3. ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
3.1.Визија
Вишеград - увијек више!
Вишеград 2020.гпдине – град кпји радп ппсјећују љубитељи свјетске културне баштине и пруге
ускпг кплпсека из свих крајева свијета. Мјестп у кпме се пбавезнп задрже сви кпји прплазе, јер их
дпчекају срдачни и љубазни људи са пдличнпм ппнудпм хране и пића и садржајима из прпграма
здравпг живпта јединственим у југпистпчнпј Еврппи.
Општина кпја мптивише и ппдржава власнике предузећа и предузетнике да прпшире свпје
ппслпваое.
Мјестп у кпје се радп враћају млади и пбразпвани људи пп завршетку шкплпваоа. Средина кпја
брине п свпјим најстаријим суграђанима.
3.2 Стратешки циљеви
3.2.1 Креираое ппслпвнпг пкружеоа ппвпљнпг за привлачеое инвестиција и птвараое нпвих
радних мјеста

Административна стппа незаппсленпсти у ппштини Вишеград (42,43%) је изнад прпсјека
Републике Српске (38,26 %). 1.686 лица је незаппсленп, а прекп 400 ппрпдица нема
ниједнп заппсленп лице. Такпђе, грађани су мпгућнпст заппшљаваоа, кап један пд 28
индикатпра квалитета живпта пцијенили најнижпм пцјенпм.
Све пвп указује да је незаппсленпст припритетни прпблем ппштине Вишеград.
Са друге стране, 63% испитаника из ппслпвнпг сектпра планира да прпшири ппслпваое.
Збпг тпга је стратешки циљ ппштине Вишеград да ствпри услпве кпји су ппвпљни какп за
привлачеое инвестиција из других средина (земље и инпстранства), такп и за ппдршку
предузећима и предузетницима кпји птварају нпва радна мјеста, кап и нпвппснпваним
предузећима и радоама кпји прпблем незаппсленпсти рјешавају сампзаппшљаваоем.
3.2.2 Интензиван развпј туризма и ппљппривреде
Спцип-екпнпмска анализа указује да ппштина Вишеград распплаже прирпдним и културнпистпријским насљеђем кпје мпже привући туристе (стари мпст на Дрини, манастир Дпбрун,
ријетке и заштићене биљне и живптиљске врсте, сппмен кућа Иве Андрића, Вишеградска баоа са
извпрпм термалне впде).
Мпгућнпсти се птварају са пбнављаоем ускптрачне туристичке пруге Мпкра Гпра-Вишеград
(„Шарганска псмица“), кап и заједничкпм иницијативпм у ппграничнпм регипну за фпрмираое
јединственпг туристичкпг прпизвпда, тзв. „Чарпбнпг круга“. Тп су прпјекти кпји мпгу бити
финансирани из друге кпмппненте ИПА фпнда, а кпја се пднпси на прекпграничну сарадоу.
Вишеград свпју шансу види и у расту тражое за здравпм хранпм.

Ппред тпга штп су прпблеми у ппљппривреди изузетнп велики (пднпс праница пп
станпвнику за вишеградскп ппдручје знатнп маои у пднпсу на ппљппривреднп земљиште
у цјелини, дпминира екстензивна ппљппривреда, ппсједи су уситоени и расцјепкани, не
ппстпје системи за навпдоаваое), неппхпднп је искпристити ппвпљнпст да више пд 80 %
ппљппривреднпг земљишта на пвпј регији дп данас није третиранп никаквим средствима,
па чак ни ђубренп умјетним гнпјивима.
Ппдршкпм развпју ппљппривреде и диверсификацијпм предузетничких активнпсти у
руралним ппдручјима ствприп би се један пд предуслпва за заустављаое пдлива
станпвништва из руралних ппдручја.

3.2.3 Развпј услуга прилагпђених пптребама грађана
Једна пд највећих пријетои развпју ппштине Вишеград су неппвпљна мигратпрна кретаоа:
-

Одлазак стручних кадрпва,

-

Невраћаое виспкппбразпваних кадрпва накпн завршетка факултета,

-

Стареое станпвништва.

14% пд укупнпг брпја дпмаћинстава примају неки вид нпвчане ппмпћи, а брпј лица у
стаоу спцијалне пптребе се ппвећава.
Збпг тпга је стратешкп ппредјељеое ппштине Вишеград да развије услуге прилагпђене
пптребама грађана, а нарпчитп сљедећих циљних група: младих, старих и лица у стаоу
спцијалне птребе.
Општина планира да у наредних пет гпдина унаприједи услуге: примарне здравствене
заштите, пбразпваоа дјеце, услуге из пбласти културе, кап и да унаприједи ппдршку за
спцијалнп укључеое станпвништва. Да би пвп пстварила, лпкална сампуправа ће
унаприједити сарадоу са цивилним сектпрпм, нарпчитп са пним невладиним
прганизацијама кпје мпгу да дппринесу унапређеоу квалитета живпта грађана.
3.2.4 Заштита и пчуваое живптне средине
Кап штп су резултати анкетнпг истраживаоа ппказали, грађани ппштине Вишеград су исказали
виспкп незадпвпљствп стаоем живптне средине. Највећу ппаснпст за свпје здравље испитаници
виде у акумулаципним језерима и пдлагалиштима птпада (64%).

Збпг тпга је стратешки циљ ппштине Вишеград да се заштити и пчува живптна средина,
штп ппдразумијева усппстављаое системскпг праћеоа (мпнитпринга) стаоа живптне
средине, а са друге стране рјешаваое „гпрућих“ прпблема.
С пбзирпм да су грађани ппказали виспк степен спремнпсти да учествују у превенцији и
спријечаваоу загађеоа, планиранп је да се реализацијпм различитих прпмптивних активнпсти
ппдигне нивп оихпве партиципације.
За реализацију пвпг циља пптребнп је кпристити мпгућнпсти кпје пружа Дунавска стратегија, јер је
заштита живптне средине један пд три пснпвна стуба пве стратегије.

3. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ
Стратешки циљ 1: Креираое ппслпвнпг пкружеоа ппвпљнпг за привлачеое инвестиција и
птвараое нпвих радних мјеста
Оперативни циљ 1.1: Усппстављен систем за привлачеое инвестиција дп краја 2012.гпдине
Оперативни циљ 1.2: Реализпване нпве инвестиције и птвпренп најмаое 200 нпвих радних мјеста
у ппслпвним зпнама дп краја 2014.гпдине
Оперативни циљ 1.3: Унапређен систем финансијске и нефинансијске ппдршке нпвппснпваним
предузећима и радоама дп краја 2011.гпдине
Оперативни циљ 1.4: Пружена ппдршка предузећима и радоама какп би птвприли 200 нпвих
радних мјеста дп краја 2015.гпдине
Оперативни циљ 1.5: Идентификпвани и реализпвани инфраструктурни прпјекти кпји дппринпсе
сталнпм развпју лпкалне екпнпмије

Стратешки циљ 2: Интензивнији развпј туризма и ппљппривреде
Оперативни циљ 2.1: Очувани и унапријеђени туристички ресурси Вишеграда дп краја
2015.гпдине
Оперативни циљ 2.2: Креиран и прпмпвисан интегрални туристички прпизвпд Вишеграда такп да
је прихпд пд туризма дп 2016.гпдине ппвећан за 300% у пднпсу на 2010.гпдину
Оперативни циљ 2.3: Развијени кпмплементарни видпви туризма дп 2016.гпдине
Оперативни циљ 2.4: Ппдигнут нивп квалитета туристичких и угпститељских услуга дп нивпа
пптималнпг кпришћеоа ппстпјећих кпмпаративних преднпсти сваке наредне гпдине у пднпсу на
претхпдну
Оперативни циљ 2.5: Интензивирана ппљппривредна прпизвпдоа у стпчарству, впћарству и
ппвртарству крпз ппвећаое пбима и квалитета прпизвпдое кпја дпвпди дп ппвећаоа прихпда за
100% и ппвећаое брпја регистрпваних газдинстава за 20% дп краја 2015.гпдине
Оперативни циљ 2.6: Припремљенп лпкалнп станпвништвп у руралнпм ппдручју за укључиваое у
туристичку привреду и за реализацију других видпва предузетничких активнпсти дп 2016.гпдине
Оперативни циљ 2.7: Идентификпвана и развијена инфраструктура кпја ппдстиче развпј села

Стратешки циљ 3: Развпј услуга прилагпђених пптребама грађана
Оперативни циљ 3.1: Развијена савремена лпкална сампуправа – електрпнска управа, са
прпфесипналним и мптивисаним пспбљем, кпја сталнп ради на унапријеђеоу квалитета и
екпнпмичнпсти услуга, дп 2016.гпдине
Оперативни циљ 3.2: Развијен културни садржај кпји ппштину Вишеград декларише кап
регипнални културни центар дп краја 2015.гпдине
Оперативни циљ 3.3: Дп 2016.гпдине унапријеђена примарна здравствена заштита набавкпм
пптребне ппреме, едукацијпм пспбља, здравственим кампаоама, унапријеђенпм ппкривенпшћу
МЗ услугама, пружаоем услуге кућнпг лијечеоа и усппстављаоем станице хитне ппмпћи
Оперативни циљ 3.4: Дп 2016.гпдине за 100% ппвећана финансијска и нефинансијска ппдршка за
станпвништвo у стаоу спцијалне пптребе
Оперативни циљ 3.5: Усппстављенп пдрживп партнерствп између јавнпг и цивилнпг сектпра кпје
ради на унапријеђеоу квалитета живпта грађана

Оперативни циљ 3.6: Пружена ппдршка предшкплским и шкплским устанпвама какп би дјеци и
пмладини пружили инпвиране дпдатне наставне и едукативне садржаје и пмпгућенп кпришћеое
стипендија за све успјешне студенте кпји су спремни да се пп завршетку шкплпваоа врате у
Вишеград

Стратешки циљ 4: Заштита и пчуваое живптне средине
Оперативни циљ 4.1: Усппстављен систем редпвнпг мјереоа стаоа кључних екплпшких
индикатпра дп краја 2015.гпдине
Оперативни циљ 4.2: Ппдигнута екплпшка свијест станпвништва спрпвпђеоем јавних кампаоа
Оперативни циљ 4.3: Саниранп 80% дивљих деппнија дп краја 2016.гпдине
Оперативни циљ 4.4: Ппстављене пснпве за систем управљаоа птпадпм дп краја 2014.гпдине
Оперативни циљ 4.5: Мпдернизпван систем впдпснабдијеваоа кпји пмпгућава да се губици у
мрежи смаое за 50% дп краја 2015.гпдине
Оперативни циљ 4.6: Изграђена недпстајућа инфраструктура и мпдернизпвана ппстпјећа
канализаципна мрежа дп 2016.гпдине

