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У складу са чланом 59, а у вези са члном 82, став 3 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и чланом 68 Статута Општине Станари 

(„Службени гласник Општине Станари“, бр. 5/17), начелник Општине доноси 

 

П Л А Н 

УСПОСТАВЉАЊА И РАЗВОЈА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОМОТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ У ОПШТИНИ СТАНАРИ 

 

1. УВОД 

Овим Планом уређују се поступци и процедуре успостављања, провођења и развоја 

промотивних активности и комуникације Општине Станари са домаћим и страним 

инвеститорима, са циљем обезбјеђења повољног пословног окружења за домаће и стране 

инвеститоре.  

Општина Станари је орган управе који је у потпуности посвећен реализацији своје 

основне визије, а то је стварање развијене инфраструктуром, урбане и руралне средине, као 

и веће запосленоси која ће општину Станаре сврстати међу атрактивна мјеста за 

инвестирање.  

Примјена овог Плана треба допринијети: 

- Промоцији инвестиционих потенцијала и предности улагања у Општину Станаре, 

- Позиционирању Општине Станари у групу пожељних локација за инвестирање, 

- Пружању брзе и ефикасне услуге свим заинтересованим инвеститорима, како 

домаћим тако и страним, у свим фазама пословања. 

За израду овог Плана кориштени су сљедећи документи:  

- Интегрисана стратегија локалног развоја општине Станари за период 2018-2027. 

године,  

- Акциони план развоја општине Станари за период 2021-2023. година. 

 

2. РАЗУМИЈЕВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ ПОТРЕБА 

У протеклом периоду уочена је потреба да се успостави служба која ће бити посвећена 

локалном економском развоју те да се значајније приступи промоцији инвестиционих 

потенцијала општине Станари.  
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Општина Станари, путем КЛЕР-а, а у сарадњи са свим осталим организационим 

јединицама Општинске управе Станари планира провођење сљедећих активности: 

1. Обезбјеђење ажурне службене интернет презентације Општине Станари која је 

прилагођена потребама и очекивањима инвеститора (на српском и енглеском 

језику), 

2. Обезбјеђење активног рада Привредног савјета, 

3. Предузимање промотивних активности на пружању комплетног пакета услуга 

потенцијалним домаћим и страним инвеститорима, 

4. Обезбјеђење различитих упутстава и материјала који олакшавају процес оснивања 

предузећа и предузетника, 

5. Обезбјеђење промотивих материјала (на српском и енглеском језику) са посебним 

акцентом на: 

- Водич за инвеститоре, 

- Видео презентацију Општине Станари за инвеститоре,  

- Power Point  презентацију Општине Станари за инвеститоре, 

- Водич за добијање локацијских услова,  

- Водич за добијање грађевинске дозволе,  

- Водич за добијање употребне дозволе,  

- Водич за регистрацију предузећа, 

- Водич за регистрацију предузетника, 

- Летак о пољопривредном сектору. 

6. Организовање састанака између заинтересованих инвеститора са представницима 

локалног бизниса, 

7. Предузимање мјера из надлежности Општине на доношењу одлука на републичком 

нивоу, а у погледу политика и закона који се тичу креирања повољнијег 

инвеститционог амбијента (препоруке и давање мишљења на нацрте закона, учешће 

на јавним расправама и друге активности из надлежности Општине). 

 

3. КОМУНИКАЦИЈСКИ ИЗАЗОВИ 

Активности Општинске управе требају бити усмјерене на избјегавање и/или 

превазилажење сљедећих изазова: 

1. Недовољно развијена двосмјерна комуникација између привредника и локалне 

самоуправе,  

2. Недовољна промоција Општине као погодне локације за инвестирање домаћих и 

страних инвеститора, 

3. Недостатак разумијевања важности савремених метода комуникације и модерног 

дизајна, како би се остварио позитиван утисак на потенцијалне инвцеститоре. 
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4. КОМУНИКАЦИЈСКИ ЦИЉЕВИ 

Комуникацијски циљеви, у смислу овог Плана, су информисање потенцијалних домаћих 

и страних инвеститора, међународних организација, привредних комора у Републици 

Српској и Босни иХерцеговини те иностранству, као и представника медија о предностима 

улагања у Станаре, кроз провођење сљедећих активности: 

1. Обезбјеђивање препознатљивости Општине Станари као атрактивне локације за 

инвестирање, 

2. Побољшавање имиџа Општине Станари о пословним могућностима које пружа, 

3. Иницирање, успостављање и одржавање инвестиционих потенцијала Општине кроз 

конференције, семинаре, тренинге, сајмове и све друге видове пружања 

информација, како би се подигла свијест инвеститора о Општини Станари као 

атрактивном инвестиционом локалитету, 

4. Идентификовање и савјетовање потенцијалних инвеститора о могућим областима за 

инвестирање, 

5. Максимално искориштавање пословних зона,  

6. Пружање подршке како новим, тако и постојећим инвеститорима у циљу 

превазилажења неких регулаторних проблема из надлежности јединице локалне 

самоуправе, 

7. Промоцију и подршку локалним предузетницима како би се и они укључили у 

процес снажнијег привлачења инвестиција,  

8. Умрежавање, размјену информација и заједнички стратешки наступ према 

потенцијалним инвеститорима са општинама и градовима у окружењу,  

9. Успостављање и одржавање контакта са представницима локалног бизниса и 

медијима,  

10. Посредовање и брзо процесуирање у свим неопходним одобрењима и одлукама које 

су кључне за инвеститоре, у границама законом датих овлаштења. 

 

5. КЉУЧНЕ ПОРУКЕ ИНВЕТИТОРИМА 

Кључне поруке су јавно саопштени циљеви који се желе остварити на дугорочном плану 

и требало би да представљају оно што Општина ради у оквиру унапређења пословног 

амбијента и оно што Општина жели да заинтересоване стране мисле о њеном раду. Кључне 

промотивне поруке морају узимати у обзир специфичне, конкурентске предности Општине 

Станари и на основу тога примјерен начин промоције, односно:  

1. Посједовање ресурса за развој бизниса, посебно у пољопривредном сектору, 

2. Квалификована радна снага прилагодљива потребама тржишта,  

3. Уређена просторно-планска документација,  

4. Ефикасна локална самоуправа, 

5. Значајна подстицајна средства за покретање производње у општини Станари. 



6 
 

 

6. ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 Фокус Општине Станари, у смислу овог Плана, усмјерен је на сљедеће циљне групе: 

1. Инвеститори, домаћи и страни, 

2. Дипломатско-конзуларна представништва у БиХ и иностранству,  

3. Међународне установе и организације (USAID, UNDP, OSCE, EU, GIZ, SIDA, 

Свјетска банка), 

4. Јавни сектор (ФИПА, Влада Републике Српске, Министарство привреде, енергетике 

и развоја РС, Министарство за избјегла и расељена лица, Вањскотрговинска комора 

РС, Привредна комора РС), 

5. Медији: домаћи, регионални и међународни, 

6. Шира јавност. 

Предвиђене активности, циљеви и приоритети по циљним групама исказани су табеларно, 

како слиједи: 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРИОРИТЕТ ШТА ТРЕБАЈУ 

ЗНАТИ 

КОМУНИКАЦИЈСКИ 

КАНАЛИ 

Инвеститори-

домаћи и страни 

Висок Погодности 

улагања (све 

предности) 

Промотивни 

материјали, 

Новински чланци,  

Интернет-страница, 

Радио/ТВ, 

Привредни савјет, 

Сајмови/манифестације 

Дипломатска 

представиштва 

Висок Погодности 

улагања (све 

предности) 

Промотивни 

материјали, 

Новински чланци,  

Интернет-страница, 

Радио/ТВ, 

Привредни савјет, 

Сајмови/манифестације 

Међународне 

организације 

Висок Погодности 

улагања (све 

предности) 

Промотивни 

материјали, 

Новински чланци,  

Интернет-страница, 

Радио/ТВ 
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Привредни савјет, 

Сајмови/манифестације 

Јавни сектор Средњи Остварени 

напредак у домену 

привреде 

Промотивни 

материјали 

Новински чланци,  

Интернет-страница, 

Радио/ТВ 

Директна комуникација 

Медији Висок Погодности 

улагања (све 

предности) 

Остварени 

напредак у домену 

привреде 

Промотивни 

материјали 

Новински чланци,  

Интернет-страница, 

Радио/ТВ 

Привредни савјет, 

Дружење са 

представницима 

медија, 

Саопштења за јавност 

Шира јавност Средњи Погодности 

улагања (све 

предности 

Остварени 

напредак у домену 

привреде 

Новински чланци, 

Интернет-страница, 

Радио/ТВ, 

Друштвене мреже 

 

7. АКТИВНОСТИ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Активности Општине Станари у утврђивању канала, средстава и провођења активности 

комуникације у смислу овог Плана подразумијевају: 

1. Израду и дистрибуцију промотивних материјала у смислу водича, летака и 

електронских презентација о могућностима улагања за инвеститоре, 

2. Организацију догађаја (сједнице Привредног савјета, сајмови, промотивни догађаји 

у сарадњи са страним и невладиним организацијама, привредницима и сл.), 

3. Организацију пријема и дружења са привредницима, 

4. Промоција стартап бизниса, 

5. Континуирани односи са медијима (прес конференције, саопштења за јавност, 

сусрети са новинарима, службена интернет страница, локални и регионални медији, 
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оглашавање у часописима и посебним издањима, гостовања у радио и телевизијским 

емисијама), 

6. Остало (посјета фирмама, друштвене мреже).  

 

8. ПРОГРАМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Саставни дио овог Плана чини Програм промотивних активности Општине Станари за 

период од годину дана, а исти ће се ажурирати на годишњем нивоу.  

9. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

Задужује се одговорна организациона јединица да прати реализацију овог Плана и о 

резултатима истог извијести начелника. 

 

Прилози: Програм промотивних активности Општине на годишњем нивоу.  

 

Број: 02-050-16/22     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 10.08.2022. год.              Радојица Ћелић 
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ПРОГРАМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2022-АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ 

ЦИЉ АЛАТИ ЦИЉНА ГРУПА МЕХАНИЗАМ 

ДИСТРИБУЦИ

ЈЕ 

СЛУЖБА 

ЗАДУЖЕНА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПОЧЕТАК 

АКТИВНО

СТИ 

ЗАВРШЕТАК 

АКТИВНОСТ

И 

 

 

 

 

Промоција 

потенцијала 

Општине 

 

 

 

 

 

 

Одржавање 

сједница 

Привредног 

савјета 

Општинска управа 

Станари, 

Агенција за развој 

општине Станари, 

Привредници/предузетн

ици, 

 

Позив 

члановима 

Савјета (у 

електронском 

облику) 

КЛЕР Септембар 

2022. 

Август 2023. 

године 

(одржано 

најмање 5 

сједница) 

Израда 

интернет 

странице Invest 

in Stanari 

Инвеститори (страни и 

домаћи) 

Шира јавност 

Континуиран 

приступ 

страници 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Администратор 

интернет 

странице 

Септембар 

2022. 

године 

Октобар 2022. 

године 

Интернет 

страница Invest 

in Stanari  

 

Инвеститори (страни и 

домаћи) 

Шира јавност 

Континуиран 

приступ 

страници 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Септембар 

2022. 

године 

Август 2023. 

године 

(континуирано 

ажурирање) 
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Промоција 

потенцијала 

Општине 

 

 

 

 

 

 

Администратор 

интернет 

странице 

Промотивни 

материјали 

Инвеститори (страни и 

домаћи) 

Државне и републичке 

институције 

Амбасаде у БиХ 

Стране невладине 

организације 

Шира јавност 

Дистрибуција 

промотивних 

материјала на 

интернет 

страницу и 

друштвене 

мреже 

Подјела 

материјала на 

сајмовима и 

манифестација

ма 

 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Октобар 

2022. 

године 

Август 2023. 

године 

(континуирано 

ажурирање 

података) 

Припрема и 

штамшање 

„Годишњака 

Општине 

Станари“ 

Шира јавност Дистрибуција 

Годишњака на 

интернет 

страницу и 

друштвене 

мреже 

Подјела 

Годишњака 

заинтересованој 

јавности 

КЛЕР 

Службеник за 

осносе с 

јавношћу 

Новембар 

2022. 

године 

Децембар 

2022. године 
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Дружење са 

представницим

а медија 

Новинари, 

Шира јавност 

Имејл 

 

Директна 

комуникација 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Септембар 

2022. 

године 

Август 2023. 

године 

(континуиран 

процес 

комуникације) 

Саопштења за 

медије и прес 

конференције 

Медији 

Шира јавност 

Лично 

 

Телефонски, 

Имејл 

комуникација 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Септембар 

2022. 

године 

Август 2023. 

године 

(континуирани 

процес) 

 

 

 

Јачање 

сарадње са 

привредници

ма и 

инвеститори

ма 

Дан отворених 

врата 

Привредници,  

инвеститори 

Објава позива 

преко интернет 

странице 

Најава доласка 

телефоном, 

мејлом или 

лично 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Септембар 

2022. 

године 

Август 2023. 

године (једном 

мјесечно-

задњи петак у 

мјесецу) 

Припрема 

Сајма 

пољопривреде 

и руралног 

стваралаштва 

Станари 

Привредници,  

Инвеститори, 

Шира јавност 

Директна 

комуникација 

са излагачима, 

Имејл 

комуникација 

са изглагачима 

КЛЕР,  

Одјељење за 

привреду и 

финансије,  

ЈУ СТООС 

Септембар 

2022. 

године 

Август 2023. 

године 

Стартап 

иницијативе 

Стартап иницијативе Медији,  КЛЕР   
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Јавни позиви 

Саопштења за 

јавности 

 Пријем за 

привреднике 

Привредици,  

Инвеститори, 

Шира јавност 

Имејл 

комуникација 

КЛЕР 

Службеник за 

односе с 

јавношћу 

Новембар 

2022. 

године 

Децембар 2022. 

године (пријем 

се организује 

једном 

годишње) 

 


