски центар, развијен туризам,
са Јахориним препознатљивим зимским туристишким центром, развијена
пољопривреда, предузетнищтво и сектор МСП, одговорна и ефикасна локална управа,
унапређен квалитет живота становнищтва, здрава животна средина у којој се проводе
мјере енергетске ефикасности и рационално користе природни ресурси.

3. Стратещки циљеги разгпја ппщтине
1. Развијена локална економија

2. Унапређена комунална инфраструктура

3. Унапређен квалитет живота становнищтва

4. Пдговорна и ефикасна локална управа
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5. Еколощки ошувана средина у којој се проводе мјере енергетске ефикасности и
рационално користе природни ресурси
Стратещки циљ 1: Развијена локална економија
Пперативни циљеви

1.Пстгарен пдржиг пригредни разгпј ппщтине
2. Разгијена пдржига ппљппригреда и селп
3. Унапређени туристишки ресурси, кгалитет услуда и разгијени нпги туристишки
прпизгпди
Стратещки циљ 2: Унапређена комунална инфраструктура
Пперативни циљеви
1.Разгијена сапбраћајна инфраструктура
2. Ппгећана ппкригенпст системпм јагне расгјете и сапбраћајне сиднализације
3. Ппгећана ппкригенпст системпм канализаципне мреже
4. Кпнстантнп снабдијегаое кгалитетнпм гпдпм за пиће
5. Разгијена тпплпгпдна инфраструктура и пбезбијеђенп кгалитетнп снабдијегаое
тпплптнпм енердијпм
Стратещки циљ 3: Унапређен квалитет живота становнищтва
Пперативни циљеви
1. Усппстагљен ефикасан систем спцијалне защтите јашаоем прегенције и бпрбе прптиг
сирпмащтга и спцијалне инклузије
2. Унапређен кгалитет културнпд жигпта
3. Усппстагљен мпдеран и ефикасан систем пбразпгаоа усклађен са пптребама пригреде
и захтјегима пдржигпд разгпја дп 2020. дпдине
4. Ппдиднут кгалитет и дпступнпст услуда у здрагстгу и унапређени капацитети за бриду п
старима и друдим псјетљигим друпама
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5. Унапређени услпги за багљеое сппртпм
6. Пјашан сектпр цигилнпд друщтга умрежагаоем НВП сектпра и ппгећанп актигнп
шланстгп за 50%.
Стратещки циљ 4: Пдговорна и ефикасна локална управа
Пперативни циљеви
1. Унапређенп канцеларијскп ппслпгаое у ппщтинскпј упраги
2. Угеден централни редистар предузетника (електрпнска база ппдатака)
3. Стгпрени бпљи услпги за рад ппщтинске упраге
Стратещки циљ 5: Еколощки ошувана средина у којој се проводе мјере енергетске
ефикасности и рационално користе природни ресурси
Пперативни циљеви
1. Унапређенп стаоа гпдних ресурса
2. Унапређен систем упрагљаоа птпадпм
3. Усппстагљен систем праћеоа мјера енердетске ефикаснпсти у надлежнпсти лпкалне
сампупраге
4. Унапређенп стаое у пбласти пшугаоа зелених ппгрщина и защтите ппдрушја
5. Унапређенп стаое упрагљаоа прпстпрпм

V СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ
1. ПЛАН ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА
1.1. Фпкусираое
Кљушни фпкуси и изазпги екпнпмскпд разгпја ппщтине Пале у сљедећем планскпм
перипду су:
- пстгаригаое пдржигпд пригреднпд разгпја
- разгијаое пдржиге ппљппригреде и села и
- унапређигаое туристишких ресурса, кгалитета услуда и разгијаое нпгих туристишких
прпизгпда.
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1.2. SWOT анализа лпкалнпд екпнпмскпд разгпја
ПРЕДНПСТИ
-Ппгпљан депдрафски пплпжај
-Ппгпљан туристишки пплпжај
-Ппгпљан сапбраћајни пплпжај
-Бпдатстгп щумских ресурса
- Здрага жигптна средина
-Разгијена дргппрерађигашки сектпр
-Разгијен зимски туристишки центар Јахприна
-Ппстпјаое прданизације за прпмпцију туристишких
гриједнпсти
-Ппстпјаое разнпгрсне интерне инфраструктурне
мреже (путне, електрп, телекпмуникаципне,
гпдпгпдне итд.)
-Ппстпјаое традиције, кадра, капацитета и ресурса
за багљеое разлишитим грстама пригредне
дјелатнпсти
-Разгијен предузетнишки дух
-Разгијен банкарски сектпр
- Ппстепен пппрагак пригатнпд предузетнищтга
- Јефтинија радна снада недп у земљама у пкружеоу
- Здрага жигптна средина
-Ппљппригреднп
земљищте
ппгпљнп
за
прпизгпдоу екплпщки здраге хране
-Разнпгрснпст биљнпд сгијета (љекпгитп биље) и
щумских плпдпга
-Дпбра пснпга за разгпј лпгнпд туризма
-Дпбри климатски услпги за жигпт, разгпј туризма и
ппљппригреде
-Ппгпљни климатски услпги за разгпј здрагстгенпд
и сппртскпд туризма
-Ппстпјећи капацитети у пбласти туризма
-Традиција у пбласти зимскпд туризма
-Удпститељска и смјещтајна ппнуда

МПГУЋНПСТИ
-Прпдрами
ппдрщке
пдржигпм
лпкалнпм
екпнпмскпм разгпју и дпступнпст разгпјних
прпјеката
-Егрппске интедрације и редипналнп ппгезигаое

СЛАБПСТИ
-Недпгпљна ппщтинска финансијска средстга за
финансираое ппдстицај разгпја пригреде и
ппљппригре
-Незаппсленпст, нарпшитп младе пппулације
-Неппстпјаое геликих пригредних система
-Недпгпљна заступљенпст прпизгпдних предузећа у
укупнпм брпју предузећа
-Технплпщка застарјелпст и низак степен кприщћеоа
препсталих пригредних капацитета
-Неппгезанпст пбразпгнпд прпцеса и пригреде
-Недпгпљнп разгијена мрежа институција за
ппдрщку разгпју пригреде
-Неппстпјаое кластерских удружеоа
-Велика
пптерећенпст
пригредних
субјеката
ппрезима и дппринпсима
-Низак степен финализације у дргнпј индустрији
-Недпстатак пбртних средстага
-Ситни
ппсједи
и
слаба
прданизпганпст
ппљппригредних даздинстага
-Екстезигна ппљппригредна прпизгпдоа, пп
структури и пп принпсима
-Неппгпљна старпсна структура ппљппригредних
даздинстага
-Неппстпјаое
прданизпганпд
наступа
ппљппригредних прпизгпђаша на тржищту
-Пасигнпст младих у руралним срединама и пдлазак
са села
-Неедукпганпст ппљппригрдника и неефикасна
ппљппригредна прпизгпдоа
-Слаба технишка ппремљенпст и застарјела
ппљппригредна механизација
-Мала туристишка пптрпщоа, кпја се дптпгп у
пптпунпсти реализује у удпститељстгу
-Неискприщтени пптенцијали лпгнпд, здрагстгенпд,
излетнишкпд и културнп-манифестаципнпд туризма
-Низак нигп кприщтеоа смјещтајних капацитета на
Јахприни ган зимске сезпне
-Недпгпљна инфпрмисанпст и недпстатак едукација
за уппзнагаое руралнпд станпгнищтга п ефектима
руралнпд туризма
-Недпгпљнп разгијени смјещтајни капацитети и
туристишка инфраструктура у руралним ппдрушјима,
ПРИЈЕТОЕ
-Генерална пплитишка нестабилнпст у БиХ
-Несидурнпст
ингеститпра
и
оихпга
незаинтереспганпст за уладаоа у прпизгпдоу
-Недпгпљнп стимулатиган финансијски и прагни
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-Близина најгећед пптрпщашкпд центра у БиХ,
жеоезнишке пруде и аерпдрпма
-Бпдатстгп щумпм и изгприма гпде за пиће
-Прпщиреое зимскпд центра Јахприна на зпне 1 и 2
-Разгпј МСП
-Анимираое станпгнищтга за пстанак на селу и
ппгратак из драда у селп
- Ппдстицаое сампзаппщљагаоа на селу
.Пбука сепскпд станпгнищтга из пбласти
предузетнищтга, маркетинда и меначмента,
-Специјалистишки прпдрами пбуке приладпђени
пптребама тржищта рада, ппгезигаое науке са
пригредпм
-Кприщћеое специфишних биљних и лекпгитих грста
-Разгпј лпгнпд туризма
- Разгпј прерађигашке индустрије
-Валпризпгаое прирпдних ресурса и пптенцијала
-Креираое амбијента за brownfield и greenfield
ингестиције
- Дпступнпст ЕУ фпндпга

пкгир за уладаоа
-Низак прирпдни приращтај станпгнищтга, стареое
станпгнищтга
-Неједнаке прилике за жену и мущкарца, ппсебнп у
сепским ппдрушијима,
-Нерагнпмјеран
редипнални
размјещтај
станпгнищта (ппједина ппдрушја сге маое
атрактигна за жигпт),
-Систем пбразпгаоа неприладпђен пптребама и
структури пригреде
-Пдлазак гиспкп пбразпгане и кгалитетне радне
снаде
-Неппгпљни кредитни аранжмани
-Недпстатак дудпрпшних изгпра за финансираое
лпкалнпд разгпја
-Сппрпст у дпнпщеоу закпна и приладпђагаоа
закпнске редулатиге стгарним пптребама
-Прирпдне и елементарне неппдпде
-Настагак мидрације руралнпд станпгнищтга
-Низак нигп ингестираоа у ппљппригреду
-Неппгпљни кредити за ппљппригреду
-Ппраст цијена репрпматеријала пптребних за
прданизпгаое ппљппригредне прпизгпдое
-Неажурнпст катастра ппљппригреднпд земљищта

1.3. Циљеги лпкалнпд екпнпмскпд разгпја
Дефинисани су сљедећи пператигни циљеги екпнпмскпд разгпја ппщтине Пале:
Циљеги лпкалнпд екпнпмскпд
разгпја
1.Пстгарен пдржиг пригредни
разгпј ппщтине
2. Разгијена пдржига
ппљппригреда и селп
3. Унапређени туристишки
ресурси, кгалитет услуда и
разгјени нпги туристишки
прпизгпди

Веза са стратещким
циљегима

Стратещки циљ 1:
Разгијена лпкална
екпнпмија

Веза са разгпјним циљегима
друдих сектпра
Кпмплементарни са
разгпјним циљегима у
друдим сектприма.
Плакщагају пстгаригаое
циљега сектпра
друщтгенпд разгпја 6, 7, 9,
10 и циљега 1 и 2 у сектпру
защтите жигптне средине.

1.4. Интедрација са стратещким дпкументима гищих нигпа
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Прги пператигни циљ екпнпмскпд разгпја усклађен је са друдим стратещким циљем
ппстагљеним у нацрту Стратедије разгпја Републике Српске 2012-2016. дпдине - ппгећати
кпнкурентнпст екпнпмије - пднпснп друдим ппертигним циљем у пкгиру тпд стратещкпд
циља - ппбпљщати структуру екпнпмије, пргенстгенп ппдстицаоем прерађигашке
индустрије. Прги, а и друди циљ екпнпмскпд разгпја ппщтине, у складу је са гизијпм и
стратещким циљегима садржаним у нацрту Стратедије и пплитике разгпја индустрије у
Републици Српскпј, за перипд 2014-2018. дпдине, ппсебнп са сљедећим стратещким
циљегима: 1. Ппбпљщати ппслпгнп пкружеое и ппгећати ингестиције у индустрију, 2.
Регитализација индустрије, и 3. Ппгећати заппсленпст у индустрији. Такпђе је у гези и са
Стратедијпм разгпја малих и средоих предузећа Републике Српске за перипд 2016 - 2020.
дпдине.
Друди пператигни циљ екпнпмскпд разгпја ппщтине у складу је са трећим дудпрпшним
циљем адрарнпд разгпја Стратедије разгпја ппљппригреде Републике Српске дп 2015.
дпдине: урагнптежен интедрални разгпј, адрарни, рурални и редипнални, јашаое
прпизгпднпсти и екпнпмске защтите тржищнп пријентисаних прпизгпђаша, заустагљаое
депппулације и екпнпмскп-спцијална регитализација сепских, ппсебнп брдскппланинских
ппдрушја. Друди циљ је дјелимишнп у складу са трећим стратещким циљем Стратещкпд
плана руралнпд разгпја Републике Српске дп 2015. дпдине - ппбпљщаое услпга жигпта и
угпђеое геће разнпгрснпсти кпд пстгаригаоа прихпда у руралнпј екпнпмији, пднпснп са
пператигним циљем 3.5. - Пснигаое и разгпј микрп, малих и средоих предузећа на селу.
Када дпгпримп п гези сектпрских циљега и друдих гищих дпкумената, не треба
забпрагити ни Стратедију разгпја туризма Републике Српске за перипд 2010 – 2020.
дпдине, у кпјпј се кап знашајан аспект туризма нагпди сепски туризам.
Трећи пператигни циљ лпкалнпд екпнпмскпд разгпја у складу је са пргим стратещким
циљем - Ппбпљщаое кгалитета туристишкпд прпизгпда и шетгртим стратещким циљем Унапређеое туристишкпд прпизгпда базиранпд на пдржигпм разгпју, Стратедије разгпја
туризма Републике Српске дп 2020. Гпдине и прпдрамима у пкгиру тпд циља.

1.5. Прпдрами, прпјекти и мјере
Прпдрам
1.Ппдстицаое и
приглашеое нпгих
ингестиција

Прпјекат/мјера
1. Разгпј, прпмпција и ппремаое радних зпна и индустријских
паркпга
2. Израда прпдрама испитигаоа прпстпра теритприје ппщтине
за разгпј дринфилд (Greenfield) и браунфилд (Brownfield)
ингестиција
3. Израда прпдрама изгпдљигпсти и исплатигпсти реализације
кпнкретних браунфилд и дринфилд лпкација
4. Пбезбјеђигаое средстага за прпмпцију ингестиципних
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пптенцијала ппщтине
5. Стимулисаое птгараоа прпизгпднп-прерађигашких ппдпна са
гећим брпјем заппслених
2.Ппдстицај разгпја МСП
и предузетника

1. Креираое ппщтинскпд фпнда за субгенципнисаое кредита
нпгих предузећа и предузећа у разгпју
2. Креираое пакета плакщица ппстпјећим пригредницима и
пптенцијалним ингеститприма
3. Пружаое технишке и финансијске ппдрщке за ппгезигаое
српдних предузећа у удружеоа, мреже и кластере
4. Ппдстицај за заппщљагаое и сампзаппщљагаое
5. Истражигаое пптреба и усклађигаоа пптреба лпкалне
пригреде са ппнудпм на тржищту рада
6. Прданизпгаое пснпгних и специјализпганих пбука
прекгалификације и дпкгалификације за незаппслена лица, у
циљу ппдстицаоа разгпја пригатнпд предузетнищтга и смаоеоа
брпја пдраслих, материјалнп непбезбјеђених лица
7. Ппгезигаое предузећа у удружеоа, мреже и разгпј кластера

3.Разгпј МСП у
адрпкпмплексу, у циљу
ппгећаоа финализације
ппљппригредних
прпизгпда и гећед
заппщљагаоа

1. Ппгезигаое прерађигаша и примарних прпизгпђаша
ппсредстгпм Ппщтине и разматраое мпдућнпсти заједнишке
сарадое у фази прераде и пласмана (ппгрћа, житарица, гпћа,
меса...)
2. Дефинисаое ппгпљних фискалних и екпнпмских услпга за
ингестираое у прераду и финализацију прпизгпдое у ппщтини
3. Ппкретаое кластерских иницијатига за щире ппгезигаое,
теритпријалнп и репрпдукципнп ппгезигаое МСП у
припритетним дранама
4. Псппспбљагаое и ппдстицаое дјелатнпсти и драна
кпмпламентарних туризму за усппстагљаое кпнтинуиране
функципналне гезе са сгим пблицима туристишке ппнуде
ппщтине

4.Разгијена
дргппрепађигашка
индустрија уз гиспки
степен финализације

1. Усппстагљаое ппслпгнп-прпизгпднпд амбијента кпји ће
пмпдућити гећи степен финализације прпизгпдое у дргнпј
индустрији
2. Ппдрщка финализацији у сектпру дргппрераде (намјещтај и
предмети пд дргета) путем дпдјеле кредитних (бескаматних)
или бесппгратних средстага у сгрху заппщљагаоа нпгих
радника

5. Прпгпђеое екпнпмских
мјера за ппдстицаое
разгпја ппрпдишнпд

1. Путем ппщтинскпд Фпнда за разгпј ппљппригреде
прданизпгати ппгпљне кредитне линије за ппдстицаое биљне и
стпшарске ппљппригредне прпизгпдое, пбнпгу механизације
73

кпмерцијалнпд даздинстга

2.Екпнпмскп пснажигаое жена на селу путем ппдстицај
сампзаппщљагаоу жена на селу

6. Рурални разгпј села и
ингестиције у
ппљппригреди
(стпшарстгу, ппгртларстгу,
гпћарстгу..)

1. Инфпрмисати станпгнищтгп на селу п ппдстицаја у
ппљппригреди, премијама и редресима Министарстга
2. Ппдстицај разгпју стакленишке и пластенишке прпизгпдое, кап
и засада гпћа
3.Ппдстицај за пткуп млијека
4. Ппдизаое 10 фарми за уздпј стпке (краге,сгиое, пгце...)
5. Ингестираое у сепску инфраструктуру

7.Разгпј прерађигашких
капацитета за прераду
ппљппригредних
прпизгпда

1. Стимулисаое ингестиција у прпдраме мултифункципналне
ппљппригреде (екплпщка прпизгпдоа, сепски туризам,
прпизгпдоа енердије из пбнпгљигих изгпра...)

8.Едукација
ппљппригредника п
примјени сагремених
технплпдија у биљнпј и
стпшарскпј прпизгпдои

1. Уппзнати ппљппригреднике са прпдрамима система кпнтрпле
плпднпсти земљищта и ппбпљщаоа кгалитета земљищта на
пснпгу израђене педплпщке карте (пптимална прпизгпдоа за
датп земљищте (класификација, кпмппстираоа биљнпд и
анималнпд птпада, прпизгпдоа кгалитетне стпшне хране –
кабасте и зрнасте)
2. Угпђеое ппљппригреднп-прехрамбенпд прпфила у средое
пбразпгаое

9.Специјализпгана
ппљппригредна
прпизгпдоа, фпкусирана
према захтјегима
тржищта

1.Пбезбиједити мпдућнпст пбразпгаоа и сагјетпгаоа за
ппљппригреднике у циљу мпдернизације и унапређеоа
ппљппригредне прпизгпдое, бпљед испуоагаоа захтјега
тржищта и кпнкурентнпсти прпизгпда
2. Ппдстицаое прданизпганпд удружигаоа ппљппригредника пп
пснпгу структуре прпизгпдое
3. Сертификација ппљппригредне прпизгпдое

10. Ппдстицаое
прикупљаоа и прераде
щумскпд гпћа и љекпгитпд
биља

1. ппдстицаое ппљппригедних прпизгпђаша за прданизпгаое
прданске ппљппригредне прпизгпдое, едукација и прпмпција
здраге хране.
2.Стимулисаое прпцеса прераде и пакпгаоа щумскпд гпћа и
љекпгитпд биља

11.Унапређеое разгпја
ппљппригреде на
ппдрушју ппщтине

1. Прданизација и пдржагаое ппљппригредних манифестација,
сајмпга и излпжби
2. Разгпј пшеларстга – набагка кпщница, едукација прпизгпђаша
и стандардизација прпизгпда
3. Нагабка неппхпдне механизације и едукација прпизгпђаша за
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интензигираое гпћарске прпизгпдое малине, јадпде, щљиге,
јабуке
4. Стимулисаое прпизгпдое, прераде и пакпгаоа гпћа и
прерађегина пд гпћа
5. Израда прпјекта изгпдљигпсти и ппрагданпсти за издрадоу
хладоаше за гпће
6. Израда прпјектнп технишке дпкументације и изгпђеое радпга
12.Унапређен кгалитет
туристишке услуде

1. Прпмпгисаое кгалитета услуда у туризми према ISП
стандардима (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и HACCP-а)
2. Израда стратедије разгпја туризма ппщтине Пале
3. Едукација и усагрщагаое знаоа туристишких радника у
пбласти туризма, маркетинда и прпмпције

13.Разгпја нпгих
туристишких прпизгпда

1. Дефинисаое, унапређеое и пснигаое нпге туристишке
ппнуде у ппщтини
2. Издрадоа дпндпле Пале-Јахприна
3. Пбезбјеђигаое и ппремаое прпстпра за прпдају
традиципналних лпкалних прпизгпда
4. Ппдстицај разгпју нпгих туристишких прпизгпда, нпр.
сппртскпд туризма
5.Пжигљагаое старих заната у циљу укљушигаоа у туристишку
ппнуду

14. Ппбпљщаоа прпмпције и маркетинда
туристишких пптенцијала

1. Израда геб сајта туристишке ппнуде ппщтине Пале на три
сгјетска језика
2. Прпмпција туристишких пптенцијала ппщтине Пале
3. Прпмпција етнп манифестација, набагка традиципналних
нпщои и традиципналних пруђа за рад и прпизгпда рушнпд рада
и оихпга стална излпжба
4. Израда туристишкпд гпдиша, туристишке мапе, ппстера,
плаката, раздледница, флајера, летака, шеститки ...
5. Унапређеое и реализација туристишких манифестација

15. Кпнтинуиранп
унапређеое прирпдних
услпга за разгпј лпгнпд
туризма

1. Приладпђагаое прданизаципне и маркетинщке пснпге
тражои страних лпгаца
2. Рекпнструкција ппстпјећих лпгашких дпмага за смјещтај
туриста
3. Издрадоа пратећих лпгнп-туристишких пбјеката и прпстпра
(мјеста за прпбаое пружја, излетиста, хранилищта, лпгилищта,
шеке, псматрашнице, ппјилищта, сплищта итд,)
4.
Унапређеое
сппртскп-рекреатигних
садржаја
кпмплементарних пптребама лпгаца
75

16. Разгпј сепскпд туризма

1. Усппстагити преппзнатљиге туристишке манифестације на
селу
2. Усппстагити мпдел туристишких етнпсела
3. Пшугаое традиције и културних амбијенталних гриједнпсти
кап пснпг за разгпј руралнпд туризма
4. Заједнишкп дјелпгаое на разгпју и прпмпцији руралнпд
туризма
5. Ппдстицај изради предмета кућне радинпсти и туристишких
сугенира.

1.6. Иницијатига међуппщтинске сарадое
Ппщтина Пале је једна пд щест ппщтина удружених у Град Истпшнп Сарајегп. Ппщтина
Пале сарађује са Градпм Истпшнп Сарајегп и са ппщтинама шланицама драда: Спкплац,
Истпшни Стари Град, Истпшнп Нпгп Сарајегп, Истпшна Илича и Трнпгп у сгим сферама
пригреднпд и друщтгенпд жигпта. Пд стратещких дпкуманата драд ппсједје Нацрт
регидиране стратедије разгпја Града Истпшнп Сарајегп 2016 - 2020.
На нигпу драда дјелује Градска разгпја аденција Истпшнп Сарајегп (РАИС) и предстагља
разгпјну аденцију непрпфитнпд карактера са циљем прпмпције, предстагљаоа,
кппрдинисаоа, планираоа и спрпгпђеоа разгпјних актигнпсти на ппдрушју драда Истпшнп
Сарајегп.
Пснигаш аденције је Град Истпшнп Сарајегп и щест ппщтина удружених у драд.
Циљ Аденције је да актигнп пружа инфпрмације п неискприщтеним индустријским
капацитетеима и прирпдним ресурсима, субгенцијама дпмаћих гласти, међунарпдних
дпнатпра, ЕУ фпндпгима, кап и друдим мпдућнпстима финансираоа, прпцедурама за
редистрпгаое предузећа, прданизпгаое струшних семинара, радипница и сл.
Канцеларија Републишке аденција за разгпј малих и средоих предузећа (РАРС) налази се
на ппдрушју ппщтине Пале. Пснпгана је у складу са Закпнпм п ппдстицаоу разгпја малих и
средоих предузећа (МСП). Ппшела је са радпм 2004. дпдине и дјелује кап прагнп лице и
непрпфитна прданизација. Пснпгни задатак Аденције је прпмпција и унапређигаое стаоа
у пбласти малих и средоих предузећа. Аденција је надлежна за пружаое струшних услуда
за ппдстицаое пснигаоа, ппслпгаое и разгпј МСП, ппдстицаое уладаоа у МСП, кап и за
ппдрщку усппстагљаоу предузетнишке инфраструктуре. Аденција је надлежна за пружаое
ппдрщке инпгатпрскпј дјелатнпсти, стимулисаое стгараоа нпгих прпизгпда и угпђеое
нпгих технплпдија, ппдрщку за ппгећаое заппщљагаоа, струшнп пбразпгаое,
прекгалификацију и дпкгалификацију радника, кап и ппдрщку за ушещће на сајмпгима у
земљи и инпстранстгу. Аденција има надлежнпст у усппстагљаоу сарадое између МСП и
мреже кпнсултаната, унапређигаоу сарадое између прдана лпкалне сампупраге и
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лпкалних разгпјних аденција, те да сарађује са међунарпдним институцијама, ушестгујући
у изради и реализацији дпмаћих и међунарпдних прпјеката за ппдрщку МСП.
1.7. Прпцјена пшекиганих исхпда са индикатприма

Сектпрски циљ
1.Пстгарен пдржиг пригредни разгпј
ппщтине

2. Разгијена пдржига ппљппригреда и
селп

3. Унапређени туристишки ресурси,
кгалитет услуда и разгјени нпги
туристишки прпизгпди

Прпцјена пшекиганих исхпда са
индикатприма
-Ппгећан брпј нпгпстгпрених МСП и
предузетника за пкп 30
- Птгараое најмаое три прпизгпдна
предузећа са гећим брпјем заппслених
- Минималнп 5 прпизгпђаша финалних
прпизгпда у дргппрерађигашкпј индустрији
- Ппраст брпја нпгпзаппслених за 20%
- Фпрмиранп 20 нпгих фарми
-Ппгећан брпј дрла стпке за 20%
- Псппспбљенп најмаое 10 дпмаћинстага за
прпизгпдоу прданске хране
- Едукпганп најмаое 150 ппљппригредних
прпизгпђаша
- Минималнп 15 жена заппселенп у сектпру
ппљппригреде
или
у
руралнпм
предузетнищтгу
- Брпј дпдијељених сертификата
- Брпј ппљппригредника кпји прпизгпде пп
стандардима
- Заппсленп најмаое 50 радника у туризму
- Ппбпљщан кгалитет и садржај туристишке
ппнуде ппщтине Пале
- Заппсленп 10 жена у пбласти сепскпд
туризма
-Заппсленп 30 пспба у изради предмета
дпмаће радинпсти и туристишких сугенира
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2. ПЛАН ДРУЩТВЕНПГ РАЗВПЈА
1.1. Фпкусираое
Кљушни фпкуси и изазпги друщтгенпд разгпја ппщтине Пале су:
- Разгпј кпмуналне инфраструктуре (сапбраћајна, гпдпгпдна, канализаципна, тпплпгпдна,
јагна расгјета)
- Усппстагљаое ефикаснпд система спцијалне защтите јашаоем прегенције и бпрбе
прптиг сирпмащтга и спцијалне инклузије
- Унапређеое кгалитета културнпд жигпта
- Усппстагљаое мпдернпд и ефикаснпд система пбразпгаоа усклађенпд са пптребама
пригреде и захтјегима пдржигпд разгпја дп 2020. дпдине
- Ппдизаое кгалитета и дпступнпсти услуда у здрагстгу и унапређеое капацитета за бриду
п старима и друдим псјетљигим друпама
- Унапређеое услпга за багљене сппртпм
- Јашаое сектпра цигилнпд друщтга умрежагаоем НВП сектпра и ппгећаое актигнпд
шланстга за 50%
- Унапређеое канцеларијскпд ппслпгаоа у ппщтинскпј упраги
- Угпђеое централнпд редистра предузетника (електрпнска база ппдатака)
- Стгараое бпљих услпга за рад ппщтинске упраге
1.2. SWOT анализа друщтгенпд разгпја
ПРЕДНПСТИ
-Ппстпјаое разнпгрсне интерне кпмуналне
инфраструктурне мреже (путне, електрп,
телекпмуникаципне, гпдпгпдне, тпплпгпдне итд.)
- Мпдерна лпкална сампупрага са мрежпм
канцеларија мјесних заједница
- Пјашани људски капацитети писаоа, пријагљигаоа
и реализације прпјеката
-Ппстпјаое дгије предщкплске устанпге
- Разгијена мрежа пснпгних щкпла (три щкпле)
-Ппстпјаое средое ъкпле
-Ппстпјаое институција културе (дпм културе,
далерија)
- Ппстпјаое унигерзитетскпд центра (шетири
факултета)

СЛАБПСТИ
-Неппгезанпст пбразпгнпд прпцеса и пригреде
-Недатиган прирпдни приращтај
-Неппгпљна старпсна структура станпгнищтга
-Виспк степен незаппсленпсти
-Неппгпљан демпдрафски расппред станпгнищтга
(пдлазак станпгнищтга из руралних у урбане
дијелпге ппщтине и пражоене ппјединих дијелпга
ппщтине
-Недпгпљна ппкригенпст предщкплским
пбразпгаоем
-Неппгезанпст пбразпгнпд прпцеса и пригреде
-Неадекгатнп искприщтена културна и истпријска
бащтина
-Неппстпјаое адекгатнп прданизпгане службе
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-Струшан и калитетан рад Цетра за спцијални рад и
Цргенпд крста
- Разнпгрснпст културнп-истпријскпд насљеђа
- Здрага жигптна средина
- Задпгпљагајућа инфраструктура у пбласти културе
-Ппстпјаое традиципналних културних
манифестација и сппртских дпдађаја
-Задпгпљагајућа инфраструктура у пбласти сппрта
- Велики брпј сппртских удружеоа и клубпга
- Велики брпј НВП и удружеоа
-Вплпнтеризам у пкгиру Цргенпд крста
- Дпбрп прданизпгана примарна здрагстгена
защтита
-Ппстпјаое Удружеоа за рад са дјецпм са ппсебним
пптребама „Сунце“
- Мпдерна лпкална упрага

ппмпћи у кући
-Неппстпјаое стратедије спцијалне защтите на
лпкалнпм нигпу
-Грађани лпкалне заједнице нису дпгпљнп
сензибилни на прпблеме и пптребе старих и лица у
стаоу спцијалне пптребе
-Недпстатак нефпрмалнпд пбразпгаоа, нарпшитп за
младе људе на селу

МПГУЋНПСТИ
-Егрппске интедрације и редипналнп ппгезигаое
-Заједнишки прпјекти са НВП
-Дпступнпст ЕУ фпндпга
-Угпђеоа принципа дпжигптнпд ушеоа
-Прданизпгаое курсега за пдређене пбласти
средопщкплскпд нигпа за кпје ппстпји пптреба, а
редпгнп пбразпгаое нема капацитета
-Усклађигаое настагних прпдрама и метпдике рада
са стандардима ЕУ
- Јашаое јагнп-пригатнпд партнерстга
-Кприщћеое кадрпгскпд пптенцијала (гплпнтерски
рад и сампзаппщљагаое)
-Интензигније укљушигаое негладинпд сектпра у
планираое и прпцес разгпја.

ПРИЈЕТОЕ
-Низак прирпдни приращтај станпгнищтга, стареое
станпгнищтга
-Нерагнпмјеран
редипнални
размјещтај
станпгнищта (ппједина ппдрушја сге маое
атрактигна за жигпт),
-Систем пбразпгаоа неприладпђен пптребама и
структури пригреде
- Пдлиг гиспкппбразпганпд кадра
-Неадекгатан нигп секундарне здрагстгене защтите
- Ппщта незаппсленпст и сирпмащтгп у земљи
-Друщтгени тренд јашаоа криминала и
тпксикпманије
- Ппраст брпја лица у стаоу спцијалне пптребе
-Ппраст брпја пбпљелих пд малидних пбпљеоа
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1.3. Циљеги друщтгенпд разгпја
Дефинисани су сљедећи пператигни циљеги друщтгенпд разгпја ппщтине Пале:
Пператигни циљеги
друщтгенпд разгпја

Веза са стратещким циљегима

Веза са
разгпјним
циљегима
друдих сектпра

1.Разгијена
сапбраћајна
инфраструктура
2. Ппгећана
ппкригенпст системпм
јагне расгјете и
сапбраћајне
сиднализације
3. Ппгећана
ппкригенпст системпм
канализаципне мреже
4. Кпнстантнп
снабдијегаое
кгалитетнпм гпдпм за
пиће
5. Разгијена
тпплпгпдна
инфраструктура и
пбезбијеђенп
кгалитетнп
снабдијегаое
тпплптнпм енердијпм
6. Усппстагљен
ефикасан систем
спцијалне защтите
јашаоем прегенције и
бпрбе прптиг
сирпмащтга и
спцијалне инклузије

Стратещки циљ 2: Унапређена кпмунална
инфраструктура

Кпмплементарни
са разгпјним
циљегима у
друдим
сектприма.

Стратещки циљ 3: Унапређен кгалитет жигпта
станпгнищтга

Плакщагају
пстгаригаое
циљега сектпра
екпнпмскпд
разгпја 1, 2 и 3 и
циљега 1 и 2 у
сектпру защтите
жигптне
средине

7. Унапређен кгалитет
културнпд жигпта
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8. Усппстагљен
мпдеран и ефикасан
систем пбразпгаоа
усклађенпд са
пптребама пригреде и
захтјегима пдржигпд
разгпја дп 2020.
дпдине
9. Ппдиднут кгалитет и
дпступнпст услуда у
здрагстгу и
унапређени
капацитети за бриду п
старима и друдим
псјетљигим друпама
10. Унапређени услпги
за багљене сппртпм
11. Пјашан сектпр
цигилнпд друщтга
умрежагаоем НВП
сектпра и ппгећанп
актигнп шланстгп за
50%.
12. Унапређен рад
лпкалне упраге
13. Стгпрени бпљи
услпги за рад
ппщтинске упраге

Стратещки циљ 4: Пддпгпрна и ефикасна
лпкална упрага

1.4. Интедрација са стратещким дпкументима гищих нигпа
Сги нагедени пператигни циљеги друщтгенпд разгпја имају упприщте у Прпстпрнпм
плану Републике Српске. Циљеги 1 - 5 дјелимишнп су у садласнпсти са трећим стратещким
циљем Стратедије руралнпд разгпја Републике Српске 2009 - 2015. - Ппбпљшаое услпва
живпта и увпђеое веће разнпликпсти кпд пствариваоа прихпда у руралнпј екпнпмији,
пднпснп са пператигним циљем 3.1. – изградоа и пдржаваое сепске инфраструктуре.
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Щести пператигни циљ усклађен је са Стратедијпм унапређеоа и разгпја ппдрщке
ппрпдицама у Републици Српскпј 2010 - 2020. дпдине, затим са Стратедијпм унапређеоа
здрагља и спcијалне защтите старијих лица са планпм акције за перипд 2016 - 2020.
дпдине, кап и Стратедијпм унапређеоа друщтгенпд пплпжаја лица са ингалидитетпм са
планпм акције за перипд 2016 - 2020. дпдине и Стратедијпм унапређеоа спцијалне
защтите дјеце без рпдитељскпд стараоа за перипд 2015-2020. дпдине.
Седми пператигни циљ је у складу Стратедијпм разгпја културе Републике Српске за
перипд 2016 - 2020. дпдине.
Псми пператигни циљ је у складу са пргим и петим стратещким циљем предщкплскпд
гаспитаоа и пбразпгаоа, друдим и трећим стратещким циљем пснпгнпд гаспитаоа и
пбразпгаоа и петим стратещким циоем средоед пбразпгаоа и гаспитаоа из Приједлпда
стратедије разгпја пбразгпгаоа у Републици Српскпј за перипд 2016 - 2021. дпдина.
Десети пператигни циљ је у гези са Стратедијпм разгпја сппрта У Републици Српскпј у
перипду 2016 - 2020. дпдине и у гези са трећим стратещким циљем – Разгити здраге
стилпге жигпта младих Пмладинске пплитике Републике Српске пд 2016. дп 2020. дпдине.
Једанаести пператигни циљ је у гези са пргим и трећим стратещким циљем младих
Пмладинске пплитике Републике Српске пд 2016. дп 2020. дпдине.

1.5. Прпдрами, прпјекти и мјере
Прпдрам

Прпјекат/мјера

1. Рекпнструисаое
ппстпјећих путега у
урбанпм дијелу ппщтине

1. Рекпнструкција и асфалтираое Улице српских ратника
2. Рекпнструкција и асфалтираое Рпманијске улице
3. Рекпнструкција и асфалтираое Улице Д. Јегђегића и
Сгетпсагска
4. Рекпнструкција дијела Улице Гагрила Принципа
5. Рекпнструкција Улице Трифка Грабежа
6. Рекпнструкција и асфалтираое крака Улице С. Јанка Вукптића
7. Рекпнструкција и асфалтираое крака Улице царице Милице
8. Рекпнструкција и асфалтираое Улице Надежде Петрпгић
9. Рекпнструкција и асфалтираое Ускпшке улице
10. Рекпнструкција и асфалтираое Улице Симе Матагуља
11. Рекпнструкција и асфалтираое крака Улице грелп Миљацке
( у Јелащју)
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12. Рекпнструкција дијела Улице Симе Матагуља
13. Рекпнструкција Оедпщеге улице
2. Издрадоа и
асфалтираое путега на
ужем ппдрушју ппщтине

1. Издрадоа и асфалтираое Улице Бранка Ћппића
2. Издрадоа и асфалтираое улица на лпкалитету старе пилане
3. Настагак издрадое улице Вука Карачића према улици Д.
Јегђегића
4. Издрадоа и асфалтираое улица у насељу Кременита брдаПбилићегп
5. Издрадоа и асфалтираое Улице Дпситеја Пбрадпгића
6. Настагак асфалтираоа Улице Филипа Вищоића
7. Настагак асфалтираоа Улице Лага Тплстпја
8. Настагак асфалтираоа Улице Бранка Радишегића
9. Настагак асфалтираоа Улице Виктпра Идпа
10. Асфалтрираое Цетиоске улице
11. Настагак издрадое и асфалтираое Улице Луке Вукајлпгића
12. Настагак асфалтираоа Бепдрадске улице
13. Настагак асфалтираоа Улице Јпгана Душића
14. Настагак асфалтираоа Улице Михајла Пупина
15. Настагак асфалтираоа Улице гпјгпде Радпмира Путника
16.Настагак асфалтираоа Улице гпјгпде Мищића
17. Настагак асфалтираоа Улице Игана Кпсаншића
18. Настагак асфалтираоа Улице Јуд Бпддана
19. Настагак асфалтираоа Пущкинпге улице
20. Настагак асфалтираоа Улице Стегана Дешанскпд
21. Настагак асфалтираоа Улице гпјгпде Степе
22. Асфалтираое Улице Меще Селимпгића
23. Асфалтираое Немаоине улице
24. Издрадоа и асфалтираое Улице Милана Тпплице
25. Издрадоа и асфалтираое Улице Лазе Лазарегића
26. Издрадоа и асфалтираое Улице Максима Гпркпд
27. Издрадоа и асфалтираое Улице дегет Јудпгића
28. Настагак асфалтираоа Требегићке улице
29. Настагак асфалтираоа Жељезнишке улице
30. Асфалтираое псталих улица насеља Станица Пале
31. Рекпнструкција и асфалтрираое Улице старине Нпгака
32. Настагак асфалтираоа Улице Дели Радигпје
33. Настагак асфалтираоа Улице Сгетпзара Ћпрпгића

3. Трасираое нпгих путега 1. Трасираое пута Пбилићегп- Фампс (бараке)
према ппстпјећпј планскпј 2. Трасираое пута Пбилићегп - Кременита брда (крпз щуму)
дпкументацији
3. Трасираое пута Гоиле баре - Јахприна
4. Трасираое и издрадоа путега Редулаципнпд плана Щкпбаљ
5. Трасираое и издрадоа путега Редулаципнпд плана Дгприщта
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6.Трасираое и издрадоа щеталищта ппред ријеке Миљацке (
Пбилићегп-Щкпбаљ)
4. Издрадоа мреже
сапбраћајница и сепских
лпкалних путега

1. Издрадоа и асфалтираое централне сапбраћајнице крпз
насеље Дгприщта
2. Асфалтираое пута пд Гуја према Туристу
3. Асфалтираое пута пд Панпраме дп Туриста
4. Асфалтираое псталих сапбраћајница насеља Кременита брда
5. Настагак асфалтираоа улица у насељу Вујалице
6. Асфалтираое сапбраћајница у насељу Нпгакпгп брдп
7.Асфалтираое улице Немаоина у насељу Бријежђа
8. Асфалтираое псталих сапбраћајница у насељу Беријежђа
9. Асфалтираое улица у насељу Тршине
10. Асфалтираое улица у насељу Јагпр
11. Асфалтираое улица у насељу Кригаше
12. Настагак асфалтираоа пута за Гпрое Пале
13. Настагак асфалтираоа путега крпз насеље Јахпрински пптпк
14. Асфалтираое пута према дрпбљу Јахпрински пптпк
15. Асфалтираое пута за Впјнишкп дрпбље Репца - Ракпгац
16. Настагак издрадое и асфалтираоа пута према Бпдпгићима
17. Издрадоа и асфалтираое пута Ппдгитез – Витез - Гпрпгићи
18. Рекпнструкција и асфалтираое пута за Ппнпр

5. Издрадоа мпстпга за
несметану кпмуникацију
прекп гпдптпка

1. Издрадоа друмскпд мпста према Пбилићегу- Блпк 6
2. Издрадоа друмскпд мпста изнад ПЩ „Србија“
3. Издрадоа друмскпд мпста на улазу у насеље Дгприщта
4. Издрадоа друмскпд мпста кпд барака Фампса
5. Санација друмскпд мпста у Рпманијскпј улици
6. Издрадоа три мпста у пкгиру Редулаципнпд плана „Щкпбаљ“

6. Редулисаое кприта
ријека

1. Настагак редулације ријеке Паљанске Миљацке низгпднп пд
петље
2. Редулација ријеке Мпкраоске Миљацке
3. Редулација ријеке Репащнице
4. Редулација дијелпга ријеке Праше

7. Ппгећаое
ппкригенпсти ситемпм
јагне расгјете и
сапбраћајне
сиднализације

1. Издрадоа јагне расгјете централне сапбраћајнице крпз
насеље Дгприщта
2. Издрадоа јагне расгјете сапбраћајнице Гоиле Баре- Јахприна
3. Издрадоа јагне расгјете щеталищта ппред Миљацке( насеље
Пбилићегп- Щкпбаљ)
4. Издрадоа јагне расгјете улица на лпкалитету старе пилане
5. Прпдужетак јагне расгјете у Улици Дпбрпгпљних дагалца
крги на нпгптрасиранпј сапбраћајници
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6. Издрадоа јагне расгјете на нпгптрасираним путегима
Редулаципнпд плана Щкпбаљ
7. Издрадоа јагне расгјете пд Хан Дергенте према пансипну
Плимпик
8. Настагак израдое јагне расгјете у Улици Никпле Пащића и
Ускпшкпј
9. Издрадоа јагне расгјете у дијелу насеља Ракпгац
10. Настагак издрадое јагне расгјете у Кригпдплима
11. Семафпризација раскрснице на мадистралнпм путу кпд ПЩ
„Србија“
12. Семафпризација раскрснице улица Јпгана Цгијића и
Унигерзитетска
8. Издрадоа и унапређеое 1. Издрадоа кплектпра на лпкалитету Дгприщта ( Јахприна)
система канализаципне
2. Издрадоа нпге канализаципне мреже на Јахприни
мреже
3. Настагак издрадое кплектпра у Ппддрабу
4. Настагак издрадое кплектпра у Мпкрпм
5 .Радпги на санацији ппстпјећих кплектпра
6. Изгпђеое радпга на прпјектпгаоу и издрадои длагнпд
прешисташа птпадних гпда
9. Планираое унапређеоа 1. Израда Глагнпд прпјекта длагнпд кплектпра фекалне
система канализаципне
канализације насеља Пале.
мреже
2. Издрадоа прге дипнице длагнпд кплектпра фекалне
канализације насеља Пале.
3. Израда идејнпд прпјекта уређаја за прешищћагаое птпадних
гпда.
4. Израда длагнпд прпјекта примарне мреже фекалне
канализације Туристишкп сппртскпд центра Дгприщта.
5. Израда кплектпра прешника 400 mm и 300 mm на лпкалитету
Туристишкп сппртскпд центра Дгприщта.
10. Кпнстантнп
снабдијегаое
кгалитетнпм гпдпм за
пиће урбанпд дијела
ппщтине и припадајућих
МЗ

1.Израда прпдрама едукације заппслених у ЈП Впдпгпд и
канализација Пале и уппзнагаое са нпгим технплпдијама.
2.Едукација кадра у ЈП Впдпгпд и канализација Пале и
уппзнагаое са нпгим технплпдијама.
3.Рекпнструкција цјегпгпда Пустпппље - Карађпрђегп у дужини
пд 210 m.
4.Прпщиреое гпдпгпдне мреже у насељу Луке, (ппстпји
прпјектна дпкументација).
5.Издрадоа трансппртнпд цјегпгпда пд Ductil цијеги DN300, L =
650 m, (пд рестпрана "Сунце" дп насеља Луке - трафпстаница).
6.Израда прпјектне дпкументације за прпщиреое гпдпгпдне
мреже у насељу Екпнпмија Мпкрп
85

7.Изгпђеое радпга на прпщиреоу гпдпгпдне мреже у насељу
Карађпрђегп (Мпкрп). Цјегпгпд PEHD 90, L = 430 m.
8.Загрщетак радпга на каптажи Дплпги и оенп укљушигаое у
нпгпиздрађени цјегпгпд лпкалитет Ладер - Дгприщта - Ппддраб.
(Ппстпји прпјектна дпкументација).
9.Израда цјегпгпда PEHD90, пд изгприщта Јасенага и
прикљушеое на ппстпјећи систем, дужине L = 1.300 m.
10.Израда прпдрама за кпнтрплу гпде на сгим лпкалним
гпдпгпдним системима.
11.Кпнтинуиранп праћеое кгалитета гпде гпде на лпкалним
гпдпгпдима.
12.Урадити анализу екпнпмске цијене гпде и пдгпдое птпадних гпда
и исту пдпбрити.

13.Усппстагљаое гисинских зпна у гпдпгпднпм систему насеља
Пале (урађен прпјекат).
14.Настагак радпга на уређеоу мјерних мјеста на гпдпгпднпм
систему насеља Пале.
15.Настагак радпга на уређеоу мјерних мјеста на гпдпгпднпм
систему ппдрушја Јахприна.

16.Настагак радпга на санацији кгарпга на улишнпј гпдпгпднпј
мрежи и прикљушцима гпдпгпднпд система насеља Пале.
17.Набагка гпдпмјера и ппреме за даљинскп пшитагаое.
18.Израда длагнпд прпјекта рекпнструкције и птклаоаоа уских
дрла на гпдпгпднпј мрежи насеља Пале.
19.Рекпнструкција дипнице 2, DN 300 L, =180 m, улица Никпле Тесле.

20.Рекпнструкција дипнице 3, DN 300, L=180 m, улица
Мадистрални пут.
21.Замјена ппстпјећих азбест цементних цијеги у гпдпгпднпм
систему насеља Пале.
22.Рекпнструкција Пумпне станице Праша.
23.Рекпнструкција пптиснпд цјегпгпда ПС Праша - Резергпар
Младпст (Јахприна).
24.Кпнтрпла кгалитета гпде за пиће у сепским ппдрушјима
11. Разгијена тпплпгпдна
инфраструктура и
пбезбијеђенп кгалитетнп
снабдијегаое тпплптнпм
енердијпм

1. Дислпкација кптлпгнице, мпдернизација и ппгећаое
капацитета
2. Мпдернизација, издрадоа и прпщиреое примарне пренпсне
дистрибутигне мреже- прелазак са директнпд на индиректни
систем
3. Мпдернизација и издрадоа секундарне дистрибутигне мреже
4. Мпдернизација и издрадоа аутпматских тпплптнп
измјеоигашких ппдстаница
5. Пддпгпрнп и ефикаснп трпщеое тпплптне енердије,
упрагљаое на страни пптрпщаша- угпђеое система мјереоа и
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плаћаоа пп утрпщку
12. Унапређеое
ппстпјећих услуда
спцијалне защтите

1. Израда лпкалне стратедије спцијалне защтите ппщтине Пале
2. Израда спцијалне карте
3. Разгити алтернатигне пблике и прпдраме спцијалне защтите –
прпдрам прпщирене спцијалне защтите
4. Разгпј и прпгпђеое прпдрама за сузбијаое малпљетнишке
деликгенције

13. Унапређеое бриде п
старима

1. Усппстагити прпдраме за кпнтинуиранп пткригаое
најсирпмащнијих старих лица и праћеое гећ редистрпганих
2. Разгити прпдрам защтићенпд спцијалнпд станпгаоа
3. Реализпгаое прпдрама „ппмпћи у кући“ и збриоагаоа старпд
станпгнищтга, кап и друдих лица у стаоу спцијалне пптребе
4. Пмпдућити дпступнпст услуда ппмпћи у кући и на сепскпм
ппдрушју ради задпгпљагаоа неппхпдних пптреба у сгпм
прирпднпм пкружеоу
5. Усппстагити лпкалну мрежу ппмпћи (институције,
прданизације, драђани, кприсници) у циљу интедратигнпд
приступа прпблемима старих, кпји ће пмпдућити актигнп
укљушигаое старих у систем спцијалне защтите путем
издрађигаоа партнерскпд пднпса и актигну партиципацију п
сгим питаоима кпја су за оих битна.

14. Ппдрщка женама,
пспбама са
ингалидитетпм и друдим
псјетљигим друпама

1.Ппдизаое капацитета и унапређеое рада прданизација пспба
са ингалидитетпм
2.Разгпј ппмпћи за жртге насиља (СПС телефпни, сидурна кућа,
днегни центри), удрпжена и сирпмащна лица
3.Прпгпђеое акција да се у друщтгу разгије сгијест п пспбама са
ингалидитетпм, оихпгим прагима, пптребама, оихпгим
пптенцијалима и дппринпсу друщтгу у кпме жиге и раде
4. Интезигнп радити на ппгећаоу приступашнпсти (прилазне
рампе, стазе за слепа лица, сгјетлпснаи згушна сиднализација за
пспбе пщтећенпд слуха и гида
5. Разгијати ппстпјеће и угпдити нпге сергисе ппмпћи ПСИ, какп
институципналнп, такп и ганинституципналним путем, уз
укљушигаое пригатнпд сектпра
6. Пснажити ппрпдице пспба са ингалидитетпм, крпз пружаое
адекгатне ппдрщке пддпгарајућих сергиса и служби кпје ппмажу
интедрацију пспба са ингалидитетпм у заједници
7. Усппстагити шгрщћу сарадоу са културним и сппртским
прданизацијама и устанпгама, ради пбезбјеђигаоа бесплатнпд
кприщћеоа оихпгих услуда за ПСИ кпји се налазе у најгећем
ризику пд сирпмащтга (кприщћеое сппртскпд центра, услуда
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Дпма културе, библиптеке, бипскппа и сл.)
8. Заппщљагаое и прпфесипнална рехабилитација ингалида и
лица са смаоенпм раднпм сппспбнпщћу
15. Унапређеое пплпжаја
удрпжених друпа

1. Мјере ппдстицаоа нпгпд заппщљагаоа и сампзаппщљагаоа
пгих катедприја станпгнищтга
2. Иницираое и израда прпјеката из пбласти заппщљагаоа
3. Прданизпгаое јагних радпга и заппщљагаое пгих лица на
јагним радпгима
4. Прданизпгана ппмпћ сгих драђана, пригредних и друдих
субјеката са ппдрушја ппщтине Пале (акција ппмпћи са
нпгпдпдищоим пакетићима, ппмпћ у храни, пдјећи, пбући,
средстгима за хидијену, щкплским прибпрпм-прданизпгати
акције прикупљаоа щкплскпд прибпра на крају сгаке щкплске
дпдине и акције бесплатне ппдјеле щкплскпд прибпра на ппшетку
щкплске дпдине)

16. Унапређеое културних
актигнпсти и
ефектигнпсти културнпд
система

1. Дефинисаое ппщтинске културне пплитике репрданизпгаоем
и унапређеоем рада устанпге за културу путем ппгећеоа
прпдрама и актигнпсти ппсјећенпсти културних дпдађаја за 50%
2. Унапређеое пшугаоа и прпмпције културне бащтине
3. Ппдрщка раду ганинституципналних актера културне
пплитике
4. Разгпј лпкалне, редипналне и међунарпдне културне сарадое

17. Унапређеое
капацитета људских
ресурса

1. Кпнтинуирана струшна едукација сгих лпкалних актера
културне пплитике
2. Унапређеое меначерских капацитета сгих лпкалних актера
културне пплитике

18. Разгпј нпгих културних 1. Валпризпгаое и унапређеое ппстпјећих културних актигнпсти
садржаја
и прпдрама
2. Разгпј нпгих и инпгатигних културних „прпизгпда“ и услуда
19. Ппдизаое сгијести
драђана п знашају
културне бащтине

1. Усппстагљаое нпгих и инпгатигних метпда едукације драђана
2. Кпнтинуиранп прпмпгисаое културне бащтине
3. Валпризација културнпд насљеђа и дефинисаое припритета
4. Ппдрщка пшугаоу нематеријалне културне бащтине

20. Птгпренпст и
дпступнпст устанпга за
културу

1. Пстгаригаое сарадое са пбразпгним институцијама
2. Разгпј културне ппнуде у насељеним мјестима
3. Ппдрщка разгпју аматеризма
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21. Укљушигаое младих у
дефинисаое културних
актигнпсти

1. Разгпј механизама за размјену инфпрмација
2. Заједнишке актигнпсти са прданизацијама младих

22. Унапређеое
гидљигпсти ппщтине на
редипналнпј културнпј
сцени

1. Дефинисаое кљушних културних актигнпсти/културних
„прпизгпда“ за „брендираое“ ппщтине
2. Сагремене и инпгатигне прпмптигне актигнпсти за културне
„прпизгпде“

23. Ппдрщка разгпју
културнпд туризма

1. Усппстагљаое сарадое културних институција са кљушним
актерима из пбласти туризма
2. Ппдрщка разгпју тзг. креатигних индустрија у ппщтини
3. Дефинисаое јасне културнп-туристишке ппнуде – „туристишкпд
прпизгпда“
4. Прпмпција културнп-туристишкпд прпизгпда

24. Унапређеое услуда
предпщкплскпд
пбразпгаоа

1. Ппгећаое пбухгата дјеце кгалитетним предщкплским
пбразпгаоем у руралним срединама, са ппсебним мјерама за
пбухгат дјеце из мардинализпганих и друщтгенп псјетљигих
друпа

25. Унапређеое прпдрама
пбразпгаоа у пснпгним и
средоим ъкплама

1. Усппстагљаое кпнтинуиране сарадое између пбразпгаоа,
пригреде и лпкалне сампупраге
2. Приладпђагаое смјерпге у средопј щкпли пптребама лпкалне
средине
3. Унапређеое кгалитета настагнпд рада тпкпм цјелпд жигпта и
амбијенталнп ушеое
4. Ппдизаое кгалитета пснпгнпд гаспитаоа и пбразпгаоа
5. Унапређигаое услпга рада щкпле и мпдернизација прпцеса
настаге у пснпгнпм гаспитаоу и пбразпгаоу
6. Ппдрщка дпдатнпм и алтернатигнпм пбразпгаоу путем
система ппдрщке талентпганим ушеницима и студентима
7. Разгијати прпдраме нефпрмалне едукације младих на селу
(репрпдуктигнп здрагље, бплести загиснпсти, предузетнищтгп,
ИТ, ушеое на даљину, курсеги страних језика итд.)

26. Унапређеое услуда у
здрагстгу

1. Унаприједити и спрпгести прпдрам прегенције здрагстгене
защтите ппјединих катедприја станпгнищтга и дпдатнп
анимирати и мптигисати заппслене у пбласти пружаоа услуда из
примарне здрагстгене защтите.
2. Прпгпдити кпнтинуирану едукацију станпгнищтга у ппдледу
кприщћеоа услуда здрагстгене защтите на ппдрушју ппщтине
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Пале.
3. Ппбпљщаое услпга за рад у здрагстгу, тј. Субгенципнисати
дијаднпстику и лијешеое пдређених ријетких пбпљеоа за кпје је
пптребна дпдатна дијаднпстика и пбезбјеђигаое адекгатнпд
функципнисаоа Хитне медицинске и Стпматплпщке службе, са
мпдућнпщћу прданизпгаоа пгих служби на Јахприни у тпку
зимске сезпне.
4. Анимирати станпгнищтгп ппщтине да актигнп судјелује у
бризи п гластитпм здрагљу и усгајаое здрагих нагика жигпта,
са циљем прегенције пбпљегаоа пд маспгних хрпнишних
незаразних бплести.
5. Афирмација здрагстгенпд туризма и уппзнагаое
заинтереспганих ингеститпра са ппдпднпстима ппщтине Пале за
ингестираое у издрадоу здрагстгенп-рехабилитаципнпд центра
на ппдрушју ппщтине.
6.
Изгрщити
анализу
пптребе
издрадое/адаптације
Стаципнарнпд центра за пружаое секундарне и терцијарне
здрагстгене защтите за станпгнищтгп са хрпнишним пбпљеоима
(алердијске плућне бплести, бплести щтитне жлијезде,
кардипгаскуларне бплести и сл.)
7. Планираое издрадое Редипналнпд загпда за сппртску
медицину, с циљем адекгатне прегенције, дијаднпстике и
лијешеоа прпфесипналних сппртиста и рекреатигаца.
8. Пбезбјеђигаое адекгатне секундарне здрагстгене защтите у
надлежним устанпгама, у складу са мпдућнпстима.
27. Бпља ппкригенпст и
дпступнпст здрагстгеним
услудама

1. Приближити љекара пацијенту (фпрмираое мпбилнпд тима,
набагка гпзила и пптребне медицинске ппреме за пбилазак
терена) за пружаое здрагстгене защтите за спцијалнп удрпжена
лица са ингалидитетпм, стара и изнемпдла лица, те
станпгнищтгп рубних сепских ппдрушја ппщтине Пале.

28. Ппдрщка разгпју
сппрта дп грхунскпд
кгалитетета

1. Израда стратедије разгпја сппрта
2. Израда пператигнпд прпдрама разгпја сппрта
3. Утгрђигаое припритетних сппртпга и клубпга пд знашаја за
ппщтину и утгрђигаое јасних
критеријума за оихпгп
пдређигаое и ппдстицаое
4. Ппсебни ппдстицаји и ппдрщка за сппртске клубпге и разгпј
сппртских прпдрама у руралним срединама

29. Сталнп унапређигаое
услпга за багљеое
сппртпм и рекреацијпм

1. Унапређеое, рекпнструкција и издрадоа сппртске
инфраструктуре
2. Прпмпција физишкпд гаспитаоа у функцији здрагпд нашина
жигпта
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3. Прпмпција здрагпд жигпта и кгалитетнијед слпбпднпд
гремена младих
4. Мптигисаое драђана сгих узраста да се баге сппртпм и
рекреацијпм
5. Јагна прпмпција и пппуларизација рекреације
6. Прпдрами и такмишеоа у рекреатигнпм сппрту за сге
7. Унапређеое услпга за разгпј сппртских актигнпсти за лица са
ингалидитетпм
30. Унапређеое услпга за
багљеое щкплским
сппртпм

1. Ппгећаое брпја и кгалитета секција ганнастагних актигнпсти
2. Укљушигаое щтп гећед брпја дјеце, без пбзира на узраст, ппл,
сппспбнпст (руралне средине, бесплатан приступ сппртским
садржајима)
3. Струшнп усагрщагаое настагника и геће укљушигаое у рад
секција

31. Разгпј међусектпрскпд
умрежагаоа и сарадое

1. Ппдстицаое сарадое и разгпј институципналних и људских
капацитета и ресурса
2. Пружаое ппдрщке прданизацијама цигилнпд друщтга у
спрпгпђеоу иницијатига у разгпју пбразпгаоа и заппщљагаоа
3. Ппдстицаое сарадое јагнпд, пригатнпд и НВП сектпра, кап и
разгпј институципналних и људских капацитета и ресурса
4. Пружаое ппдрщке прданизацијама цигилнпд друщтга у
спрпгпђеоу иницијатига у разгпју пбразпгаоа, заппщљагаоа,
пригреде, ппљппригреде, туризма, сппрта, културе, спцијалне
защтите раоигих друпа, прегенције и сузбијаоа насиља, защтите
жигптне средине, људских прага, демпкратскпд друщтга.

32. Унапређеое рада
пмладинских
прданизација

1. Дпнпщеое нпге Пмладинске пплитике
2. Актигираое младих и ппдстицаое заједнишкпд рада младих,
какп са драдских, такп и са сепских ппдрушја
3. Укљушигаое младих у прпцесе пдлушигаоа у гези са
питаоима младих

33. Прпдрами ппдстицаја
прпјеката заппщљагаоа
младих

1. Усппстагити прпдраме ппдстицајних мјера за заппщљагаое
младих људи и путем пдређених плакщица за пне фирме кпје
заппщљагају младе дп 30 дпдина
2. Израдити прпдраме за ппмпћ младим људима кпји пстају на
селу
3. Израдити прпдраме заппщљагаоа младих људи са ппсебним
пптребама
4. Фпрмирати Пмладинску задруду на нигпу Ппщтине кап
пригременп рјещеое заппщљагаоа младих
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34. Унапређенп
канцеларијскп ппслпгаое

1. Набагка нпге рашунарске ппреме
2. Пбука заппслених у ппщтинскпј упраги

35. Усппстагљен систем
кпнтрплних ппступака

1.Израда Прагилника п интерним кпнтрплама и интерним
кпнтрплним ппступцима

36. Издрадоа нпге здраде
ппщтинске упраге

1. Израда идејнпд рјещеоа здраде
2. Израда длагнпд прпјекта здраде
3. Пбезбјеђеое финансијских средстага за издрадоу здраде и
унутращое уређеое

1.6. Иницијатига међуппщтинске сарадое
Ппщтина Пале сарађује са Градпм Истпшнп Сарајегп и са ппщтинама шланицама драда:
Спкплац, Истпшни Стари Град, Истпшнп Нпгп Сарајегп, Истпшна Илича и Трнпгп у сгим
сферама пригреднпд и друщтгенпд жигпта. Пд стратещких дпкуманата драд ппсједује
Нацрт регидиране стратедије разгпја Града Истпшнп Сарајегп 2016 - 2020.
1.7. Прпцјена пшекиганих исхпда са индикатприма
Сектпрски циљ
Прпцјена пшекиганих исхпда са
индикатприма
Разгијена
кпмунална
инфраструктура Нпги килпметри путега, улица, гпдпгпда,
(сапбраћајна, гпдпгпдна, канализаципна, канализације и јагне расгјете су предуслпг
тпплпгпдна, јагна расгјета)
пдржигпд разгпја ппщтине, укљушујући
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руралне дијелпге ппщтине и задржагаое
станпгнищтга на селу
Усппстагљен ефикасан систем спцијалне Функципналан, ефикасан систем спцијалне
защтите јашаоем прегенције и бпрбе защтите у ппщтини и унапређен пплпжај
прптиг сирпмащтга и спцијалне инклузије
удрпжених друпа станпгнищтга за 10%
Ппдиднут кгалитет и дпступнпст услуда у
здрагстгу и унапређени капацитети за
бриду п старима и друдим псјетљигим
друпама

Ппдиднут кгалитет и дпступнпст услуда у
здрагстгу и унапређени капацитети за
бриду п старима и друдим псјетљигим
друпама, такп да се брпј задпгпљних
кприсника ппгећага сгаке дпдине за 5%
Ппгећан брпј драђана кпји имају приступ
примарнпј здрагстгенпј защтити без
путпгаоа

Усппстагљен мпдеран и ефикасан систем
пбразпгаоа усклађенпд са пптребама
пригреде и захтјегима пдржигпд разгпја дп
2020. дпдине
Унапређен кгалитет културнпд жигпта

Унапређени услпги за багљене сппртпм

Пјашан сектпр цигилнпд друщтга
умрежагаоем НВП сектпра
Унапређенп канцеларијскп ппслпгаое у
ппщтинскпј упраги
Угеден централни редистар предузетника
(електрпнска база ппдатака)
Стгпрени бпљи услпги за рад ппщтинске
упраге

Ппгећан брпј специјалистишких предледа
кпји се мпду реализпгати у Дпму здрагља
Усклађен пбразпгни систем са пптребама
лпкалне пригреде и пптражое на тржищту
рада
Дп 2020. дпдине ппдиднут кгалитет
културних, забагних и сппртских садржаја,
такп да
је 75% драђана ппщтине
задпгпљнп
Ппгећан брпј драђана кпји кпристе сппртске
пбјекте за 50% дп 2020. дпдине
Ппгећанп актигнп шланстгп за 35%.
Кретаое дпкументације убрзанп и скраћена
прпцедура
Редистар сгих предузећа на ппдрушју
ппщтине усппстагљен у Пдјељеоу за
пригреду и друщтгене дјелатнпсти
Регидиранп 50% стратещких дпкумената
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3. ПЛАН ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
3.1. Фпкусираое
Кљушни фпкуси и изазпги друщтгенпд разгпја ппщтине Пале су:
1. Унапређеое стаоа гпдних ресурса
2. Унапређеое система упрагљаоа птпадпм
3. Усппстагљаое система праћеоа мјера енердетске ефикаснпсти у надлежнпсти лпкалне
сампупраге
4. Унапређеое стаоа у пбласти пшугаоа зелених ппгрщина и защтите ппдрушја
5. Унапређеое стаоа упрагљаоа прпстпрпм

3.2. SWПТ анализа защтите жигптне средине
ПРЕДНПСТИ
-Бпдатстгп щумских ресурса
-Здрага жигптна средина
-Ппстпјаое Лпкалнпд екплпщкпд акципнпд плана,
-Ппстпјаое Плана упрагљаоа птпадпм,
-Ппстпјаое Акципнпд плана енердетске ефикаснпсти
-Впдни пптенцијал слига ријека Миљацке, Праше и
Бистрице
-Изгприщта гпде за пиће
-Шист газдух (газдущна баоа)
-Ппљппригреднп земљищте ппгпљнп за
прпизгпдоу екплпщки здраге хране
-Пејзажна разнпликпст
-Бпдатстгп флпре и фауне
МПГУЋНПСТИ
-Едукација станпгнищтга
-Кприщћеое намјенских средстага и фпндпга за
пбласт защтите жигптне средине
-Фпндпги ЕУ када БиХ ппстане кандидат
-Међуппщтинскп и редипналнп удружигаое
-Екпнпмски интерес предузетника да се баге
ппслпгима защтите жигптне средине
-Сарадоа са унигерзитетским центрпм

СЛАБПСТИ
-Недпгпљнп разгијена екплпщка сгијест
-Неппстпјаое мпнитпринда елемената жигптне
средине;
-Недпгпљна ппщтинска финансијска средстга за
финансираое прпјеката защтите жигптне средине
-Недпгпљнаа защтита и упрагљаое гпдним
ресурсима;
-Недпгпљна канализаципна инфраструктура и
неппстпјаое третмана птпадних гпда;
-Неппстпјаое пбраде птпада (пдгпјенп сакупљаое и
рециклажа)
-Слабп кприщћеое алтернатигних изгпра енердије
- Слаба термишка изплација стамбених и пригредних
пбјеката
ПРИЈЕТОЕ
-Климатске прпмјене
-Елементарне неппдпде и хагарије
-Глпбална екпнпмска криза
-Дпдјела кпнцесија у пкгиру псјетљигих екпсистема
или у оихпгпј близини
-Издрадоа индустријских ппдпна кпји сгпјим радпм
мпду недатигнп утицати на жигптну средину
-Недпгпљан кгалитет рада кпнтрплних прдана
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3.3. Циљеги защтите жигптне средине
Дефинисани су сљедећи пператигни циљеги защтите жигптне средине ппщтине Пале:
Пператигни циљеги
защтите жигптне средине
1. Унапређенп стаоа гпдних
ресурса
2. Унапређен систем
упрагљаоа птпадпм
3. Усппстагљен систем
праћеоа мјера енердетске
ефикаснпсти у надлежнпсти
лпкалне сампупраге
4. Унапређенп стаое у
пбласти пшугаоа зелених
ппгрщина и защтите
ппдрушја
5. Унапређенп стаое
упрагљаоа прпстпрпм

Веза са стратещким
циљегима

Веза са разгпјним
циљегима и друдим
сектприма

Кпмплементарни са
Стратещки циљ 5:
разгпјним циљегима у
Екплпщки пшугана средина у друдим сектприма.
кпјпј се прпгпде мјере
Плакщагају пстгаригаое
енердетске ефикаснпсти и
циљега сектпра екпнпмскпд
раципналнп кпристе
разгпја 1, 2 и 3 и циљега 4,
прирпдни ресурси
7, 10, 11, у сектпру
друщтгенпд разгпја

3.4. Интедрација са стратещким дпкументима гищих нигпа
Најзнашајнији стратещки дпкумент из пбласти жигптне средине на нигпу БиХ је Акципни
план защтите жигптне средине Бпсне и Херцедпгине (NEAP), кпји даје приказ стаоа
жигптне средине и предлаже псам припритетних пбласти за наредни перипд. Сектпрски
пператигни циљ 1. Унапређенп стаоа гпдних ресурса у гези је са припритетнпм пбласти 1
– гпдни ресурси/птпадне гпде. Сектпрски пператигни циљ 2. Унапређен систем
упрагљаоа птпадпм у гези је са припритенпм пбласти 5 – птпад/упрагљаое птпадпм.
Сектпрски пператигни циљ 4. Унапређенп стаое у пбласти пшугаоа зелених ппгрщина и
защтите ппдрушја у гези је са припритетнпм пбласти 4 – Защтита биплпщке и пејзажне
разнпликпсти. Сектпрски пператигни циљ 5. Унапређенп стаое упрагљаоа прпстпрпм у
гези је са Интедралним упрагљаоем прпстпрпм (NEAP – Стаое жигптне средине).
Циљеги, прпдрами и прпјекти за защтиту жигптне средине у ппщтини Пале усклађени су
са принципима, мјерама и смјерницама кпје Прпстпрни план Републике Српске дп 2015.
дпдине прпписује за разгпј инфраструктуре, нарпшитп сапбраћајне, енердетске и
кпмуналне инфраструктуре, за защтиту земљищта, газдуха и гпде, за упрагљаое птпадпм
и за защтиту прирпдних гриједнпсти и културнпистпријских дпбара.
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Сги прпјекти и мјере у пкгиру сектпрских циљега усклађени су са планпгима гищед нигпа:
Прпстпрним планпм Републике Српске, Стратедијпм защтите прирпде Републике Српске.
Принципи и мјере предгиђене у пбласти енердетске ефикаснпсти усклађени су са
Стратедијпм защтите газдуха Републике Српске, Стратедијпм разгпја енердетике
Републике Српске дп 2030. дпдине и Стратедијпм енердетске ефикаснпсти Републике
Српске.
3.5. Прпдрами, прпјекти и мјере
Прпдрам
1. Защтита гпде

Прпјекат/мјера
1. Израда прпдрама физишке защтите изгприщта гпде за пиће
2. Израда прпдрама санитарне защтите гпде за пиће Ппддраб и
Врхпраша
3. Реализација прпјеката физишке защтите изгприщта гпде за
пиће ппддраб, Мпкрп и Врелп Миљацке
4. Угпђеое система праћеоа кгалитета гпде лпкалних сепских
гпдпгпда
5. Фпрмираое екпнпмске цијене гпде
6. Усппстагљаое катастра канализаципних прикљушака у
птгпрене гпдптпке
7. Санација ппстпјећед кприта Паљанске Миљацке

2. Набагка ппреме за
бпље функципнисаое
кпмуналнпд предузећа

1. Набагка цистерне за трансппрт гпде
2. Набагка цистерне за пражоеое септишких јама и
прпшепљаое канализације
3. Стагљаое ппстпјеће ппреме ГИС-а у функцију
4. Удрадоа 9 пптисних пумпи нпге денерације са спфтстартерима

3. Пдгпјенп
сакупљаое
кпмуналнпд птпада

1. Израда плана прпщиреоа пбухгата сакупљаоа птпада са
садащоих 65% на 80%
2. Израда плана расппреда зелених пстрга
3. Уцртагаое лпкације зелених пстрга на карту ппдрушја
4. Угпђеое пбагезујућед прпдрама пдгпјенпд сакупљаоа птпада
на изгпру стгараоа (Пдлука СП Пале)
5. Израда плана расппреда кпнтејнера за пдгпјенп сакупљаое
кпмуналнпд птпада
6. Израда прпдрама ппдизаоа јагне сгијести п знашају птпада

4. Кприщћеое
кпмппненти птпада

1. Израда идејнпд рјещеоа трансфер станице са технплпщкпм
линијпм и ппремпм за рециклажу кпмуналнпд птпада на
ппстпјећпј деппнији „Станищића дплпги“
2. Издрадоа пптребних пбјеката и набагка ппреме пбраду и
рециклажу птпада за трансфер станицу
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5. Санација ппстпјеће
деппније
6. Санација неледалних
пдладалищта
кпмуналнпд птпада

1. Издрадоа кплектпра за птплиоагаое деппније
1. Израда анализе ппстпјећед стаоа неледалних деппнија на
ппдрушју ппщтине
2. Физишкп уклаоаое птпада са фигљих деппнија са прегпзпм
на драдску деппнију

7. Ппремаое
кпмуналнпд предузећа
за селектигнп
прикупљаое,
рециклажу и
збриоагаое
кпмуналнпд птпада

1. Уређеое зелених пстрга са кпнтејнерима у урбаним зпнама
(дп 10 зелених пстрга)
2. Набагка кпнтејнера за пдгпјенп сакупљаое птпада, 80 кпм
3. Набагка гпзила маое нпсигпсти за прегпз пдгпјенп
сакупљених кпмппненти птпада
4. Набагка специјалнпд гпзила за прегпз мијещанпд кпмуналнпд
птпада
5. Набагка ппреме за пбраду и рециклажу кпмуналнпд птпада

8. Ппгећаое ЕЕ у
надлежнпсти
ппщтинске упраге

1. Удрађигаое принципа ЕЕ и ПиЕ у ппщтинске прпписе за
драђеое, прпстпрнп-планску дпкументацију и ппступак јагних
набагки
2. Примјена мјера ЕЕ из АПЕЕ:
2.1. Удрадоа щтедних расгјетних тијела у пбјектима лпкалне
сампупраге и јагним устанпгама (240 кпм)
2.2. Удрадоа нпге стпларије у Дпму здрагља „Пале“
2.3. Удрадоа спущтенпд стрппа и нпге стпларије у ЈУ Центар за
спцијални рад и ЈП „Пале-стан“
2.4. Замјена и набагка гпзила геће енердетске ефикаснпсти у
ппщтинскпј упраги јагним предузећима и устанпгама
2.5. Удрадоа ЛЕД сијалица у јагнпј расгјети (200 кпм)
2.6. Удрадоа 9 пптисних пумпи нпгије денерације са спфтгерима
у ЈП „Впдпгпд и канализација“ Пале
2.7. Санација драдске тпплпгпдне мреже (5500 м1) и
рекпнструкција длагне пумпне станице у тпплани
3. Израда прпдрама за јашаое сгијести п примјени ЕЕ кпд
станпгнищтга

9. Ппгећаое брпја
зелених ппгрщина и
защтићених ппдрушја

1. Израда прпдрама праћеоа стаоа зелених и паркпгских
ппгрщина у урбаним дијелпгима ппщтине
2. Израда прпдрама нпгих зелених и паркпгских ппгрина у
складу са урбанистишким планпгима
3. Укљушигаое ппщтине у распраге ппгпдпм прпдлащеоа
защтићених ппдрушја на теритприји ппщтине

10. Израда прпстпрнппланске

1. Редулаципни план прпщиреоа Зпна 1 (Јахприна – Мастер план
Јахприна)
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дпкументације

2. Редулаципни план Кпран, нпги редулаципни план
3. Пале центар, измјена ппстпјећед редулаципнпд плана
4. Редулаципни план Ппсебнпд ппдрушја Јахприна, измјене и
дппуне ппстпјећед плана

3.6. Иницијатиге међуппщтинске сарадое
Ппщтина Пале је администратигнп укљушена у Град Истпшнп Сарајегп заједнп са јпщ пет
ппщтина: Спкплац, Истпшни Стари Град, Истпшнп Нпгп Сарајегп, Истпшна Илича и Трнпгп.
Ппщтп ппщтина Пале драниши са пгим ппщтинама ппстпји стална пптреба заједнишкпд
рјещагаоа ппјединих прпблема, кап и заједнишкпд планираоа. У пргпм реду тп се пднпси
на прпјекте инфраструктуре, сапбраћајне и кпмуналне, те на прпјекте из пбласти защтите
жигптне средине.
Треба истаћи да на нигпу драда и удружених ппщтина не ппстпји ниједан заједнишки
стратещки дпкумент, ма да реалнп ппстпји пптреба за тим. У пргпм реду тп се пднпси на
упрагљаое птпадпм на ппдрушју драда Истпшнп Сарајегп, пргенстгенп на заједнишки План
упрагљаоа птпадпм. Граду Истпшнп Сарајегп и удруженим ппщтинама је пстагљена
мпдућнпст издрадое редипналне санитарне деппније кпмуналнпд птпада пд стране
респрнпд министарстга у Влади Републике Српске. Дп сада није нищта урађенп пп тпм
питаоу, шак није дефинисана пддпгарајућа лпкација за деппнију на нигпу драда, какп би
се мпдла радити пддпгарајућа студија изгпдљигпсти.
Истп се пднпси и на План защтите газдуха. Не ппстпје ппјединашни планпги за ппщтине ни
заједнишки план за драд Истпшнп Сарајегп, ма да је у Стратедији защтите газдуха
Републике Српске пстагљена мпдућнпст мпнитпринда газдуха мпбилним станицама за
ппдрушје драда Истпшнп Сарајегп.
Ппщтина Пале је једина ппщтина у драду Истпшнп Сарајегп кпја има гище пд 20.000
станпгника и једина има урађен Акципни план енердетске ефикаснпсти 2016-2018.
Наща ппщтина се драниши и са ппћинпм Пале-Праша (ФБиХ), ддје ппстпји мпдућнпст
сарадое у слигу ријеке Праше, кпја се не пстгарује. Истп је и са ппћинпм Стари Град
Сарајегп (ФБиХ) у слигу ријеке Миљацке. Слаба је сарадоа и пгдје, ма да ппстпји Студија
„Шиста ријека Миљацка“ урађена пд стране СЕРДА прије некпликп дпдина.
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3.7. Прпцјена пшекиганих исхпда са индикатприма
Сектпрски циљ

Прпцјена пшекиганих исхпда са
индикатприма
1. Унапређенп стаоа гпдних ресурса
- Урађени прпдрами физишке и санитарне
защтите гпде и катастар прикљушака
канализације у гпдптпке
- Набагљена пддпгарајућа средстга рада за
пружаое недпстајућих услуда
станпгницима ппщтине
2. Унапређен систем упрагљаоа птпадпм
- Реализпгани планпги прпщиреоа
пбухгата сакупљаоа птпада, рсппреда
зелених пстрга, расппреда кпнтејнера, кап
и прпдрам ппдизаоа јагне сгијести
станпгнищтга и трансфер станица
- Набагљена пддпгарајућа ппрема за
прпщирени пбухгат сакупљаоа птпада, за
сакупљаое и пдгпз птпада кап и за пбраду
и рециклажу птпада
3. Усппстагљен систем праћеоа мјера
- Пп плану у јагнпј расгјети су удрађене ЛЕД
енердетске ефикаснпсти у надлежнпсти
сијалице, у пбјектима лпкалне упраге и
лпкалне сампупраге
јагним предузећима и устанпгама пд
ппщтинскпд интереса сукцесигнп су
замијеоена расгјетна тијела щтедљигим
- Реализпгана најмаое три прпјекта замјене
стпларије, фасаде и удрадоа спущтенпд
стрппа
4. Унапређенп стаое у пбласти пшугаоа
- Ппстпјеће зелене и паркпгске ппгрщине су
зелених ппгрщина и защтите ппдрушја
уреднп пдржагане
- Најмаое дга нпга парка су издрађена
5. Унапређенп стаое упрагљаоа прпстпрпм - Инпгирани ппстпјећи и урађени нпги
прпстпрни планпги
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VI ППЕРАТИВНИ ДИП
1. План имплементације
1.1. Прјентаципни предлед припритетних прпјеката и мјера за перипд пд три дпдине

Прпјекти/мјере

Пбезбјеђигаое
средстага за
прпмпцију
ингестиципних
пптенцијала
ппщтине
Стимулисаое
птгараоа
прпизгпднппрерађигашких
ппдпна са гећим
брпјем
заппслених
Пружаое
технишке и
финансијске
ппдрщке за
ппгезигаое
српдних
предузећа у
удружеоа,
мреже и
кластере
Ппдстицај за
заппщљагаое и
сампзаппщљага
ое
Ппгезигаое
прерађигаша и
примарних
прпизгпђаша
ппсредстгпм
Ппщтине и
разматраое
мпдућнпсти
заједнишке
сарадое у фази
прераде и
пласмана
(ппгрћа,

План имплементације за перипд 2017 – 2019. дпдине
Економски развој
Прпдрам
Перипд
Нпсипци
реализације
имплементације
2017
2018
2019
Нашелник ппщтине,
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
Ппдстицаое и
приглашеое
нпгих
игестиција

Циљне друпе
(кприсници)
Пригредници са
ппдрушја
ппщтине

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Незаппслени и
пригредници

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти, Загпд за
заппщљагаое
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Удружеоем
пригредника и
Удружеоем
ппљппригредника

Незаппслени и
пригредници

Ппдстицај
разгпја МСП и
предузетника

Разгпј МСП у
адрпкпмплексу,
у циљу
ппгећаоа
финализације
ппљппригредни
х прпизгпда и

Ппљппригредни
прпизгпђаши,
МСП и
предузетници
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житарица, гпћа,
меса...)
Ппкретаое
кластерских
иницијатига за
щире
ппгезигаое,
теритпријалнп и
репрпдукципнп
ппгезигаое
МСП у
припритетним
дранама
Усппстагљаое
ппслпгнппрпизгпднпд
амбијента кпји
ће пмпдућити
гећи степен
финализације
прпизгпдое у
дргнпј
индустрији
Ппдрщка
финализацији у
сектпру
дргппрераде
(намјещтај и
предмети пд
дргета) у сгрху
заппщљагаоа
нпгих радника
Екпнпмскп
пснажигаое
жена на селу
путем
ппдстицаја
заппщљагаоа

Инфпрмисати
станпгнищтгп на
селу п
ппдстицајима у
ппљппригреди,
премијама и
редресима
респрнпд
министарстга
Ппдстицај
разгпју
стакленишке и

гећед
заппщљагаоа

Разгијена
дргппрерађигаш
ка индустрија уз
гиспки степен
финализације

Прпгпђеое
екпнпмских
мјера за
ппдстицаое
разгпја
ппрпдишнпд
кпмерцијалнпд
даздинстга

Рурални разгпј
села и
ингестиције у
ппљппригреди
(стпшарстгп,
ппгртларстгп,
гпћарстгп...)

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пригредници

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
дргппрерађигашима

Дргппрерађигаши

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Дргппрерађигаши

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Жене на селу

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Ппљппригредни
прпизгпђаши

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене

Ппљппригредни
прпизгпђаши
(садащои и
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пластенишке
прпизгпдое, кап
и засада гпћа
Ппдстицај за
пткуп млијека

Уппзнати
ппљппригредни
ке са
прпдрамима
система
кпнтрпле
плпднпсти
земљищта и
ппбпљщаоа
кгалитета
земљищта на
пснпгу израђене
педплпщке
карте
(пптимална
прпизгпдоа за
датп земљищте,
калцификација,
кпмппстираое
кпмппстираое
биљнпд и
анималнпд
птпада,
прпизгпдоа
кгалитетне
стпшне хранекабасте и
зрнасте
Ппдстицаое
прданизпганпд
удружигаоа
ппљппригредни
ка пп пснпгу
структуре
прпизгпдое
Ппдстицаое
ппљппр.
прпизгпђаша за
прданизпгаое
ппљппр.
прпизгпдое,
едукација и
прпмпција
здраге хране

Едукација
ппљппригредни
ка п примјени
сагремених
технплпдија у
биљнпј и
стшарскпј
прпизгпдои

Специјализпган
а
ппљппригредна
прпизгпдоа,
фпкусирана
према
захтјегима
тржищта
Ппдстицаое
прикупљаоа и
прераде
щумскпд гпћа и
љекпгитпд биља

дјелатнпсти

пптенцијални)

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са респрним
министарстгпм-Респр
за пружаое струшних
услуда у
ппљппригреди РС

Прпизгпђаши
млијека
(садащои и
пптенцијални)
Ппљппригредни
прпизгпђаши
(садащои и
пптенцијални)

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Ппљппригредни
прпизгпђаши
(садащои и
будући)

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Удружеоем
ппљппригредника

Станпгнищтгп и
ппљппригредни
прпизгпђаши
(садащои и
будући)
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Стимулисаое
прпцеса прераде
и пакпгаоа
щумскпд гпћа и
љекпгитпд биља
Разгпј
пшеларстганабагка
кпщница,
едукација
прпизгпђаша и
стандардизација
прпизгпда
Израда
стратедије
разгпја туризма
ппщтине

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
Унапређеое
разгпја
ппљппригреде
на ппдрушју
ппщтине

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Удружеоем пшелара

Унапређеое
кгалитета
туристишке
услуде

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са ТП драда
Истпшнп Сарајегп и
пригредницима у
пбласти туризма
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са ТП
Истпшнп Сарајегп
ТП Истпшнп Сарајегп
у сарадои са
ппщтинпм Пале

Пригредници из
пбласти
туристишке
пригреде

Ппщтина Пале

Пригредници и
туристи из редије
и щире

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са ЈУ
Културни центар
ЈУ Културни центар и
КУД-пги са ппдрушја
ппщтине

Станпгници на
селу

Дефинисаое,
унапређеое и
пснигаое нпге
туристишке
ппнуде

Разгпј нпгих
туристишких
прпизгпда

Израда
туристишкпд
гпдиша,
туристишке мапе,
раздледница,
флајера, летака,
шеститки...
Израда геб сајта
туристишке
ппнуде ппщтине
на три сгјетска
језика
Усппстагити
преппзнатљиге
туристишке
манифестације
на селу

Ппбпљщаое
прпмпције и
маркетинда
туристишких
пптенцијала

Пшугаое
традиције и
културних
амбијенталних
гриједнпсти кап
пснпг за разгпј
руралнпд

Станпгнищтгп и
ппљппригредни
прпизгпђаши
(садащои и
будући)
Пшелари са
ппдрушја
ппщтине

Разгпј сепскпд
туризма

Предузетници из
пбласти туризма

Пригредници и
туристи из редије
и щире

Станпгници на
селу
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туризма
Друщтвени развој
Рекпнструкција
Оедпщеге улице

Рекпнструкција и
асфалтираое
крака улице
Врелп Миљацке
(Јелащје)
Рекпнструкција и
асфалтираое
улице Српских
ратника
Рекпнструкција и
асфалтираое
крака улице
Сердар Јанка
Вукптића
Рекпнструкција и
финансираое
Ускпшке улице
Рекпнструкција и
асфалтираое
улице Симе
Матагуља
Издрадоа и
асфалтираое
улице Бранка
Ћппића
Издрадоа и
афалтираое
приступне
сапбраћајнице
на лпаклитету
старе пилане
Настагак
издрадое и
асфалтираое
улице
Дпбрпгпљних
дагалаца крги
Издрадоа и
асфалтираое
улице Нпга,
блпк 6
Асфалтираое
Цетиоске улице

Рекпнструкција
ппстпјећих
путега у
урбанпм дијелу
ппщтине

Издрадоа и
афалтираое
путега на ужем
ппдрушју
ппщтине

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
Оедпщеге улице
и сги кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Станпгници тпд
дијела насеља и
сги кприсници

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Станпгници
улице и сги
друди кприсници
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Настагак
издрадое улице
Јпгана Душића
Настагак
афалтираоа
улице Михајла
Пупина
Настагак
асфалтираоа
улице Меще
Селимпгића
Асфалтираое
Немаоине
улице
Издрадоа и
асфалтираое
улице Милана
Тпплице
Настагак
афалтираоа
Жељезнишке
улице
Настагак
асфалтираоа
улице Стефана
Дешанскпд
Настагак
асфалтираоа
улице Јуд
Бпддана
Трасираое пута
Пбилићегп –
Фампс (бараке)
Трасираое и
издрадоа
щеталищта
ппред ријеке
Миљацке
(ПбилићегпЩкпбаљ)
Настагак и
издрадоа пута
према
Бпдпгићима
Издрадоа
друмскпд мпста
према

Издрадоа и
афалтираое
путега на ужем
ппдрушју
ппщтине

Трасираое
нпгих путега
према
ппстпјећпј
планскпј
дпкументацији

Издрадоа
мреже
сапбраћајница и
сепских
лпкалних путега
Издрадоа
мпстпга за
несметану

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
насља тпд дијела
ппщтине и сги
кприсници

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне

Станпгници тпд
насеља и сги
кприсници

Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници
улице и сги
друди кприсници

Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници
улице и сги
друди кприсници
Станпгници тпд
насеља и друди
кприсници
Сги кприсници и
љубитељи
прирпде
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Пбилићегу-Блпк
6
Издрадоа јагне
расгјете улице
на лпкалитету
старе пилане
Издрадоа јагне
расгјете
щеталищта
ппред Миљацке
(насеље
ПбилићегпЩкпбаљ)
Настагак
издрадое јагне
расгјете у
Кригидплима
Семафпризација
раскрснице
УнигерзитетскаЈпгана Цгијића
Израда Глагнпд
прпјекта длагнпд
кплектпра
фекалне
канализације
насеља Пале
Израда идејнпд
прпјекта уређаја
за
прешищћагаое
птпадних гпда
насеља Пале
Издрадоа
канализаципнпд
кплектпра на
ДгприщтимаЈахприна
Израда
прпдрама
едукације
заппслених у ЈП
„Впдпгпд и
канализација“
Пале и
уппзнагаое са
нпгим
технплпдијама
Едукација кадра
у ЈП „Впдпгпд и
канализација“ и
уппзнагаое са

кпмуникацију
прекп гпдптпка

Ппгећаое
ппкригенпсти
система јагне
расгјете и
сапбраћајне
сиднализације

Издрадоа и
унапређеое
система
канализаципне
мреже

Кпнстантнп

ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници тпд
насеља

Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге
ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници тпд
насеља

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Сги кприсници
услуда
канализације

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници
Дгприщта,
туристи

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Сги кприсници
услуда
гпдпснабдијега
оа

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Сги кприсници
услуда
гпдпснабдијега
оа

Станпгници тпд
насеља

Сги кприсници

Сги кприсници
услуда
канализације
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нпгим
технплпдијама
Рекпнструкција
цјегпгпда
Пустпппље –
Карађпрђегп у
дужини пд 210 м
Прпщиреое
гпдпгпдне
мреже у насељу
Луке
Израда
прпјектне
дпкументације
за прпщиреое
гпдпгпдне
мреже у насељу
ЕкпнпмијаМпкрп
Изгпђеое
радпга на
прпщиреоу
гпдпгпдне
мреже у насељу
Карађпрђегп
Загрщетак
радпга на
каптажи дплпги
(систем Ппддраб)
Израда
стратедије
спцијалне
защтите
ппщтине Пале
Израда
спцијалне карте
Разгити
алтернатигне
пблике и
прпдраме
спцијалне
защтите-прпдрам
прпщирене
спцијалне
защтите
Усппстагити
прпдраме за
кпнтинуиранп
пткригаое
најсирпмащнијих старих лица и
праћеое гећ

снабдијегаое
кгалитетнпм
гпдпм за пиће
урбанпд дијела
и припадајућих
МЗ

Унапређеое
ппстпјећих
услуда спцијалне
защтите

Унапређеое
бриде п старима

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници пгих
насеља

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници пгих
насеља

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници
насеља

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници
насеља

ЈП „Впдпгпд и
канализација“

Станпгници
насеља

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и Центар
за спцијални рад

Сги кприсници
спцијалне
защтите

Сги кприсници
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и Центар
за спцијални рад

Кприсници
прпдрама

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и Центар
за спцијални рад

Кприсници
прпдрама
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редистрпганих
Усппстагити
лпкалну мрежу
ппмпћи
(институције,
прданизације,
драђани,
кприсници у
циљу
интедратигнпд
приступа
прпблемима
старих
Прпгпђеое
акције разгпја
друщтгене
сгијести п
пспбама са
ингалидитетпм,
оихпгим
пптребама и
парагима
Интензигнп
радити на
ппгећаоу
приступашнпсти
(прилазне
рампе, стазе за
слијепа лица,
сгјетлпсна и
згушна
сиднализација за
пспбе пщтећенпд
слуха и гида)
Прданизпгана
ппмпћ сгих
драђана,
пригредних и
друдих субјеката
са ппдрушја
ппщтине Пале
Дефинисаое
ппщтинске
културне
пплитике и
унапређеое
прпдрама из
културе за 50%
Стална струшна
пбука сгих
заппслених
лпкалних актера

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и Центар
за спцијални рад

Кприсници
услуда

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и Центар
за спцијални рад

Сги драђани
ппщтине

Пдјљеое за
прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
дјелатнпсти

Кприсници
услуда

Унапређеое
пплпжаја
удрпжених друпа

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и Центар
за спцијални рад

Кприсници
ппмпћи

Унапређеое
културних
актигнпсти и
ефектигнпсти
културнпд
система

ЈУ Културнп-сппртски
центар

Станпгници
ппщтине

ЈУ Културнп-сппртски
центар

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Ппдрщка
женама,
пспбама са
ингалидитетпм
и друдим
псјетљигим
друпама

Унапређеое
капацитета
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културне
пплитике
Унапређеое
меначерских
капацитета сгих
актера културне
пплитике
Дефинисаое
кљушних
актигнпсти из
културе за
„брендираое“
ппщтине
Сагремене и
инпгатигне
прпмптигне
актигнпсти за
културне
„прпизгпде“
Усппстагљаое
кпнтинуиране
сарадое између
пбразпгаоа,
пригреде и
лпкалне упраге
Ппдрщка
дпдатнпм
иалтернатигнпм
пбразпгаоу
путем система
ппдрщке
талентпганим
ушеницима и
студентима,
укљушујући
стипендије
Разгити
прпдраме
нефпрмалне
пбуке младих на
селу

Приближити
љекара
пацијенту
фпрмираоем
мпбилнпд тима,
набагка гпзила
и пптребне
ппреме
Израда

људских ресурса
ЈУ Културнп-сппртски
центар

Радници у
пбласти културе

ЈУ Културнп-сппртски
центар

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и
институције
културе
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти и
институције из
пбласти културе
Сги ушесници у
пкгиру стгпрене
сарадое

Разгпј нпгих
културних
садржаја
ЈУ Културнп-сппртски
центар

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
Птгпренпст и
дпступнпст
устанпга за
културу

Унапређеое
услуда у
здрагстгу

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Сги талентпгани
млади ушесници

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са средопм
щкплпм и
факултетима
ЈЗУ Дпм здрагља у
сарадои са
ппщтинпм

Млади на селу

Пдјељеое за

Млади ппщтине

Кприсници
услуда
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стратедије
разгпја сппрта
Израда
пператигнпд
прпдрама
разгпја сппрта
Утгрђигаое
припритетних
сппртпга и
клубпга, кап и
критеријума за
оихпгп
пдређигаое и
праћеое
Ппсебни
ппдстицаји и
ппдрщка за
сппртске
клубпге и разгпј
сппртских
прпдрама у
руралним
срединама
Мптигисаое
драђана сгих
старпсних дпби
да се баге
рекреацијпм и
сппртпм

Ппдрщка
разгпју сппрта
дп грхунскпд
кгалитета

Сталнп
унапређеое
услпга за
багљеое
сппртпм

Јагна прпмпција
и
пппуларизација
рекреације

Дпнпщеое нпге
пмладинске
пплитике

Актигираое
младих и
ппдстицаое
заједнишкпд рада
младих
Укљушигаое
младих у
прпцесе

Унапређеое
рада
пмладинских
прданизација

пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Кпмисијпм за сппрт

Млади ппщтине

Млади
сппртисти сгих
клубпга

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Млади са села

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са щкплама
и сппртским
клубпгима
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са щкплама
и сппртским
клубпгима
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са Сагјетпм
младих
Сагјет младих

Сги рекреатигци

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене

Сги млади
ппщтине

Сги драђани
ппщтине

Сги млади
ппщтине

Сги млади
ппщтине
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пдлушигаоа у
гези са
питаоима
младих
Унапређеое
рада
пмладинских и
НВП
прданизација
Набагка нпге
рашунарске
ппреме
Пбука
заппслених у
ппщтинскпј
упраги
Израда
Прагилника п
интерним
кпнтрплама и
интерним
кпнтрплним
ппступцима
Израда
прпдрама
физишке защтите
изгприщта гпде
за пиће
Израда
прпдрама
санитарне
защтите гпде за
пиће Ппддраб и
Врхпраша
Угпђеое
система
праћеоа
кгалитета гпде
лпкалних
сепских
гпдпгпда
Усппстагљаое
катастра
канализаципних
прикљушака у
птгпрене
гпдптпке
Стагљаое
ппстпјеће
ппреме ГИС-а у
функцију

дјелатнпсти

Унапређенп
канцеларијскп
ппслпгаое
Унапређенп
канцеларијскп
ппслпгаое

Пдјељеое за ппщту
упрагу

Станпгници
ппщтине

Пдјељеоа ппщтинске
упраге

Заппслени у
ппщтинскпј
упраги

Усппстагљен
систем
кпнтрплних
ппступака

Пдјељеоа ппщтинске
упраге

Заппслени у
ппщтинскпј
упраги

Защтита гпде

Набагка ппреме
за бпље
функципнисаое
кпмуналнпд

Защтита животне средине
Пдјељеое за
Прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
ппщтине

Пдјељеое за
Прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
Ппддраба и
Врхпраше

Пдјељеое за
Прпстпрнп уређеое и
стамбенп-кпмуналне
ппслпге

Станпгници
ппщтине

ЈП „Впдпгпд и
канализација“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Впдпгпд и
канализација“ Пале

Станпгници
ппщтине
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предузећа
Удрадоа 9
пптисних пумпи
нпгије
денерације са
спфтстартерима
Израда плана
прпщиреоа
пбухгата
сакупљаоа
птпада са 65% на
80% ппдрушја
ппщтине
Израда плана
расппреда
зелених пстрга
Израда плана
расппреда
кпнтејнера за
пдгпјенп
сакупљаое
птпада
Угпђеое
пбагезујућед
прпдрама
пдгпјенпд
сакупљаоа
птпада
Набагка 40
кпнтејнера за
пдгпјенп
сакупљаое
птпада
Израда
прпдрама
ппдизаоа јагне
сгијести п
знашају птпада
Израда идејнпд
рјещеоа станице
за пбраду и
рециклажу
птпада
Издрадоа
кплектпра за
пддасигаое
ппстпјеће
деппније
Израда анализе
ппстпјећед стаоа
неледалних
деппнија на

ЈП „Впдпгпд и
канализација“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

Ппщтина Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

Ппщтина Пале

Станпгници
ппщтине

Кприщћеое
кпмппненти
птпада

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

Санација
ппстпјеће
деппније

Ппщтина Пале

Станпгници Хан
Дергенте

Санација
неледалних
пдладалищта
кпмуналнпд

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

Пдгпјенп
сакупљаое
птпада
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ппдушју ппщтине
Физишкп
уклаоаое
птпада са
дигљих
деппнија
Уређеое
зелених пстрга у
урбаним зпнама
(дп 10 пстрга)

Набагка
кпнтејнера за
прпщирени
пбухгат
сакупљаоа
птпада, 60 кпм
Набагка
кпнтејнера за
пдгпјенп
сакупљаое
птпада, 80 кпм
Набагка гпзила
за прегпз
пдгпјенп
сакупљених
кпмппненти
птпада

птпада

Ппремаое
кпмуналнпд
предузећа за
селектигнп
сакупљаое,
рециклажу и
збриоагаое
птпада

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“ Пале

Станпгници
ппщтине
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1.2. Индикатигни план финансираоа стратещких прпјеката и мјера за наредне три дпдине

Индикатпри

Финансираое из ппщтинскпд бичета

Пстали

Дпнатпри

ИПА

Пригатни изгпри

Јагна предузећа

2019

Влада

2018

Финансираое из псталих изгпра
Кредит

2017

Сума

Укупни прјентаципни
издаци у КМ

Веза са стратещким
циљем/циљегима

Прпјекти/
мјере

Нпсипци
имплементације

Пддгпран за
имплементацију

Пдјељеое за
финансије

Пдјељеое за
финансије

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Економски развој
Стратещки циљ 1 – Разгијена лпкална екпнпмија

Пбезбјеђигаое
средстага
за
прпмпцију
ингестиципних
пптенцијала
ппщтине
Стимулисаое
птгараоа
прпизгпднппрерађигашких
ппдпна са
гећим брпјем
заппслених и
ппдрщка
финализацији у
сектпру
дргппрераде
(намјещтај и
предмети пд
дргета) у сгрху
заппщљагаоа
нпгих радника

Брпј
пригушених
ингеститпра

45.00
0

15.000

15.000

15.000

45.000

0

0

0

0

0

0

0

Брпј
нпгпфпрмиран
их прпизгпднппрерађигашких
ппдпна и брпј
нпгпзаппслени
х

810.0
00

240.000

270.000

300.000

810.000

0

0

0

0

0

0

0
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Пружаое
технишке и
финансијске
ппдрщке за
ппгезигаое
српдних
предузећа у
удружеоа,
мреже и
кластере
Ппдстицај за
заппщљагаое
и сампзаппщљагаое

30.00
0

20.000

30.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Ппщтина Пале

Ппщтина Пале

0

20.000

60.000

0

0

0

0

0

0

0

Усппстагљена
сарадоа
између
прерађигаша и
примарних
прпизгпђаша

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

15.000

0

Брпј
заппслених и
сампзаппслених
60.00
0

Ппгезигаое
прерађигаша и
примарних
прпизгпђаша
ппсредстгпм
Ппщтине и
разматраое
мпдућнпсти
заједнишке
сарадое у фази
прераде и
пласмана
(ппгрћа,
житарица,
гпћа, меса..)
Усппстагљаое
ппслпгнппрпизгпднпд
амбијента кпји
ће пмпдућити
гећи степен

15.000

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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финализације
прпизгпдое у
дргнпј
индустрији

Екпнпмскп
пснажигаое
жена на селу
крпз
ппдстицај
сампзаппщља
гаоу жена на
селу
Инфпрмисати
станпгнищтгп
на селу п
ппдстицајима у
ппљппригреди
премијама и
редресима
Министарстга

Брпј
заппслених
жена на селу

45.00
0

10.000

15.000

20.000

45.000

0

0

0

0

0

0

0
Брпј
ппдиднутих
пластеника и
засада

Ппдстицај за
пткуп млијека

Кплишина
пткупљенпд
млијека

80.00
0

60.00
0

0

25.000

15.000

0

25.000

20.000

0

30.000

25.000

0

80.000

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0

Брпј
инфпрмисанпд
станпгнищтга

Ппдстицај
разгпју
стакленишке и
пластенишке
прпизгпдое,
кап и засада
гпћа

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0

0

0

Пдјељеое
за пригреду
и друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти
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Уппзнати
ппљппригред
нике са
прпдрамима
система
кпнтрпле
плпднпсти
земљищта и
ппбпљщаоа
кгалитета
земљищта на
пснпгу
израђене
педплпщке
карте
(пптимална
прпизгпдоа
за датп
земљищте,
калцификациј
а,
кпмппстирао
е
кпмппстирао
е биљнпд и
анималнпд
птпада,
прпизгпдоа
кгалитетне
стпшне хранекабасте и
зрнасте

Брпј уппзнатих
ппљппригредних
прпизгпђаша

Ппдстицаое
прданизпганпд
удружигаоа
ппљппригредника пп
пснпгу

Иницијатига за
удружигаое
ппљппригредн
ика

Пдјељеое
за пригреду
и друщтгене
дјелатнпсти

60.00
0

20.000

20.000

20.000

60.000

0

0

0

0

0

0

0
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0
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структуре
прпизгпдое

Ппдстицаое
ппљппр.
прпизгпђаша
за
прданизпгао
е ппљппр.
прпизгпдое,
едукација и
прпмпција
здраге хране
Стимулисаое
прпцеса
прераде и
пакпгаоа
щумскпд гпћа и
љекпгитпд
биља
Разгпј
пшеларстга –
набагка
кпщница,
едукација
прпизгпђаша и
стандардизација прпизгпда
Израда
лпкалне
стратедије
разгпја
туризма
ппщтине Пале
Дефинисаое,
унапређеое и
пснигаое нпге
туристишке
ппнуде у
ппщтини

Кпнтинуирана
прпмпција
здраге хране

30.00
0

30.00
0
Брпј
набагљених
кпщница,
едуцираних
пшелара и
стандардизпга
них прпизгпда

30.00
0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадљи са
Удружеоем
пшелара

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Кпмисија за
планираое
ппщтинскпд
разгпја

Нашелник
ппщтине

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои ТП
Града Истпшнп
Сарајегп и

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
ТП Града
Истпшнп

0

0

0

Дефинисана
нпга
туристишка
ппнуда

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0

Урађена
стратедија
разгпја
туризма
ппщтине Пале
0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0
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Израда
туристишкпд
гпдиша,
туристишке
мапе, ппстера,
плаката,
раздледница,
флајера,
летака,
шеститки
Израда геб
сајта
туристишке
ппнуде
ппщтине Пале
на три сгјетска
језика

Брпј урађених
туристишких
гпдиша, мапа,
ппстера,
разледледница,
флајера,
шеститки,
летака
15.00
0

Сарајегп и
туристишким
радницима

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
пдјељеоем за
ппщту упрагу

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

5.000
0

10.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

Урађен геб сајт
туристишке
ппнуде

УКУПНП ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ

туристишким
радницима

16.00
0
0
1.311. 375.000
000

15.000
455.000

1.000
16.000
481.000 1.311.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Друщтвени развој
Стратещки циљ 2 –Унапређена
кпмунална инфраструктура

Рекпнструкција
и асфалтираое
улице Српских
ратника

Рекпнструкција
и афалтираое
улице Сердар
Јанка Вукптића

Рекпнструисана
улица

400.
000

0

200.000

200.000

400.000

0

0

0

0

0

0

0

100.
000

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

Рекпнструисана
улица
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Рекпнстр. И
асфалтираое
Ускпшке улице

Рекпнстр. И
асфалтираое
улице Симе
Матагуља

Рекпнстр. И
асфалтираое
улице Врелп
Миљацке

Рекпнстр.
Оедпщеге
улице

Издрадоа и
асфалтираое
улице Бранка
Ћппића

Настагак
издрадое и
асфалтираое
улице
Дпбрпгпљних
дагалаца крги
Издрадоа и
асфалтираое
улице на
лпкалитету
старе пилане

Рекпнструисана
улица

68.0
00

0

68.000

0

68.000

0

0

0

0

0

0

0

100.
000

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.
000

100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

80.0
00

80.000

0

0

80.000

0

0

0

0

0

0

0

170.
000

0

0

170.000

170.000

0

0

0

0

0

0

0

40.0
00

40.000

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

450.
000

200.000

250.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

0

Рекпнструисана
улица

Рекпнструисана
улица

Рекпнструисана
улица

Издрађена улица

Урађена и
асфалтирана
улица

Урађена и
асфалтирана
улица

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
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Асфалтираое
Цетиоске
улице

Настагак
асфалтираоа
улице Ј. Душића

Настагак
асфалтираоа
улице М.
Пупина

Асфалтираое
улице Меще
Селимпгића

Асфалтираое
Немаоине
улице

Издрадоа и
асфалтираое
улице Милана
Тпплице

Настагак
асфалтираоа
Жељезнишке
улице

Асфалтирана
улица

30.0
00

0

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

250.
000

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

0

0

0

230.
000

0

0

230.000

230.000

0

0

0

0

0

0

0

100.
000

100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

50.0
00

50.000

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

200.
000

0

0

200.000

200.000

0

0

0

0

0

0

0

60.0
00

60.000

0

0

60.000

0

0

0

0

0

0

0

Асфалтирана
улица

Асфалтирана
улица

Асфалтирана
улица

Асфалтирана
улица

Издрађена и
асфалтирана
улица

Асфалтирана
улица

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
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Настагак
асфалтираоа
улице Стефана
Дешанскпд

Настагак
асфалтираоа
улице Јуд
Бпддана

Трасираое пута
ПбилићегпФампс (бараке)

Асфалтирана
улица

100.
000

0

100.000

0

100.000

100.
000

0

0

100.000

100.000

50.0
00

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

50.0
00

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

Асфалтирана
улица

Трасиран пут на
терену

Трасираое и
издрадоа
щеталищта
ппред
Миљацке
(ПбилићегпЩкпбаљ)
Настагак
издрадое и
асфалтираоа
пута према
Бпдпгићима

Трасиранп
щеталищте

Издрадоа
друмскпд мпста
према
Пбилићегу –
Блпк 6

Издрађен мпст

Издрадоа јагне
расгјете на
щеталищту
ппред
Миљацке

Урађена јагна
расгјета

Радпги изгедени

50.0
00

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

180.
000

0

180.000

0

180.000

0

0

0

0

0

0

0

20.0
00

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
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(ПбилићегпЩкпбаљ)

Издрадоа јагне
расгјете улица
на лпкалитету
старе пилане

Настагак
издрадое јагне
расгјете у
Кригидплима

Урађена јагна
расгјета

35.0
00

35.000

0

0

35.000

0

0

0

0

0

0

40.0
00

0

40.000

0

40.000

0

0

0

0

0

0

100.
000

0

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

60.0
00

0

0

0

0

0

0

60.00
0

0

0

0

0

0

Урађена јагна
расгјета

Семафпризациј
а раскрснице
улица Ј.
Цгијића и
Унигерзитетска

Радпги изгедени

Израда Глагнпд
кплектпра
фекалне
канализације
Пале
Израда идејнпд
прпјекта
уређаја за
прешищћагаое
птпадних гпда
насеља Пале
Издрадоа
кплектпра на
ДгприщтимаЈахприна
Израда
прпдрама
едукације
заппслених у ЈП

Урађен прпјекат

Урађен прпјекат

50.0
00

0

0

0

0

0

0

50.00
0

0

0

0

Урађен прпдрам

2.00
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.00
0

2.000

0

0

0

0

0

0

ппслпге

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

0

Издрађен
кплектпр
80.0
00

ппслпге

0

0
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„Впдпгпд и
канализација“
Пале
Пбука кадра у
ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале и
уппзнагаое са
нпгим
технплпдијама
Рекпнструкција
цјегпгпда
ПустпппљеКарађпрђегп
Прпщиреое
гпдпгпдне
мреже у
насељу Луке
Израда
прпјектне
дпкументације
у насељу
ЕкпнпмијаМпкрп
Изгпђеое
радпга на
прпщиреоу
мреже у
насељу
Карађпрђегп
Загрщетак
радпга на
каптажи
Дплпги (систем
Ппддраб)
Израда
лпкалне
стратедије
спцијалне
защтите

Изгрщена пбука

Изгрщена
рекпнструкција

Изгрщени радпги

Урађена
дпкументација

Изгедени радпги

Изгедени радпги

Урађена
стратедија

0

10.0
00

270
000

6.00
0

25.0
00

30.0
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.00
0

270.0
00

6.000

25.00
0

30.00
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈУ Центар за
спцијални рад

ЈУ Центар за
спцијални рад

0

0

0

0

0

0

0
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ппщтине

Израда
спцијалне
карте
Разгити
алтернатигне
пблике и
прпдраме
спцијалне
защтитепрпдрам
прпщирене
спцијалне
защтите
Усппстагити
прпдраме за
кпнтинуиранп
пткригаое
најсирпмащниј
их старих лица
и праћеое гећ
редистрпганих
Прпгпђеое
акцијеразгпја
друщтгене
сгијести п
пспбама са
ингалидитетпм
, оихпгим
прагима и
пптребама
Интензигнп
радити на
ппгећаоу
приступашнпсти
(прилазне
рампе, стазе за

Урађена
спцијална карта

Прпдрами
разгијени
Усппстагљени
прпдрами

0

60.0
00

0

15.000

0

0

20.000

0

0

25.000

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Радпги се
пдгијају пп плану

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈУ Центар за
спцијални рад

ЈУ Центар за
спцијални рад

ЈУ Центар за
спцијални рад

ЈУ Центар за
спцијални рад

ЈУ Центар за
спцијални рад

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге у

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге у

0

0

0

ЈУ Центар за
спцијални рад

0

Акције прпгедене

0

ЈУ Центар за
спцијални рад

0

0

0

ЈУ Центар за
спцијални рад

0

0
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Стратещки циљ 3 – Унапређен кгалитет жигпта драђана

слијепа лица,
сгјетлпсна и
згушна
сиднализација
за пспбе
пщтећенпд
слуха и гида
Прданизпгана
ппмпћ сгих
драђана,
пригредних и
друдих
субјеката са
ппдрушја
ппщтине
(храна, пдјећа,
пбућа, средстга
за хидијену,
щкплски
прибпр...)
Дефинисаое
ппщтинске
културне
пплитике
прданизпгаое
ми
унапређеоем
прпдрама и
актигнпсти из
културе за 50%
Кпнтинуирана
струшна
едукација сгих
лпкалних
актера
културне
пплитике
Унапређеое
меначерских
капацитета
сгих лпкалних
актера

Функципнище
прданизпгана
ппмпћ

Дефинисане
пплитике

Едукација се
пдгија пп плану

Унапређени
капацитети

165.
000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165.0
00

0

0

0

сарадои са ЈУ
Центар за
спцијални рад

сарадои са ЈУ
Центар за
спцијални рад

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са ЈУ
Центар за
спцијални рад,
ППЦК,
пригредни
субјекти и
драђани
ппщтине

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са ЈУ
Културни
центар

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

ЈУ Културни
центар

ЈУ Културни
центар

ЈУ Културни
центар

ЈУ Културни
центар

0

0

0

0
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културне
пплитике

Дефинисаое
кљушних
културних
актигнпсти за
„брендираое“
ппщтине
Сагремене и
инпгатигне
прпмптигне
актигнпсти за
културне
„прпизгпде“
Усппстагљаое
кпнтинуиране
сарадое
између
пбразпгаоа,
пригреде и
лпкалне упраге
Ппдрщка
дпдатнпм и
алтернатигнпм
пбразпгаоу
путем система
ппдрщке
талентпганим
ушеницима и
студентима и
стипендије
Разгијати
прпдраме
нефпрмалне
едукације
младих на селу

Дефинисане
актигнпсти

Актигнпсти
прпгедене

Сарадоа
усппстагљена

Ппдрщка
реализпгана

Прпдрами
разгијени

0

0

0

470.
000

20.0
00

0

0

0

0

0

0

120.000

0

150.000

10.000

0

0

0

200.000

10.000

0

0

0

470.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈУ Културни
центар

ЈУ Културни
центар

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
средопм
щкплпм и
факултетима

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
средопм
щкплпм и
факултетима

0

0

0

ЈУ Културни
центар

0

0

0

ЈУ Културни
центар

0

0

0

0

0
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Приближити
љекара
пацијенту
(фпрмираое
мпбилнпд тима,
набагка гпзила
и пптребне
ппреме)
Израда
стратедије
разгпја сппрта
Израда
пператигнпд
прпдрама
разгпја сппрта
Утгрђигаое
припритетних
сппртпга и
клубпга, кап и
утгрђигаое
јасних
критеријума за
оихпгп
пдређигаое и
ппдстицаое
Ппсебни
ппдстицаји и
ппдрщка за
сппртске
клубпге и
разгпј
сппртских
прпдрама у
руралним
срединама
Мптигисаое
драђана сгих
узраста да се
баге сппртпм и
рекреацијпм

Усппстагљен
мпбилни
љекарски тим

Урађена
стратедија

Урађен прпдрам

Утгрђени
припритети

Усппстагљени
ппдстицаји и
ппдрщка

Мптигација је
прпгедена пп
плану

65.0
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

65.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈЗУ Дпм
здрагља у
сарадои са
ппщтинпм

ЈЗУ Дпм
здрагља у
сарадои са
ппщтинпм

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Кпмисијпм за
сппрт

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Кпмисијпм за
сппрт

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са

0

0

0

0
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Јагна
прпмпција и
пппуларизација
рекреације
Изгрщена јагна
прпмпција и
пппуларизација

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дпнещена нпга
пмладинска
пплитика

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дпнпщеое
нпге
пмладинске
пплитике

Актигираое
младих и
ппдстицаое
заједнишкпд
рада младих
(драдска и
сепска
ппдрушја)
Укљушигаое
младих у
прпцесе
пдлушигаоа у
гези питаоа
младих
Усппстагити
прпдраме
ппдстицајних
мјера за
заппщљагаое
младих
ппдркпм пних
фирми кпје
заппщљагају

Усппстагљена
сарадоа

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Млади су
укљушени у
сагреемене
прпцесе
пдлушигаоа

Прпдрами
усппстагљени

160.
000

40.000

50.000

70.000

160.000

0

0

0

0

0

0

щкплама и
сппртским
клубпгима

щкплама и
сппртским
клубпгима

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
щкплама и
сппртским
клубпгима
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Сагјетпм
младих
Сагјет младих

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
щкплама и
сппртским
клубпгима
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти у
сарадои са
Сагјетпм
младих
Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

0
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младе

Стратещки циљ 4 - Пддпгпрна и
ефикасна лпкална упрага

Урадити
прпдраме
ппмпћи
младима кпји
пстају на селу
Набагка нпге
рашунарске
ппреме

Урађени
прпдрами
Набагљени нпги
рашунари

Пбука
заппслених у
ппщтинскпј
Изгрщена пбука
упраги
заппслених
Израда
Прагилника п
интерним
кпнтрплама и
интерним
кпнтрплним
Урађен
ппступцима
прагилник
УКУПНП ДРУШТВЕНИ РАЗВПЈ

55.0
00
10.0
00

0

15.000

10.000

0

20.000

0

0

20.000

0

0

0
0
0
0
4.591. 975.000 1.298.000 1.620.000
000

55.000

10.000

0

0
3.893.000

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
533.
000

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
165.000

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
пригреду и
друщтгене
дјелатнпсти

Пдјељеое за
ппщту упрагу

Пдјељеое за
ппщту упрагу

Пдјељеое за
ппщту упрагу

Пдјељеое за
ппщту упрагу

Кабинет
Нашелника
ппщтине

Нашелник
ппщтине

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

0

0

0

0
0

Защтита животне средине

Стратешки циљ 5 - Екплпщки
пшугана средина у кпјпј се
прпгпде мјере енердетске
ефикаснпсти и раципналнп
кпристе прирпдни ресурси

Израда
прпдрама
физишке
защтите
изгприщта
гпде за пиће
Израда
прпдрама
санитарне
защтите гпде
за пиће
Ппддраб и
Врхпраша

Урађен прпдрам

5.00
0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0
ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

Урађен прпдрам

40.0
00

0

0

0

0

0

0

40.00
0

0

0

0

0
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Угпђеое
система
праћеоа
кгалитета гпде
лпкалних
сепских
гпдпгпда
Усппстагљаое
катастра
канализаципни
х испуста у
птгпрене
гпдптпке
Стагљаое
ппстпјеће
ппреме ГИС-а у
функцију
Удрадоа 9
пптисних
пумпи нпгије
денерације са
спфтстартерим
а
Израда плана
прпщиреоа
пбухгата
сакупљаоа
птпада са 65%
на 80%
Израда плана
расппреда
зелених пстрга

Угеден систем
праћеоа

Усппстагљен
катастар

Ппрема стагљена
у функцију

Удрађене пптисне
пумпе

Урађен план

0

0

101.
000

0

0

0

0

0

0

4.500

0

0

0

0

4.500

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101.0
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Урађен план
Израда плана
расппреда
кпнтејнера за
пдгпјенп
сакупљаое
птпада

9.00
0

ЈП „Впдпгпд и
канализација“
Пале

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Урађен план

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

Угпђеое
пбагезујућед
прпдрама
пдгпјенпд
сакупљаоа
птпада
Набагка 40
кпнтејнера за
пдгпјенп
сакупљаое
птпада

СП усгпјила
пдлуку

Набагљени
кпнтејнери

0

28.0
00

0

0

0

28.000

0

0

0

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нашелник
ппщтине

ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге

0

0

Израда
прпдрама
ппдизаоа јагне
сгијести п
знашају птпада

ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Урађен прпдрам
Израда идејнпд
рјещеоа
станице за
пбраду и
рециклажу
птпада
Издрадоа
кплектпра за
пддасигаое
ппстпјеће
драдске
деппније
Израда анализе
ппстпјећед
стаоа
неледалних
деппнија
на
ппдрушју
ппщтине
Физишкп
уклаоаое
птпада са
дигљих
деппнија

СП Пале

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Урађенп идејнп
рјещеое

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Ппщтина Пале

Кплектпри
издрађени на
деппнији

100.
000

100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Урађена анализа
Птпад са
неледалних
деппнија је
уклпоен

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

30.0
00

10.000

10.000

10.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
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ппслпге

Уређеое
зелених пстрга
у урбаним
зпнама (дп 10
пстрга)
Набагка
кпнтејнера за
прпщирени
пбухгат
сакупљаоа
птпада, 60 кпм
Набагка
кпнтејнера за
пдгпјенп
сакупљаое
птпада, 80 кпм

ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Уређена зелена
пстрга

20.0
00

0

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Набагљени
кпнтејнери

40.0
00

20.000

20.000

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

Набагљени
кпнтејнери

Набагка гпзила
за прегпз
пдгпјенп
сакупљених
кпмппненти
Набагљенп
птпада
гпзилп
УКУПНП ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
УКУПНП СВА ТРИ СЕКТПРА

50.0
00

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0
ЈП „Кпмуналнп“
Пале

30.0
00
0
30.000
0
30.000
453.
130.000 162.500
14.500 307.000
000
6,355. 1,480.000 1,915.500 2,115.500 5.511.000
000

0
0

0
0

0
146.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

679.000

0

0

165.000

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
стамбенпкпмуналне
ппслпге
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1.3. План разгпја прданизаципних капацитета и људских пптенцијала
Стратедија разгпја ппщтине Пале у крајоем исхпду има за циљ да се у најгећпј мјери
приближи зацртанпј гизији разгпја, путем реализације планираних прпдрама, мјера и
прпјеката из стратещких циљега и стратещких планпга. Пд мпмента израде и усгајаоа дп
реализације Стратедија предстагља гелики изазпг за јединицу лпкалне сампупраге. На
опј лежи најгећа пбагеза јер нпси најгећу пддпгпрнпст за оену имплементацију.
Да би се Стратедија успјещнп реализпгала пптребнп је да Нашелник ппщтине у прпцес
реализације и праћеоа укљуши и мпбилище заппслене у ппщтинскпј упраги, пд сгпд
кабинета дп струшних сарадника у сгим пдјељеоима. Шиоеница је да ппщтинска упрага
распплаже са струшним кадрпм пптребним за оенп праћеое и имплементацију. Задатак
струшних капацитета ппщтинске упраге је сгакпднегна брида п реализацији Стратедије кап
цјелине и сгакпд прпјекта ппјединашнп.
Псим тпда, имајући у гиду да је стратедија интедрисана пптребнп је у прпцес оене
реализације укљушити јагни, ппслпгни и негладин сектпр, каи и институције гищед нигпа
гласти и драђане.
Кљушни актери за имплементацију Стратедије разгпја ппщтине Пале су:
- Скупщтина ппщтине,
- Нашелник ппщтине,
- Респрна пдјељеоа ппщтинске упраге
Скупщтина ппщтине има кљушну улпду у разматраоу изгјещтаја п реализацији стратещких
дпкумената ппщтине. Ту на пргп мјестп дплази Стратедија разгпја ппщтине, кап гпдећи
стратещки дпкумент, кпји предстагља пснпгу за креираое и дпнпщеое сгих псталих
разгпјних пплитика и припритета ппщтине.
Нашелник ппщтине има кљушну улпду у ппераципнализацији и имплементацији Стратедије
разгпја путем усппстагљаоа јасних механизама и дефинисаоа пддпгпрнпсти респрних
пдјељеоа у ппдледу имплементације дијелпга стратедије из оихпге надлежнпсти, те
пбезбјеђигаоа сгеукупне кппрдинације.
Респрна пдјељеоа ппщтинске упраге прпремају прпдрам разгпја ппщтине, те прпстпрне,
урбанистишке и акципне планпге, бучет и загрщни рашун и брину се п задпгпљеоу
пдређених пптреба драђана у пбласти кпмуналних дјелатнпсти, културе, пбразпгаоа,
сппрта, здрагстгене и спцијалне защтите, цигилне защтите, инфпрмисаоа, занатстга,
туризма и удпститељстга. Ппщтинска упрага има кљушну улпду у изради, реализацији,
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праћеоу, изгјещтагаоу и ажурираоу Стратедије разгпја, у циљу кпнтинуиранпд
унапређеоа кгалитета жигпта драђана ппщтине.
1.4. Праћеое, пцјеоигаое и ажурираое стратедије разгпја
Кпнкретни резултати разгпја, кпји прпизилазе из имплементације интедрисане Стратедије
разгпја, мпду бити гидљиги самп акп ппщтина Пале, кап најпддпгпрнија за
имплементацију стратедије, буде у кпнтинуитету прпгпдила праћеое и греднпгаое
реализације стратедије.
Праћеое и греднпгаое (мпнитпринд и егалуација) пстгареоа резултата стратедије
пмпдућагају мјереое степена пстгареоа ппстагљених циљега, дајући мпдућнпст
предузимаоа пддпгарајућих и прагпгремених мјера у циљу кпрекције, кап и пцјеоигаое
сгеукупне успјещнпсти реализације стратедије. Тп ппдразумијега систем прикупљаоа и
пбраде ппдатака у сгрху уппређигаоа ппстиднутих резултата са планираним. Да бисмп
упрагљали имплементацијпм стратедије, кап и имплементацијпм прпјеката, пптребнп је
мјерити степен пстгареоа планираних циљега и резултата у пдређенпм гременскпм
перипду, за щтп нам служе пбјектигнп прпгјерљиги индикатпри.
Пкгир за праћеое екпнпмскпд разгпја
Сектпрски пператигни циљ
ПЦ 1. Пстгарен пдржиг
пригредни разгпј ппщтине

ПЦ 2. Разгијена пдржига
ппљппригреда и селп

Индикатпр на нигпу
сектпрскпд циља
Већи брпј прпизгпдних
предузећа, МСП,
прпизгпђаша финалне
прераде у дргнпм сектпру,
кап и гећи брпј заппслених
недп на ппшетку планскпд
перипда

Ппгећан брпј фарми и дрла
стпке, псппспбљени
ппљппригредни
прпизгпђаши и даздинстга,
пстгаренп заппщљагаое у
ппљппригреднпм сектпру,
цертификпгани прпизгпди

Индикатпри на прпдрамскппрпјектнпм нигпу
-Ппгећан брпј
нпгпстгпрених МСП и
предузетника за најмаое 30
-Птгараое најмаое три
прпизгпдна предузећа са
гећим брпјем заппслених
-Најмаое 5 прпизгпђаша
финалних прпизгпда у
дргппрерађигашкпј
индустрији
-Ппраст брпја
нпгпзаппслених за 20%
-Фпрмиранп 20 нпгих фарми
-Ппгећан брпј дрла стпке за
20%
-Псппспбљенп најмаое 10
дпмаћинстага за
прпизгпдоу прданске хране
-Едукпганп најмаое 150
ппљппригредних
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ПЦ 3. Унапређени
туристишки ресурси,
кгалитет услуда и разгијени
нпги туристишки прпизгпди

Пстгарена кгалитетна
туристишка ппнуда и нпгп
заппщљагаое у пгпм
сектпру,

прпизгпђаша
-Најмаое 15 жена
заппселених у сектпру
ппљппригреде или
раралнпд предузетнищтга
-Брпј дпдијељених
сертификата
-Брпј ппљппригредника кпји
прпизгпде пп стандардима
-Заппсленп најмаое 50
радника у туризму
-Ппбпљщан кгалитет и
садржај туристишке ппнуде
ппщтине Пале
-Заппсленп 10 жена у
пбласти сепскпд туризма
-Заппсленп 30 пспба у
изради предмета кућне
радинпсти и туристишких
сугенира

Пкгир за праћеое друщтгенпд разгпја
Сектпрски пператигни циљ
ПЦ 1.Разгијена сапбраћајна
инфраструктура
ПЦ 2. Ппгећана ппкригенпст
системпм јагне расгјете и
сапбраћајне сиднализације
ПЦ 3. Ппгећана ппкригенпст
системпм канализаципне
мреже
ПЦ 4. Кпнстантнп
снабдијегаое кгалитетнпм
гпдпм за пиће
ПЦ 5. Разгијена тпплпгпдна
инфраструктура и
пбезбијеђенп кгалитетнп
снабдијегаое тпплптнпм
енердијпм
ПЦ 6. Усппстагљен ефикасан
систем спцијалне защтите

Индикатпр на нигпу
сектпрскпд циља

Индикатпри на прпдрамскппрпјектнпм нигпу

Стгпрени услпги (прга фаза)
за пригредни разгпј и
уладаоа за разгпј реалнпд
сектпра

Нпги килпметри путега,
улица, гпдпгпда,
канализације и јагне
расгјете предуслпг су
пдржигпд разгпја ппщтине,
укљушујући руралне
дијелпге ппщтине и
задржагаое станпгнищтга
на селу

Уз ппмпћ бучета ппщтине и
респрнпд министарстга у

Функципналан, ефикасан
систем спцијалне защтите у
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јашаоем прегенције и бпрбе
прптиг сирпмащтга и
спцијалне инклузије
ПЦ 7. Унапређен кгалитет
културнпд жигпта

Влади РС ппбпљщан
спцијални статус дијела
станпгнищтга ппщтине
Ппщтинска упрага стгприла
услпге за багљеое
културним актигнпстима

ПЦ 8. Усппстагљен мпдеран
и ефикасан систем
пбразпгаоа усклађенпд са
пптребама пригреде и
захтјегима пдржигпд
разгпја дп 2020. дпдине

У средопщкплскпм центру
Пале прданизпгани
пбразпгни прпфили за
пптребе лпкалне пригреде

ПЦ 9. Ппдиднут кгалитет и
дпступнпст услуда у
здрагстгу и унапређени
капацитети за бриду п
старима и друдим
псетљигим друпама

Унапређен систем
здрагстгене защтите
станпгнищтга ппщтине

ппщтини и унапређен
пплпжај удрпжених друпа
станпгнищтга за 10%
Дп 2020. дпдине ппдиднут
кгалитет културних и
забагних актигнпсти, такп
да је 75% драђана ппщтине
задпгпљнп
Усклађен пбразпгни систем
са пптребама лпкалне
пригреде и пптражое на
тржищту рада

Ппдиднут кгалитет и
дпступнпст услуда у
здрагстгу и унапређени
капацитети за бриду п
старима и друдим
псетљигим друпама, такп да
се брпј задпгпљних
кприсника ппгећага сгаке
дпдине за 5%
Ппгећан брпј драђана кпји
имају приступ примарнпј
здрагстгенпј защтити, без
путпгаоа

ПЦ 10. Унапређени услпги
за багљене сппртпм

Ппщтинска упрага стгприла
услпге за багљеое сппртпм

ПЦ 11. Пјашан сектпр
цигилнпд друщтга
умрежагаоем НВП сектпра
и ппгећанп актигнп
шланстгп за 50%.

Прданизације цигилнпд
друщтга актигнп ушестгују у
збигаоима пд интереса за
разгпј лпкалне заједнице

Ппгећан брпј
специјалистишких предледа
кпји се мпду реализпгати у
Дпму здрагља
Ппгећан брпј драђана кпји
кпристе сппртске пбјекте за
50% дп 2020. дпдине
Ппгећанп актигнп шланстгп
за 35%.
Прданизације цигилнпд
друщтга у цијелпсти
ушестгују у изради
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стратещких дпкумената
ПЦ 11. Унапређенп
канцеларијскп ппслпгаое у
ппщтинскпј упраги
ПЦ 12. Угеден централни
редистар предузетника
(електрпнска база ппдатака)

Лпкална упрага
унаприједила сгпје
капацитете за пружаое
услуда драђанима и
пригреди из сгих пбласти
оенпд рада

ПЦ 13. Стгпрени бпљи
услпги за рад ппщтинске
упраге

Кретаое дпкументације
ппбпљщанп и убрзанп
Редистар сгих предузећа на
ппдрушју ппщтине
усппстагљен у Пдјељеоу за
пригреду и друщтгене
дјелатнпсти
Регидиранп 50% стратещких
дпкумената

Пкгир за праћеое плана защтите жигптне средине
Сектпрски пператигни циљ
ПЦ 1. Унапређенп стаоа
гпдних ресурса

Индикатпр на нигпу
сектпрскпд циља
Усппстагљена пуна
кпнтрпла на систему
гпдпснабдијегаоа
станпгнищтга и испущтаоу
птпадних непрешищћених
гпда у птгпрене гпдптпке

ПЦ 2. Унапређен систем
упрагљаоа птпадпм

Систем упрагљаоа птпадпм
ппдиднут на гищи нигп
прпщиреоем пбухгата
сакупљаоа, угпђеоа
система пдгпјенпд
сакупљаоа птпада и
кприщћеоа пдгпјенп
сакупљених кпмппненти
птпада

ПЦ 3. Усппстагљен систем
праћеоа мјера енердетске

Мјере ЕЕ прпгпде се у
складу са АПЕЕ у пкгиру

Индикатпри на прпдрамскппрпјектнпм нигпу
- Урађени прпдрами физишке
и санитарне защтите гпде и
катастар прикљушака
канализације у гпдптпке
- Набагљена пддпгарајућа
средстга рада за пружаое
недпстајућих услуда
станпгницима ппщтине
- Реализпгани планпги
прпщиреоа пбухгата
сакупљаоа птпада,
расппреда зелених пстрга,
расппреда кпнтејнера, кап и
прпдрам ппдизаоа јагне
сгијести станпгнищтга и
идејнп рјещеое трансфер
станице
- Набагљена пддпгарајућа
ппрема за прпщирени
пбухгат сакупљаоа птпада,
за сакупљаое и пдгпз
птпада кап и за пбраду и
рециклажу птпада
-Пп плану у јагнпј расгјети
су удрађене ЛЕД сијалице, у
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ефикаснпсти у надлежнпсти
лпкалне сампупраге

ПЦ 4. Унапређенп стаое у
пбласти пшугаоа зелених
ппгрщина и защтите
ппдрушја
ПЦ 5. Унапређенп стаое
упрагљаоа прпстпрпм

ппщтинске упраге и јагних
предузећа и институција пд
лпкалнпд знашаја

пбјектима лпкалне упраге и
јагним предузећима и
устанпгама пд ппщтинскпд
интереса сукцесигнп су
замијеоена расгјетна тијела
щтедљигим
- Реализпгана најмаое три
прпјекта замјене стпларије,
фасаде и удрадоа спущтенпд
стрппа
Путем прпстпрних планпга и - Ппстпјеће зелене и
радпга на терену ппгећан је паркпгске ппгрщине су
брпј уређених зелених и
уреднп пдржагане
паркпгских ппгрщина
- Најмаое дга нпга парка су
издрађена
Израда нпгих прпстпрнп- Инпгирани ппстпјећи и
планских дпкумената и
урађени нпги прпстпрни
инпгираое ппстпјећих
планпги у складу са планпм
прати пптребе прпщиреоа и
уређеоа урбаних зпна

Према МиПРП метпдплпдији актигнпсти праћеоа, греднпгаоа и ажурираоа ппјединих
дијелпга стратедије грщи се у пдређеним гременским перипдима, датих у нареднпј
табели.
Актигнпсти праћеоа и греднпгаоа
Праћеое реализације стратедије разгпја:
прпдрама (прпјеката, мјера)
Кпнтрплнп греднпгаое
Ажурираое сектпрских планпга
Ажурираое стратедије
Финалнп греднпгаое

Временски пкгир
Једнпм дпдищое на сједници СП
Накпн 3 дпдине за сектпрске планпге, а
накпн 5 дпдина за стратедију
Дјелимишнп накпн 3 дпдине, а кпмплетнп
накпн 5 дпдина
Дјелимишнп накпн 3 дпдине, а кпмплетнп
накпн 5 дпдина
Накпн 3 дпдине за сектпрске планпге, а
накпн 5 дпдина за стратедију
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