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Дефиниција појмова
Анализа ситуације: почетни корак процеса стратешког планирања, који подразумијева 
анализу и установљавање унутрашњег организацијског контекста, као и контекста спољног 
окружења. Анализа ситуације има за циљ да установи снаге и слабости организације, те 
потенцијалне пријетње (препреке за организацију у остваривању успјеха) и прилике (за 
раст, развој или успјех организације) са којима се суочава. 

Актери у стратешком процесу (енгл. stакеhоlders): свака група или појединац који могу да 
утичу на остваривање циљева организације или на које утиче остваривање тих истих 
циљева. 

Циклус управљања учинком: континуиран процес, који обухвата не само израду 
стратешких и оперативних планова, него, такође, и праћење реализације те процјењивање 
ових планова, као и њихово повезивање са годишњим процесима планирања и праћења 
извршења буџета. 

Индикатор: користи се у ситуацијама када је потребно да се пронађе начин да се донесе суд 
о учинку који је остварен у односу на неки стратешки циљ или програм, а није га могуће 
директно измјерити. Индикаторе је потребно тумачити, а углавном су квалитативни или 
'proxi' мјера, на основу које је могуће да се направи процјена учинка оствареног у односу на 
одређени циљ. 

Мандати (надлежности) организације: опис оних ствари за које је организација надлежна 
да их извршава, било да се ради о формалним обавезама које слиједе из закона или 
неформалним очекивањима других заинтересованих страна у процесу. 

Мјера: прикладно за случајеве када је могуће да се директно мјери напредак остварен када 
је у питању одређени циљ или програм. Мјера је обично квантитативне природе, те 
непосредно релевантна и разумљива. Сви зацртани циљеви повезани с мјерама морају да 
буду засновани на ранијем учинку (резултатима), да би се обезбиједило да су остварљиви, 
али да истовремено представљају и изазов. 

Мисија: уопштен опис онога што организација ради, с ким или за кога то ради, шта чини 
њене специфичне надлежности, те зашто организација ради то што ради. 

Оперативно планирање: процес израде, праћења и процјене годишњих планова, 
усмјерених ка остваривању стратешких циљева утврђених у стратешком плану. 
Организација би требало да посједује оперативне планове који се подударају са фискалном 
годином за сваку већу организацијску јединицу. 

Програм: скуп сродних и повезаних активности које доприносе остваривању задатих 
циљева.

Пројекат: организацијска форма са ограниченим трајањем, уз помоћ које се реализује један 
или више међусобно повезаних програма или активности стратешког плана, усмјерених 
према заједничком циљу.

Стратешка питања: они проблеми или прилике којима организација мора да управља да би 
успјела да оствари свој мандат и мисију. 

Стратешки циљеви: општи наводи о томе шта се организација нада да ће остварити у 
трогодишњем периоду. Усмјерени су на резултате и квалитативне су природе. 
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Стратешко планирање: дисциплинован напор, који има за циљ доношење основних одлука 
и предузимање основних активности које обликују и воде то што организација јесте, те оно 
чиме се она бави и разлоге због којих се бави тиме чиме се бави, концентришући се при 
томе на будућност. 

Стратешки програм: специфична активност или низ активности које доприносе спровођењу 
одређеног стратешког циља. У оквиру једног циља може да постоји неколико програма. 

Визија: како ће организација да изгледа када се развије до свог пуног потенцијала – 
зацртани циљ коме тежимо.

Вриједности: суштинска увјерења која наглашавају како би организација требало да се 
понаша и обавља свој посао. 

1. Предговор
Овај приручник је намијењен министарствима и другим институцијама БиХ, ентитета и 
Дистрикта Брчко као прилог активностима на увођењу програмског стратешког планирања 
и буџетирања. 

Приручник је заснива на стандардно прихваћеним методологијама за стратешко 
планирање и искуствима која је стекао тим SPPD пројекта Развојног програма Уједињених 
нација (UNDP) током серије врло инспиративних радионица, одржаних током 2009. године 
са одабраним министарствима из бх. институција и ентитета. Многа методолошка рјешења, 
уврштена у овај приручник, настала су током процеса детаљних консултација са државним 
службеницима који су у својим организацијма задужени за израду годишњих планова рада 
и буџетско планирање, секретарима министарстава и другим руководиоцима у 
институцијама. 

Надамо се да ће се употребом овог приручника и постепеним увођењем функције 
стратешког планирања и буџетирања у све организације, обезбиједити значајан напредак у 
алокацији буџетских и других извора средстава на развојне приоритете у БиХ.
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2.3 Фактори успјеха за процес стратешког планирања

Квалитет стратешког плана зависи од начина на који је организован процес стратешког 
планирања у министарству. Неки од битних елемената тог процеса су: 

• Присуство снажног вођства и визије код руководства организације; 
• Приступ који подразумијева висок степен учествовања и консултације са широким 

спектром запосленика унутар организације те спољним актерима који су дио 
стратешког процеса; 

• Посебно развијен приступ који се користи најбољим искуствима других, али је 
прилагођен тако да одговара специфичним потребама организације и ресурсима 
којима она расположе; 

• Прикупљање чврстих доказа ради информисања о процесу утврђивања стратешких 
циљева; 

• Реална процјена у вези са расположивим средствима и људским потенцијалима; 
• Разматрање широког спектра гледишта и приоритета прије доношења одлука, што за 

циљ има постизање консензуса; 
• Нове идеје и континуитет, тако да се стратешки план, као и процес стратешког 

планирања, редовно подвргавају анализи и ревизији. 

2.4 Стратешки план и ефикасност организације

Увођењем система стратешког планирања можемо да постигнемо веће побољшање у 

пословању и резултатима које постиже организација као, на примјер:

• Повећану ефикасност кроз испуњавање мандата и мисије организације; 

• Повећану ефикасност путем остваривања бољих резултата, а уз употребу мање 

ресурса; 

• Боље разумијевање и способност предвиђања промјењљивих околности, те 

прилагођавање њима; 

• Боље доношење одлука; 

• Унапријеђене организацијске способности; 

• Побољшано комуницирање путем координације и сарадње; 

• Већу транспарентност и одговорност стварањем оквира према којем може да се 

оцјењује учинак (резултати) организације; 

• Стварање заједничке сврхе дјеловања међу унутрашњим и спољњим актерима у 

стратешком процесу и 

• Стварање веће свијести о оперативном окружењу и његовом већем разумијевању.  
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2 Увод у стратешко планирање 

2.1  Дефиниција стратешког планирања

Основни циљ стратешког планирања је да јасно утврди природу и карактер организације и 
сектора који оно представља и управља њеним развојем у будућности. Кроз процес стратешког 
планирања министарство утврђује своје циљеве, приоритете и стратегије, те дефинише мјере за 
процјену успјешности остваривања тих циљева.

Према томе, стратешки план представља интегрисани скуп стратешких и оперативних циљева и 
активности, који су потребни да би се у будућности остварио жељени резултат (често дефинисан 

1као “мисија” или “визија” организације) .

Стратешки план обично прати и израда годишњих планова рада, који детаљније                 
дефинишу одговорност за извршење плана, рокове, потребне ресурсе и евентуално 
организационе и оперативне кораке које је потребно урадити да би се постигли циљеви 
дефинисани планом. 

2.2 Карактеристике

Стратешко планирање има сљедеће основне карактеристике:

• Узима  у  обзир  анализу  окружења  у  којој  ради  институција
Стратешко планирање се у великој мјери ослања на резултате анализе окружења                 
у којем организација ради, а на које има врло мало утицаја. Различити фактори из 
окружења, као, на примјер, демографски трендови, макроекономска ситуација, 
политички трендови, социјална кретања итд, могу да имају пресудан утицај на           
резултате организације. 

• Пружа  средњорочни  оквир  рада  институције
Стратешки план се, између осталог, прави ради постизања континуитета и 
конзистентности активности организације, што нас упућује на израду плана са што дужим 
временским оквиром. С друге стране, сталне промјене у окружењу захтијевају 
флексибилност и дуг период планирања смањује прецизност плана. Ради тога, добар 
избор временског оквира за који се доноси стратешки план је 3-5 година. 

• Динамичан  процес
Због чињенице да се окружење стално мијења и да је врло тешко са сигурношћу 
предвидјети будуће догађаје, планирање је континуиран процес. Прилагођавање плана 
новим условима у окружењу врши се сваке године.

• Основа  за  алокацију  ресурса
Да би план био остварив, процес стратешког планирања мора да буде                     
интегрисан са процесом буџетирања тако да коначна алокација ресурса одражава         
избор приоритета министарства, који ће да допринесе развоју сектора за које је 
министарство одговорно. 

ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ



1  Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector, Richard D. Young, 
   Institute for Public Service and Policy Research at the University of South Carolina, 2003
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2.3 Фактори успјеха за процес стратешког планирања

Квалитет стратешког плана зависи од начина на који је организован процес стратешког 
планирања у министарству. Неки од битних елемената тог процеса су: 

• Присуство снажног вођства и визије код руководства организације; 
• Приступ који подразумијева висок степен учествовања и консултације са широким 

спектром запосленика унутар организације те спољним актерима који су дио 
стратешког процеса; 

• Посебно развијен приступ који се користи најбољим искуствима других, али је 
прилагођен тако да одговара специфичним потребама организације и ресурсима 
којима она расположе; 

• Прикупљање чврстих доказа ради информисања о процесу утврђивања стратешких 
циљева; 

• Реална процјена у вези са расположивим средствима и људским потенцијалима; 
• Разматрање широког спектра гледишта и приоритета прије доношења одлука, што за 

циљ има постизање консензуса; 
• Нове идеје и континуитет, тако да се стратешки план, као и процес стратешког 

планирања, редовно подвргавају анализи и ревизији. 

2.4 Стратешки план и ефикасност организације

Увођењем система стратешког планирања можемо да постигнемо веће побољшање у 

пословању и резултатима које постиже организација као, на примјер:

• Повећану ефикасност кроз испуњавање мандата и мисије организације; 

• Повећану ефикасност путем остваривања бољих резултата, а уз употребу мање 

ресурса; 

• Боље разумијевање и способност предвиђања промјењљивих околности, те 

прилагођавање њима; 

• Боље доношење одлука; 

• Унапријеђене организацијске способности; 

• Побољшано комуницирање путем координације и сарадње; 

• Већу транспарентност и одговорност стварањем оквира према којем може да се 

оцјењује учинак (резултати) организације; 

• Стварање заједничке сврхе дјеловања међу унутрашњим и спољњим актерима у 

стратешком процесу и 

• Стварање веће свијести о оперативном окружењу и његовом већем разумијевању.  
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3 Стратешко планирање у 10 корака

3.1 Кораци у стратешком планирању
 

2Ток процеса стратешког планирања може да се опише у десет кључних корака : 

Стратешко планирање је цикличан процес и сваки од ових корака спроводи се, у одређеној мјери, 
сваке године (Дијаграм 1). То не значи да је потребно сваке године да се мијењају сви елементи 
плана. До ревизије мисије и визије, на примјер, долази се углавном приликом промјене мандата 
министарства. Мандат министарства се ријеко мијења, али може, рецимо, да се деси као 
резултат организацијских промјена, као што су спајање или раздвајање министарстава. 
Стратешки циљеви, уколико су добро дефинисани, обично остају на снази више година. 
Програми и активности могу током планског циклуса дјелимично да се мијењају јер су подложни 
утицају различитих формалних процеса који могу да промијене динамику реализације (нпр. ЕU 
интеграције, CEFTA (Средњоевропски уговор о слободној трговини), регионалне политике итд). 
Такође, критеријуми за одређивање приоритета могу да се разликују зависно од промјене 

3политике, ресурса итд .

Политика сектора 
и стратешки 

развојни оквир

Праћење и оцјена
резултата

извршења плана

Утврђивање
приоритета

Припрема стратешког 
плана (мисија, визија,

циљеви, програми,
активности, носиоци) 

Утврђивање
трошкова
и ресурса

Дијаграм 1 – Циклична природа процеса планирања 

2  Приручник за стратешко планирање, Министарство правде БиХ, Сарајево, 2008
3  Strategic Planning Manual 2005-2006, Eastern Kentucky University, The Office of Institutional Effectiveness, 2004
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Припрема за стратешко планирање (учесници/организација/комуникација) 

Стратешки оквир

Дефинисање мандата, мисије и визије

Анализа окружења

Стратешка питања и стратешки циљеви

Стратешки програми

Утврђивање трошкова и веза са буџетским процесом

Индикатори за праћење и евалуацију 

Утврђивање критеријума за одређивање приоритетних активности

Израда акционог плана (трогодишњег и сваке године)

3.2 Усаглашавање израде и ревизије стратешког плана                                    
са циклусом израде буџета

Израда стратешког плана требало би да буде синхронизована са буџетским циклусом тако да сви 
потребни улазни подаци за процес израде и одобрења буџета буду спремни у складу са предвиђеним 
временским оквиром. У Дијаграму 3 приказани су рокови за израду појединих дијелова стратешког 
плана и предају података неопходних за процес буџетирања, којим управљају министарства финансија. 

Корак 1: Почетак новог циклуса стратешког планирања 
Припрема за нови циклус стратешког планирања почиње у фебруару текуће године. Сваки нови 
циклус обухвата свих 10 корака за стратешко планирање, с тим да се, након израде првог стратешког 
плана институције, процес одвија значајно брже. 

Након провјере евентуалних промјена у стратешком оквиру и потврђивања Мисије и Визије 
институције, приступа се ревизији SWОТ анализе, која би требало да укаже на евентуалне промјене у 
унутрашњим и спољњим факторима који утичу на извршење мандата. У складу са резултатима 
SWОТ анализе, потврђују се или мијењају стратешки циљеви институције. 

Ревизија стратешких програма и припадајућих активности из претходног циклуса планирања врши 
се на основу SWОТ анализе и извјештаја о испуњењу плана, који су резултат успостављене фунkције 
за праћење и процјену резултата. Затим се, према потреби, дефинишу нови програми и мијења и 
допуњује листа активности, са припадајућим подацима о извршиоцима, роковима и трошковима. 

Након потврђивања или допуне претходно утврђених критеријума за утврђивање приоритета, врши 
се приоритизација на основу нове листе активности. 

Корак 2: Достављени буџетски приоритети Министарству финансија у складу са стратешким 
планом за три године
Стратешки план за три године, са утврђеним приоритетима, представља кључни референтни 
докуменат за припрему података за попуњавање Буџетске инструкције бр. 1 Министарства 
финансија, која се шаље свим буџетским корисницима у фебруару текуће године. 

Корак 3: Израда прелиминарног Годишњег плана рада на основу СП за три године
Одмах након предаје буџетске Инструкције бр. 1 потребно је да се приступи изради прелиминарног 
Годишњег плана рада. Годишњи план рада представља детаљан преглед програма и активности које 
организација намјерава да изврши према потребама и приоритетима, утврђеним стратешким планом. 

3.2 Планирање на нивоу сектора/ресора и стратешки план организације 

Ради специфичности дијелова мандата организације који се реализују у оквиру сектора/ресора, 
процес израде стратешког плана организације се заснива на детаљним плановима који се израђују у 
оквиру сваког од кључних сектора/ресора у организацији у складу са десет корака наведених у 
поглављу 3.1 и детаљно описаних у наредним поглављима. Тако израђени план се обједињава у 
стратешки план организације као цјелине. У Дијаграму 2 представљена је релација између основних 
категорија у стратешком плану сектора/ресора и стратешког плана организације.

 

Мисија/визија
организације

• Мисије и визије
сектора/ресора

Стратешки
циљеви

организације

• Обједињени 
циљеви

сектора/ресора
у организацији

• Стратешки
циљеви

организације

Основне 
активности

организације

Дијаграм 2- Планови сектора/ресора и стратешки план организације (Министарства)
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циљеви
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• Програми
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Програми и активности могу током планског циклуса дјелимично да се мијењају јер су подложни 
утицају различитих формалних процеса који могу да промијене динамику реализације (нпр. ЕU 
интеграције, CEFTA (Средњоевропски уговор о слободној трговини), регионалне политике итд). 
Такође, критеријуми за одређивање приоритета могу да се разликују зависно од промјене 

3политике, ресурса итд .

Политика сектора 
и стратешки 

развојни оквир

Праћење и оцјена
резултата

извршења плана

Утврђивање
приоритета

Припрема стратешког 
плана (мисија, визија,

циљеви, програми,
активности, носиоци) 

Утврђивање
трошкова
и ресурса

Дијаграм 1 – Циклична природа процеса планирања 

2  Приручник за стратешко планирање, Министарство правде БиХ, Сарајево, 2008
3  Strategic Planning Manual 2005-2006, Eastern Kentucky University, The Office of Institutional Effectiveness, 2004
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8:    
9:    
10:  

Припрема за стратешко планирање (учесници/организација/комуникација) 

Стратешки оквир

Дефинисање мандата, мисије и визије

Анализа окружења

Стратешка питања и стратешки циљеви

Стратешки програми

Утврђивање трошкова и веза са буџетским процесом

Индикатори за праћење и евалуацију 

Утврђивање критеријума за одређивање приоритетних активности

Израда акционог плана (трогодишњег и сваке године)

3.2 Усаглашавање израде и ревизије стратешког плана                                    
са циклусом израде буџета

Израда стратешког плана требало би да буде синхронизована са буџетским циклусом тако да сви 
потребни улазни подаци за процес израде и одобрења буџета буду спремни у складу са предвиђеним 
временским оквиром. У Дијаграму 3 приказани су рокови за израду појединих дијелова стратешког 
плана и предају података неопходних за процес буџетирања, којим управљају министарства финансија. 

Корак 1: Почетак новог циклуса стратешког планирања 
Припрема за нови циклус стратешког планирања почиње у фебруару текуће године. Сваки нови 
циклус обухвата свих 10 корака за стратешко планирање, с тим да се, након израде првог стратешког 
плана институције, процес одвија значајно брже. 

Након провјере евентуалних промјена у стратешком оквиру и потврђивања Мисије и Визије 
институције, приступа се ревизији SWОТ анализе, која би требало да укаже на евентуалне промјене у 
унутрашњим и спољњим факторима који утичу на извршење мандата. У складу са резултатима 
SWОТ анализе, потврђују се или мијењају стратешки циљеви институције. 

Ревизија стратешких програма и припадајућих активности из претходног циклуса планирања врши 
се на основу SWОТ анализе и извјештаја о испуњењу плана, који су резултат успостављене фунkције 
за праћење и процјену резултата. Затим се, према потреби, дефинишу нови програми и мијења и 
допуњује листа активности, са припадајућим подацима о извршиоцима, роковима и трошковима. 

Након потврђивања или допуне претходно утврђених критеријума за утврђивање приоритета, врши 
се приоритизација на основу нове листе активности. 

Корак 2: Достављени буџетски приоритети Министарству финансија у складу са стратешким 
планом за три године
Стратешки план за три године, са утврђеним приоритетима, представља кључни референтни 
докуменат за припрему података за попуњавање Буџетске инструкције бр. 1 Министарства 
финансија, која се шаље свим буџетским корисницима у фебруару текуће године. 

Корак 3: Израда прелиминарног Годишњег плана рада на основу СП за три године
Одмах након предаје буџетске Инструкције бр. 1 потребно је да се приступи изради прелиминарног 
Годишњег плана рада. Годишњи план рада представља детаљан преглед програма и активности које 
организација намјерава да изврши према потребама и приоритетима, утврђеним стратешким планом. 

3.2 Планирање на нивоу сектора/ресора и стратешки план организације 

Ради специфичности дијелова мандата организације који се реализују у оквиру сектора/ресора, 
процес израде стратешког плана организације се заснива на детаљним плановима који се израђују у 
оквиру сваког од кључних сектора/ресора у организацији у складу са десет корака наведених у 
поглављу 3.1 и детаљно описаних у наредним поглављима. Тако израђени план се обједињава у 
стратешки план организације као цјелине. У Дијаграму 2 представљена је релација између основних 
категорија у стратешком плану сектора/ресора и стратешког плана организације.

 

Мисија/визија
организације

• Мисије и визије
сектора/ресора

Стратешки
циљеви

организације

• Обједињени 
циљеви

сектора/ресора
у организацији

• Стратешки
циљеви

организације

Основне 
активности

организације

Дијаграм 2- Планови сектора/ресора и стратешки план организације (Министарства)
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Корак 4: Израда приједлога Годишњег плана рада у складу са инструкцијом МФ о буџетским 
ограничењима
Након усвајања Документа оквирног буџета, министарства финансија у јулу шаљу свим 
буџетским корисницима буџетску Инструкцију бр. 2, у којој су одређена почетна буџетска 
ограничења за сваког корисника. На основу примљених ограничења институција, врши се 
ревизија прелиминарног Годишњег плана рада, водећи рачуна о утврђеним приоритетима. 

Корак 5: Достављени буџетски захтјеви МФ
Средином августа институција доставља попуњену буџетску Инструкцију бр. 2 свим 
министарствима финансија. Потребно је да се води рачуна да се у периоду до предаје овог 
документа институција припреми за садржајну и аргументовану дискусију о свим предложеним 
програмима и активностима на основу стратешких циљева из стратешког плана и утврђеним 
критеријумима за одређивање приоритета. 

Корак 6: Консултације са МФ и другим изворима финансирања
Након анализе буџетских захтјева, министарства финансија средином септембра организују 
преговоре са свим институцијама, који би требало да резултирају коначном листом програма и 
активности које ће бити финансиране из буџета и предложене парламенту на усвајање. Током тог 
процеса, институција би требало да има што је могуће боље информације о осталим 
потенцијалним изворима финансирања програма и активности из стратешког плана.

Корак 7: Предаја коначне верзије Годишњег плана рада МФ
Након завршетка преговора са Министарством финансија, институција почетком октобра предаје 
коначни приједлог Годишњег плана рада Министарству финансија.

Корак 8: Парламенти усвајају буџете
До краја текуће године парламенти усвајају предложене буџете.

Јануар:
Министарства финансија достављају 

Ихструкције за буџетске кориснике бр. 1: 
"Буџетски календар и смјернице за 

попуњавање табела прегледа приоритета 
буџетских корисника" свим буџетским 

корисницима

Јули:
Министарства финансија достављају 

Ихструкције за буџетске кориснике бр. 2:
"Почетна буџетска ограничења и смјернице 

за израду буџетских захтјева" свим 
буџетским корисницима

Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец

1. корак
Достављене
ихструкције
за буџетске
кориснике

2. корак
Достављене 
попуњене

табеле
прегледа
буџетских
корисника

3. корак
Финализиран

глобални оквир
фискалног биланса и 

политика у БиХ
и усвојен од
фискалног

савјета

4. корак
Докуменат оквирног

буџета усвојен од
Владе/Савјета

министара

5. корак
Достављене 
инструкције
буџетским 

корисницима 
бр. 2 (буџетска
ограничења)

6. корак
Достављени

захтјеви
буџетских
корисника

7. корак
Консултације
са буџетским
корисницима

8. корак
Усвојени нацрти

буџета од Владе/
Савјета министара

9. корак
Парламентима 

достављени нацрти
буџета и попратна

документација

10. корак
Парламенти

усвајају
буџете

Дијаграм 3 – процес средњорочног планирања и израде буџета у БиХ (приступ у 10 корака) 
Израђен у склопу Пројекта јачања управљања јавним финансијама PKF-а
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4 Припрема за стратешко планирање 
Кључни први корак је покретање и осмишљавање процеса за израду стратешког плана. Ово ће да 
захтијева да особље министарства, са особом одговорном за израду плана на челу, одржи 
интерни састанак или радионицу, на којој ће бити договорен приступ изради плана, који укључује 
приједлог методологије за израду плана, очекивано трајање процеса планирања, координацију 
са буџетским циклусом, дефинисање учесника у процесу и потребних ресурса за израду плана. 

4.1 Приједлог методологије

Методологија за израду стратешког плана требало би да укључује све принципе квалитетног 
стратешког планирања, описане у поглављима 2.2 и 2.3. Она би требало да омогући израду 
стратешког плана у задатом временском оквиру и у складу са жељеним стандардима. Такође, 
требало би да води до жељеног исхода. На примјер, жељени исход, између осталог, може да 
буде стимулисање подршке процесу израде стратегије те самој стратегији, што ће да захтијева 
методологију која омогућава висок степен учествовања и укључивања широког спектра 
одговарајућих актера у стратешком процесу.

Овај приручник за планирање може да представља основу за званично прихваћене 
методологије министарства за израду и праћење извршења стратешког плана.

4.2 Хоризонтална и вертикална координација

Потребно је развити начин управљања процесом израде стратегије који ће да дефинише 
различите улоге и одговорности оних који су укључени у процес стратешког планирања и 
помогне да се обезбиједи реализовање принципа попут јасног вођства и осјећаја власништва над 
процесом; учествовање великог броја различитих актера у процесу (који представљају све 
кључне представнике друштвених група и институција које имају мандат да штите њихове 
интересе); те стварање осјећаја заједничке сврхе дјеловања. На Дијаграму 4 представљен је 
примјер управљања процесом израде стратешког плана. 

Дијаграм 4 - Управљање процесом израде стратешког плана

Процесом стратешког планирања се управља на нивоу институције/министарства и као резултат 
израђује се стратешки план институције као цјелине. У циљу адекватног обухватања планом 
појединих дијелова мандата институције детаљно планирање се одвија на нивоу кључних 
организационих дијелова, најчешће сектора/ресора у институцији. У том контексту је кључна 
улога Координатора за стратешко планирање који организује и обједињава резултате процеса 
планирања у секторима/ресорима на ниво стратешког плана институције. 

М И Н И С Т А Р

КООРДИНАЦИОНО 
ТИЈЕЛО

Представници сектораФункција
стратешког
планирања

(Координатор)
РАДНА ГРУПА
Технички тим
Консултанти

Усвајање резултата
рада тимова и

коначне верзије
стратешког плана

Управљање процесом

Приједлози 
стратешких циљева, 

програма, активности 
и трошкова
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Корак 4: Израда приједлога Годишњег плана рада у складу са инструкцијом МФ о буџетским 
ограничењима
Након усвајања Документа оквирног буџета, министарства финансија у јулу шаљу свим 
буџетским корисницима буџетску Инструкцију бр. 2, у којој су одређена почетна буџетска 
ограничења за сваког корисника. На основу примљених ограничења институција, врши се 
ревизија прелиминарног Годишњег плана рада, водећи рачуна о утврђеним приоритетима. 

Корак 5: Достављени буџетски захтјеви МФ
Средином августа институција доставља попуњену буџетску Инструкцију бр. 2 свим 
министарствима финансија. Потребно је да се води рачуна да се у периоду до предаје овог 
документа институција припреми за садржајну и аргументовану дискусију о свим предложеним 
програмима и активностима на основу стратешких циљева из стратешког плана и утврђеним 
критеријумима за одређивање приоритета. 

Корак 6: Консултације са МФ и другим изворима финансирања
Након анализе буџетских захтјева, министарства финансија средином септембра организују 
преговоре са свим институцијама, који би требало да резултирају коначном листом програма и 
активности које ће бити финансиране из буџета и предложене парламенту на усвајање. Током тог 
процеса, институција би требало да има што је могуће боље информације о осталим 
потенцијалним изворима финансирања програма и активности из стратешког плана.

Корак 7: Предаја коначне верзије Годишњег плана рада МФ
Након завршетка преговора са Министарством финансија, институција почетком октобра предаје 
коначни приједлог Годишњег плана рада Министарству финансија.

Корак 8: Парламенти усвајају буџете
До краја текуће године парламенти усвајају предложене буџете.

Јануар:
Министарства финансија достављају 

Ихструкције за буџетске кориснике бр. 1: 
"Буџетски календар и смјернице за 

попуњавање табела прегледа приоритета 
буџетских корисника" свим буџетским 

корисницима

Јули:
Министарства финансија достављају 

Ихструкције за буџетске кориснике бр. 2:
"Почетна буџетска ограничења и смјернице 
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Дијаграм 3 – процес средњорочног планирања и израде буџета у БиХ (приступ у 10 корака) 
Израђен у склопу Пројекта јачања управљања јавним финансијама PKF-а
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4 Припрема за стратешко планирање 
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Процесом стратешког планирања се управља на нивоу институције/министарства и као резултат 
израђује се стратешки план институције као цјелине. У циљу адекватног обухватања планом 
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4.3 Очекивано трајање процеса планирања                                                       
и координација са буџетским циклусом 

Стратешко планирање на основу тзв. rolling или метода пренесених процјена је континуиран процес и 
требало би да буде у потпуности синхронизован сваке године са процесом израде Документа 
оквирног буџета (ДОБ) и Годишњег буџета. Детаљи о вези између стратешког планирања и процеса 
израде буџета налазе се у Поглављу 11.

4.4 Учесници унутар организације

Различите фазе процеса стратешког планирања захтијевају судјеловање свих чланова организације. У 
одређивању стратешких циљева обично судјелују руководитељи сектора/ресора који на основу детаљних 
стратешких планова сектора/ресора имају стратешку визију развоја подручја за које су задужени у 
контексту мандата организације као цјелине и опће развојне политике и приоритета БиХ и ентитета. 

У детаљном дефинисању активности и програма који доприносе реализацији циљева учествују 
специјалисти за поједине области. Одређивање трошкова извршења програма и активности заједнички је 
рад специјалиста за проблематику сектора и специјалиста за буџет. 

Хоризонтална координација процеса обезбјеђује се увођењем функције стратешког планирања на нивоу 
организације и постепеном едукацијом специјалиста за планирање, који имају специфична знања у вези са 
пословима из мандата организације. 

У процесу стратешког планирања организација би, такође, требало да води рачуна о полној заступљености 
у свим фазама израде и провођења стратешког плана. Министарство, као државна и јавна институција, 
дужна је да кроз свој рад промовише и, колико је могуће, обезбиједи равноправну заступљеност полова те 
на тај начин пружи могућност једнаког учествовања оба пола у свим својим активностима. 

Министарства имају особе номинисане за питања полне равноправности или, у недостатку ових 
запосленика, за подршку у интегрисању питања равноправности полова могу да консултују извршне 
органе власти који за то имају мандат.

Коначна одлука о структури и садржају стратешког плана доноси се на нивоу менаџмента 
организације. Министар, помоћници министра и секретари министарства морају да активно прате 
процес израде плана и буду укључени у свим битним фазама доношења одлука.

4.5 Одређивање формата и садржаја стратешког плана

Ради формирања чврсте структуре око које се гради стратешки план, припремне радње укључују 
дефинисање почетног формата и садржаја стратешког плана. Правовремено одређивање очекиваног 
садржаја плана омогућава бољу подјелу задатака између чланова тима и обезбјеђује почетну 
структуру за планирање активности. 

Типични формат плана може да има сљедећа кључна поглавља:
• Опис министарства и надлежности
• Опис окружења у којем ради министарство, карактеристике сектора и унутрашње прилике у 

министарству
• Изјаву о Мисији и Визији министарства
• Листу и опис стратешких циљева министарства
• Листу и опис стратешких програма (у вези са стратешким циљевима) и индикаторе за праћење 

резултата на нивоу програма
• Процјену трошкова плана по активностима и процјену извора средстава
• Опис критеријума за одређивање приоритетних активности
• Организацију процеса праћења и евалуацију извршења плана
• Акциони план (трогодишњи и годишњи) са приоритетима, носиоцима активности и буџетом

Приједлог структуре стратешког плана, са кратким описом садржаја сваког поглавља, приложен              
је у Прилогу 1. 
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5 Стратешки оквир
Стратешки оквир за израду плана садржан је у кључним документима којима се дефинише рад 
министарства и политика сектора, стратешки развојни документи и документи којима се 
преузимају међународне обавезе, са утицајем на рад и развој министарства и сектора.

Типични документи који чине стратешки оквир за израду плана укључују:
 

• Устав БиХ, Устав РС, Устав ФБиХ, и важећи закони у БиХ, РС, ФБиХ 

• Стратегију развоја Босне и Херцеговине

• Гендер акциони план Босне и Херцеговине

• Ентитетске развојне стратегије   

• Секторске стратегије

• Стратегију за реформу јавне управе (PAR)

• Уговор о партнерству са ЕU

• Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕU

• Регионалне и међународне споразуме

Детаљном анализом ових докумената тим за стратешко планирање у институцији добија 
информације које су потребне за исправно дефинисање мандата организације и кључних 
развојних праваца и ограничења, неопходних за дефинисање стратешких циљева, програма            
и активности. 
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и активности. 



Мандат Министарства 

Извор мандата 

Да ли извршавамо мандат? 

Процјена извршења 
мандата у будућности 

Закон о републичкој управи (2008.), 
Закон о енергетици (2009.), 
Закон о електричној енергији (2008.), 
Закон о гасу (2007.), 
Закон о нафти и дериватима нафте (2009.), 
Закон о коришћењу природних ресурса 
у сврху производње електричне енергије (2003.), 
Закон о концесијама (2002,2006). 

Извршење мандата Министарства (примјер)

Табела 1: Анализа извршења мандата

Спроводи енергетску политику Владе

Не у потпуности 
• Закони неприлагођени уговору о оснивању ЕЗЈЕ
• Неусклађени секторски закони са Законом о енергетици 
• Проблеми у спровођењу Закона о концесијама 

Рок за усклађивање закона са ЕU до 2014. 
Отварање тржишта енергије до 2015. године

Детаљно извршена анализа мандата Министарства омогућава боље дефинисање Мисије и Визије 
Министарства и реалније дефинисање циљева и програма. 

4 The Resource Guide on Strategic Planning, Institutional Learning and Research Division (ILR) of SFCG, January 2004

18

6.2 Изјава о Мисији

Изјава о Мисији је општа, обухватна, али кратка изјава, заснована на мандату, која дефинише 
4сврху постојања министарства . 

Изјава о Мисији требало би да буде: 
• Јасна и кратка 
• Логична и везана за мандат
• Изражајна и емотивна, а не заморна или бирократска 
• Разумљива свима у организацији, као и свим другим учесницима у процесу 
• Дефинисана у односу на основне потребе ради којих је организација настала 
• Јасна у дефинисању циљне групе ради које је организација настала
• Узимати у обзир очекивања других кључних учесника у извршењу мандата организације

Типична изјава о Мисији садржи четири компоненте:
• Назив министарства
• Опис шта организација намјерава да постигне
• Опис циљне групе на коју се односи мандат (за кога то ради и са ким то ради)
• Опис начина на који организација извршава мандат (стандарди, методологија)

6.3 Изјава о Визији

Визија организације описује како ће да изгледа организација када достигне свој пуни потенцијал.

5Приликом дефинисања Визије корисно је да се размотре 3 питања :
• Како бисте жељели да ваше министарство унаприједи стање у сектору у сљедећем 

планском периоду?
• Какву улогу у осварењу имају запослени и организација, који су потребни ресурси и 

који би услови требало да се испуне у окружењу?
• Како би изгледао успјех?

Визија се састоји од свега једне до двије реченице и требало би да буде резултат заједничког 
рада запослених из различитих дијелова министарства. 

Користан метод за израду изјаве о Визији је да један или два члана групе дефинишу почетну 
изјаву и презентују је радној групи. Након детаљне дискусије, требало би да је могуће 
модификовати почетне изјаве тако да Визија одговара већини чланова групе и буде 
прихватљива менаџменту министарства.

Изјава о Мисији Министарства

Министарство енергетике успоставља правни и институционални оквир у облaсти 
енергетике за безбједно и квалитетно снабдијевање енергијом свих корисника по 
принципима конкурентног енергетског тржишта и одрживог развоја, уз ефикасно 

коришћење енергије и заштиту животне средине.

Изјава о Визији Министарства – Сектор енергетике

Министарство енергетике спровођењем закона и прописа, те њиховим усаглашавањем са 
правним насљеђем ЕU, утврђених политика и стратегија у области енергетике и обавеза из 

међународних споразума закључених од стране Босне и Херцеговине , а уз сарадњу са свим 
субјектима у овој области, обезбјеђује сигурно и равноправно снабдијевање енергијом свих 

корисника и развој енергетског сектора.

5 Упута за израду стратешких планова, Министарство финансија, Хрватска, Загреб, 2009
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6 Дефинисање мандата,                                 
мисије и визије

6.1 Мандат

Мандат представља очекивање, формално или неформално, у вези са тим које би функције 
министарство требало да извршава. 

Формални мандат или надлежност су они захтјеви који се морају или би их требало извршити у складу 
са законом, правилницима и прописима.

Неформални мандат настаје као резултат тумачења формалног мандата од стране министарства. 
Велики број функција у саставу неформалног мандата упућује у недовољно прецизну формулацију 
формалног мандата министарства.

Анализа мандата министарства у сврху израде стратешког плана обухвата анализу извршења 
мандата за сваку од кључних функција министарства. Примјер анализе мандата налази се у Табели 1.



Мандат Министарства 

Извор мандата 
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у сврху производње електричне енергије (2003.), 
Закон о концесијама (2002,2006). 
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Рок за усклађивање закона са ЕU до 2014. 
Отварање тржишта енергије до 2015. године
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4 The Resource Guide on Strategic Planning, Institutional Learning and Research Division (ILR) of SFCG, January 2004
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6 Strategic Planning Manual 2005-2006, Eastern Kentucky University, The Office of Institutional Effectiveness, 2004
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7 Strategic Planning: An Inquiry Approach, CEDPA (The Centre for Development and Population Activities), 1999

7.4 Метод израде анализе ситуације

7SWОТ анализа се користи као оквир за интеграцију различитих метода за анализу ситуације , као 
што су PESTLE, Анализа ресурса итд (Прилог 3 а). SWОТ анализа се ради у групи која би требало да 
има представнике различитих сектора министарства (или одсјека сектора). Три су основне фазе 
израде (Дијаграм 5):

1. У првој фази сваки сектор (одсјек) министарства делегира “експерте” за сваку од четири 
области SWОТ анализе (снаге, слабости, прилике, пријетње). “Експертне групе” 
припремају извјештај из додијељење области анализе.

2. “Експерти” се враћају у матичну групу (сектор, одсјек) и саопштавају једни другима 
резултате. Свака група сада има бар по једног “експерта” за сваку област SWОТ анализе. 
На основу извјештаја сва 4 експерта, група министарства израђује прву SWОТ табелу.

3. О табелама се детаљно дискутује, консолидују се и формира коначна SWОТ табела.

 

Табела 3 – Скраћени примјер комбиноване SWОT/PESTLE aнализе ресурса 
Сектор енергетике jeдног министaрствa

7.3 Метод анализе ресурса

Анализа ресурса је алат за утврђивање квалитета и квантитета ресурса којима располаже 
министарство. Може да се искористи да допуни „SWОТ“ анализу. Детаљније упуте у вези с овим налазе 
се у Прилогу 4, а интегрисана табела, која садржи и модел ове анализе, налази се у Прилогу 3 а.

21

ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

7 Анализа ситуације
Ради осликавања контекста у којем се развија план, потребно је да се уради анализа ситуације у 
смислу података и трендова који утичу на потребе организације.

Анализа ће да помогне тиму за планирање да узме у обзир:
• Утицај спољњег окружења на организацију, као што су, на примјер, трендови, догађаји 

или иницијативе које утичу на њену способност да оствари своју мисију, захтјеви који 
пристижу изван организације и слично.

• Дијагнозу организације, ради утврђивања потенцијала који постоје унутар          
организације, то јесте, снаге и слабости организације, као и прилике и пријетње са којима 
се суочава.

Постоји низ алата који могу да се користе да би се урадила анализа ситуације. Препоручује се 
комбиновање свих наведених алата, тако да се обезбиједи да је урађена потпуна анализа и да су 
размотрени сви релевантни интерни и екстерни фактори.

7.1 SWОТ анализа

SWОТ анализа је кључни оквир за анализу ситуације, који омогућава интеграцију других метода, 
6као што су PESTLE, анализа ресурса и резултата и друге.  

SWОТ анализа се користи за утврђивање прилика и пријетњи које утичу на организацију, као и 
њених снага и слабости. На енглеском језику „SWОТ“ је акроним који представља ова 4 фактора. 
Требало би да се настоји да анализа буде што објективнија, концентришући се што је              
могуће више на посматрање ствари из угла учесника у стратешком процесу, као и грађана, на 
које утиче рад министарства. У Прилогу 2 налазе се детаљније упуте у вези са израдом           
„SWОТ“ анализе.

Табела 2 – Основна структура SWОТ табеле

7.2 PESTLE

„PESTLE” анализа је алат за анализу спољњих трендова и питања која утичу на мисију 
министарства. „PESTLE“ је акроним који, заправо, може да послужи као контролни попис 
тематских области које је потребно размотрити у склопу анализе. Означава сљедеће области: 
политичку, економску, социјалну, технолошку, правну и заштиту животне средине. Може да се 
искористи да би се установили спољни фактори који утичу на организацију, идентификовани у 
оквиру секције 'прилике и пријетње' у „SWОТ“ анализи. У Прилогу 3 налазе се детаљније упуте, а 
интегрисани модел ове анализе налази се у Прилогу 3 а.

Унутрашњи фактори
СНАГЕ

(Strengths) 
СЛАБОСТИ

(Wеаknesses)

Спољни фактори
ПРИЛИКЕ

(Оpportunities) 
ПРИЈЕТЊЕ
(Threats)

СНАГЕ СЛАБОСТИ

Ресурси
Добра техничка опремљеност 
и услови за рад

Недовољан број запослених
у односу на потребе

Организација
Добра сарадња и комуникација 
са јавним установама и 
привредним субјектима 

Недовољна сарадња са 
универзитетима, НВО-има, 
стручним удружењима

Резултати рада
Обезбијеђено снабдијевање 
нафтним дериватима и 
електричном енергијом 

Недостатак система за праћење и 
вредновањe резултата унутар 
министарства 

ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ

Политичке Уговор о оснивању ЕЗЈИ 
Одсуство политичког консензуса, 
држава/ентитети

Економске 
Могућност приступа међународним 
фондовима помоћи земљама 
у транзицији  

Недовољан прилив буџетских 
средстава (пуњење)

Социјалне 
и 
друштвене 

Сарадња са професионалним 
асоцијацијама и невладиним 
организацијама у областима енергије 
и заштите животне средине 

Сиромашење становништва 
као посљeдица економске кризе

Технолошке
Развој ИТ технологија и брзи 
проток информација унутар Владе 
(електронска Влада) 

Технолошка застарјелост 
енергетске опреме и постројења 

Правне
Дефинисан законодавни и 
регулаторни оквир у 
енергетском сектору 

Нехармонизованост правних прописа 
између ентитета и министарстава 
који утичу на енергетски сектор

Заштита околине Потенцијал вјетра и сунца  
Уништаванје природних 
потенцијала загађивањем и кроз  
недостатак јасних политика



6 Strategic Planning Manual 2005-2006, Eastern Kentucky University, The Office of Institutional Effectiveness, 2004
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7 Strategic Planning: An Inquiry Approach, CEDPA (The Centre for Development and Population Activities), 1999

7.4 Метод израде анализе ситуације

7SWОТ анализа се користи као оквир за интеграцију различитих метода за анализу ситуације , као 
што су PESTLE, Анализа ресурса итд (Прилог 3 а). SWОТ анализа се ради у групи која би требало да 
има представнике различитих сектора министарства (или одсјека сектора). Три су основне фазе 
израде (Дијаграм 5):

1. У првој фази сваки сектор (одсјек) министарства делегира “експерте” за сваку од четири 
области SWОТ анализе (снаге, слабости, прилике, пријетње). “Експертне групе” 
припремају извјештај из додијељење области анализе.

2. “Експерти” се враћају у матичну групу (сектор, одсјек) и саопштавају једни другима 
резултате. Свака група сада има бар по једног “експерта” за сваку област SWОТ анализе. 
На основу извјештаја сва 4 експерта, група министарства израђује прву SWОТ табелу.

3. О табелама се детаљно дискутује, консолидују се и формира коначна SWОТ табела.

 

Табела 3 – Скраћени примјер комбиноване SWОT/PESTLE aнализе ресурса 
Сектор енергетике jeдног министaрствa

7.3 Метод анализе ресурса

Анализа ресурса је алат за утврђивање квалитета и квантитета ресурса којима располаже 
министарство. Може да се искористи да допуни „SWОТ“ анализу. Детаљније упуте у вези с овим налазе 
се у Прилогу 4, а интегрисана табела, која садржи и модел ове анализе, налази се у Прилогу 3 а.
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ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

7 Анализа ситуације
Ради осликавања контекста у којем се развија план, потребно је да се уради анализа ситуације у 
смислу података и трендова који утичу на потребе организације.

Анализа ће да помогне тиму за планирање да узме у обзир:
• Утицај спољњег окружења на организацију, као што су, на примјер, трендови, догађаји 

или иницијативе које утичу на њену способност да оствари своју мисију, захтјеви који 
пристижу изван организације и слично.

• Дијагнозу организације, ради утврђивања потенцијала који постоје унутар          
организације, то јесте, снаге и слабости организације, као и прилике и пријетње са којима 
се суочава.

Постоји низ алата који могу да се користе да би се урадила анализа ситуације. Препоручује се 
комбиновање свих наведених алата, тако да се обезбиједи да је урађена потпуна анализа и да су 
размотрени сви релевантни интерни и екстерни фактори.

7.1 SWОТ анализа

SWОТ анализа је кључни оквир за анализу ситуације, који омогућава интеграцију других метода, 
6као што су PESTLE, анализа ресурса и резултата и друге.  

SWОТ анализа се користи за утврђивање прилика и пријетњи које утичу на организацију, као и 
њених снага и слабости. На енглеском језику „SWОТ“ је акроним који представља ова 4 фактора. 
Требало би да се настоји да анализа буде што објективнија, концентришући се што је              
могуће више на посматрање ствари из угла учесника у стратешком процесу, као и грађана, на 
које утиче рад министарства. У Прилогу 2 налазе се детаљније упуте у вези са израдом           
„SWОТ“ анализе.

Табела 2 – Основна структура SWОТ табеле

7.2 PESTLE

„PESTLE” анализа је алат за анализу спољњих трендова и питања која утичу на мисију 
министарства. „PESTLE“ је акроним који, заправо, може да послужи као контролни попис 
тематских области које је потребно размотрити у склопу анализе. Означава сљедеће области: 
политичку, економску, социјалну, технолошку, правну и заштиту животне средине. Може да се 
искористи да би се установили спољни фактори који утичу на организацију, идентификовани у 
оквиру секције 'прилике и пријетње' у „SWОТ“ анализи. У Прилогу 3 налазе се детаљније упуте, а 
интегрисани модел ове анализе налази се у Прилогу 3 а.

Унутрашњи фактори
СНАГЕ

(Strengths) 
СЛАБОСТИ

(Wеаknesses)

Спољни фактори
ПРИЛИКЕ

(Оpportunities) 
ПРИЈЕТЊЕ
(Threats)

СНАГЕ СЛАБОСТИ

Ресурси
Добра техничка опремљеност 
и услови за рад

Недовољан број запослених
у односу на потребе

Организација
Добра сарадња и комуникација 
са јавним установама и 
привредним субјектима 

Недовољна сарадња са 
универзитетима, НВО-има, 
стручним удружењима

Резултати рада
Обезбијеђено снабдијевање 
нафтним дериватима и 
електричном енергијом 

Недостатак система за праћење и 
вредновањe резултата унутар 
министарства 

ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ

Политичке Уговор о оснивању ЕЗЈИ 
Одсуство политичког консензуса, 
држава/ентитети

Економске 
Могућност приступа међународним 
фондовима помоћи земљама 
у транзицији  

Недовољан прилив буџетских 
средстава (пуњење)

Социјалне 
и 
друштвене 

Сарадња са професионалним 
асоцијацијама и невладиним 
организацијама у областима енергије 
и заштите животне средине 

Сиромашење становништва 
као посљeдица економске кризе

Технолошке
Развој ИТ технологија и брзи 
проток информација унутар Владе 
(електронска Влада) 

Технолошка застарјелост 
енергетске опреме и постројења 

Правне
Дефинисан законодавни и 
регулаторни оквир у 
енергетском сектору 

Нехармонизованост правних прописа 
између ентитета и министарстава 
који утичу на енергетски сектор

Заштита околине Потенцијал вјетра и сунца  
Уништаванје природних 
потенцијала загађивањем и кроз  
недостатак јасних политика



7.5 Преглед учинка (резултата):

Као дио припреме за формулисање стратешких циљева, важно је да се обави преглед учинка (резултата) 
рада у односу на постојеће стратешке планове. Детаљније упуте у вези с овим налазе се у Прилогу 5.

7.6 Методи прикупљања података

Током анализе ситуације могуће је да се употријебе различити методи прикупљања релевантних 
информација. На примјер:

• анализа релевантних објављених докумената, као и извора са интернета
• појединачни састанци са унутрашњим и спољњим учесницима у стратешком процесу
• групни састанци / радионице са релевантним учесницима у стратешком процесу

Без обзира који су алати и методи одабрани, крајњи (директни) резултат би требало да буде анализа која 
дефинише унутрашњи и спољњи контекст у коме министарство мора да развија свој стратешки план. Анализа 
ситуације даваће кључне информације које се користе приликом установљавања стратешких питања и 
приоритета, што је описано у поглављу које се бави сљедећим кораком процеса стратешког планирања.

Дијаграм 5: Метод израде SWОТ анализе – рад у групама

Питања релевантна за равноправност сполова на која је битно обратити пажњу приликом прикупљана 
података за анализу ситуације:

•
• Ко су доносиоци одлука и ко су остале интересне групе? Да ли укључују појединце или групе које 

воде рачуна о питањима равноправности сполова?  
• Која су кључна питања која разматрамо и како (да ли) та питања могу да утичу на жене и мушкарце? 
• Да ли постоје специфичне потребе везане за равноправност сполова на које морамо обратити пажњу? 
• Да ли постоји баланс између мушкараца и жена у институцији? Да ли постоји експертиза у институцији 

у овој области?
• Које информације имамо а које је још потребно прикупити да би се адeкватно обухватило питање 

равноправности сполова у стратешком плану? 

Шта је предмет стратешког плана и да ли утиче на жене и мушкарце на различит начин?

7.7 Када радимо анализу ситуације?

Анализирање окружења и унутрашњих фактора организације је континуиран процес. Министарство мора 
да успостави систем сталног консултовања извора инфомација у различитим временским интервалима 
зависно од врсте информација. Прикупљене информације би требало организовано архивирати по 
темама и претварати у извјештаје, који ће да се користе приликом планирања за наредни период.

Препоручљиво је да сваке године буде урађена нова анализа ситуације у контексту припреме годишњег 
извјештаја о извршењу плана јер та два документа представљају кључне инпуте за нови циклус 
стратешког и годишњег планирања. 
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Дефинисањем стратешких циљева стварају се услови за израду програма и активности који ће 
да допринесу реализацији циља. У условима ограничених ресурса за остварење циљева, биће 
потребно да се уради израда критеријума за одређивање приоритета програма и активности. 
Овај редослијед корака представљен је у сљедећем дијаграму (Дијаграм 7).

8 Стратешка питања и стратешки циљеви
Дефинисање стратешких питања и стратешких циљева директно је везано за резултате анализе 
ситуације, који произилазе из SWОТ и других сродних анализа унутрашњих и спољњих фактора 
као и Мисије и Визије министарства (Дијаграм 6). 

Шта желимо
постићи?

ŠШта
нуди/ограничава

окружење?

Мисија и Визија
Стратешки

циљеви
и програми

Снаге и Слабости
(могућности
и ресурси)

Прилике и 
пријетње

ŠШта су наше
могућности?

Дијаграм 6: Мисија, Визија и SWОТ у контексту дефиниције стратешких циљева

Дијаграм 7: Процес дефинисања стратешких циљева и програма

 

 
 

 

 

• Дефинисање стратешких (приоритетних) питања
• стратешких питањаКонсолидовање листе 

• За свако стратешко питање утврдити по један стратешки циљ
• Анализирати сваки стратешки циљ у односу на SMART критеријуме
• Израда коначне листе стратешких циљева (највише 3-5 циљева)

• За сваки стратешки циљ одредити листу програма/активности потребних
  за реализацију циља
• За сваки програм/активност одредити носиоце и рокове/термине реализације

• Одређивање критеијума за приоритизацију
• Цортирање програма/активности према утврђеним критеријумима
• Утврђивање коначне листе програма/активности према приоритетима

Утврђивање
стратешких

циљева

Утврђивање
стратешких
програма

Утврђивање
приоритета

Утврђивање
стратешких

питања
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ЕКСПЕРТИ СНАГЕ

Сектор 1/Одсјек 1

ЕКСПЕРТИ СЛАБОСТИ ЕКСПЕРТИ ПРИЛИКЕ ЕКСПЕРТИ ПРИЈЕТЊЕ

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

Сектор 1/Одсјек 1

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

Сектор 1/Одсјек 1

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

Сектор 1/Одсјек 1

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

СЕКТОР 1/ОДСЈЕК 1 СЕКТОР 2/ОДСЈЕК 2 СЕКТОР 3/ОДСЈЕК 3

Експерти Снаге

Експерти Слабости

Експерти Прилике

Експерти Пријетње

Експерти Снаге

Експерти Слабости

Експерти Прилике

Експерти Пријетње

Експерти Снаге

Експерти Слабости

Експерти Прилике

Експерти Пријетње



7.5 Преглед учинка (резултата):

Као дио припреме за формулисање стратешких циљева, важно је да се обави преглед учинка (резултата) 
рада у односу на постојеће стратешке планове. Детаљније упуте у вези с овим налазе се у Прилогу 5.

7.6 Методи прикупљања података

Током анализе ситуације могуће је да се употријебе различити методи прикупљања релевантних 
информација. На примјер:

• анализа релевантних објављених докумената, као и извора са интернета
• појединачни састанци са унутрашњим и спољњим учесницима у стратешком процесу
• групни састанци / радионице са релевантним учесницима у стратешком процесу

Без обзира који су алати и методи одабрани, крајњи (директни) резултат би требало да буде анализа која 
дефинише унутрашњи и спољњи контекст у коме министарство мора да развија свој стратешки план. Анализа 
ситуације даваће кључне информације које се користе приликом установљавања стратешких питања и 
приоритета, што је описано у поглављу које се бави сљедећим кораком процеса стратешког планирања.

Дијаграм 5: Метод израде SWОТ анализе – рад у групама

Питања релевантна за равноправност сполова на која је битно обратити пажњу приликом прикупљана 
података за анализу ситуације:

•
• Ко су доносиоци одлука и ко су остале интересне групе? Да ли укључују појединце или групе које 

воде рачуна о питањима равноправности сполова?  
• Која су кључна питања која разматрамо и како (да ли) та питања могу да утичу на жене и мушкарце? 
• Да ли постоје специфичне потребе везане за равноправност сполова на које морамо обратити пажњу? 
• Да ли постоји баланс између мушкараца и жена у институцији? Да ли постоји експертиза у институцији 

у овој области?
• Које информације имамо а које је још потребно прикупити да би се адeкватно обухватило питање 

равноправности сполова у стратешком плану? 

Шта је предмет стратешког плана и да ли утиче на жене и мушкарце на различит начин?

7.7 Када радимо анализу ситуације?

Анализирање окружења и унутрашњих фактора организације је континуиран процес. Министарство мора 
да успостави систем сталног консултовања извора инфомација у различитим временским интервалима 
зависно од врсте информација. Прикупљене информације би требало организовано архивирати по 
темама и претварати у извјештаје, који ће да се користе приликом планирања за наредни период.

Препоручљиво је да сваке године буде урађена нова анализа ситуације у контексту припреме годишњег 
извјештаја о извршењу плана јер та два документа представљају кључне инпуте за нови циклус 
стратешког и годишњег планирања. 
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Дефинисањем стратешких циљева стварају се услови за израду програма и активности који ће 
да допринесу реализацији циља. У условима ограничених ресурса за остварење циљева, биће 
потребно да се уради израда критеријума за одређивање приоритета програма и активности. 
Овај редослијед корака представљен је у сљедећем дијаграму (Дијаграм 7).

8 Стратешка питања и стратешки циљеви
Дефинисање стратешких питања и стратешких циљева директно је везано за резултате анализе 
ситуације, који произилазе из SWОТ и других сродних анализа унутрашњих и спољњих фактора 
као и Мисије и Визије министарства (Дијаграм 6). 

Шта желимо
постићи?

ŠШта
нуди/ограничава

окружење?

Мисија и Визија
Стратешки

циљеви
и програми

Снаге и Слабости
(могућности
и ресурси)

Прилике и 
пријетње

ŠШта су наше
могућности?

Дијаграм 6: Мисија, Визија и SWОТ у контексту дефиниције стратешких циљева

Дијаграм 7: Процес дефинисања стратешких циљева и програма

 

 
 

 

 

• Дефинисање стратешких (приоритетних) питања
• стратешких питањаКонсолидовање листе 

• За свако стратешко питање утврдити по један стратешки циљ
• Анализирати сваки стратешки циљ у односу на SMART критеријуме
• Израда коначне листе стратешких циљева (највише 3-5 циљева)

• За сваки стратешки циљ одредити листу програма/активности потребних
  за реализацију циља
• За сваки програм/активност одредити носиоце и рокове/термине реализације

• Одређивање критеијума за приоритизацију
• Цортирање програма/активности према утврђеним критеријумима
• Утврђивање коначне листе програма/активности према приоритетима

Утврђивање
стратешких

циљева

Утврђивање
стратешких
програма

Утврђивање
приоритета

Утврђивање
стратешких

питања
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ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

ЕКСПЕРТИ СНАГЕ

Сектор 1/Одсјек 1

ЕКСПЕРТИ СЛАБОСТИ ЕКСПЕРТИ ПРИЛИКЕ ЕКСПЕРТИ ПРИЈЕТЊЕ

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

Сектор 1/Одсјек 1

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

Сектор 1/Одсјек 1

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

Сектор 1/Одсјек 1

Сектор 1/Одсјек 2

Сектор 1/Одсјек 3

СЕКТОР 1/ОДСЈЕК 1 СЕКТОР 2/ОДСЈЕК 2 СЕКТОР 3/ОДСЈЕК 3

Експерти Снаге

Експерти Слабости

Експерти Прилике

Експерти Пријетње

Експерти Снаге

Експерти Слабости

Експерти Прилике

Експерти Пријетње

Експерти Снаге

Експерти Слабости

Експерти Прилике

Експерти Пријетње



8.1 Одређивање стратешких питања

Стратешко питање представља кључни проблем за развој сектора и институције. Дефинисање 
стратешких питања одвија се у неколико корака:

• Одредите које резултате желите да потенцијално остварите кроз Мисију и Визију
• Користите листу слабости које су идентификоване у SWОТ анализи како бисте идентифицирали 

проблеме који могу да спријече остварење ових резултата;
• Генеришите што више стратешких питања/проблема без обзира да ли су вишег или нижег реда
• Распоредите питања у сродне групе и дајте групама заједнички назив – поставите почетно 

стратешко питање
• Тестирајте да ли је формулисано питање заиста на стратешком или оперативном нивоу
• Формулишите коначно стратешко питање

 
Понекад је тешко одлучити да ли је неко питање стратешко или оперативно. Подјела између ова два 
питања често није јасно утврђена и понекад ће постојати оперативна питања која имају довољно 
стратешког значаја да добију своје мјесто у стратешком плану. Другим ријечима, само зато што је неко 
питање оперативно не значи да се њиме не би требало бавити у стратешком плану - нарочито уколико је 
хитно и важно, мада би генерално требало да постоји јасна разлика између ове двије врсте питања. 

У сљедећем примјеру наведена је листа питања, од којих нека представљају стратешка, а нека 
оперативна (Оквир 1).

Критеријуми за сортирање питања на оперативна и стратешка укључују:
• Ниво одлучивања 
• Вријеме/период за рјешавање
• Утицај на пословање (организациони, финансијски, законски, технолошки)
• Утицај на односе са кључним партнерима
• Организациону комплексност рјешавања питања
• Значај за обављање кључних функција министарства
• Сензибилност (политичка, културна, вјерска, социјална)

На основу примјене ових критеријума урађена је подјела питања на стратешка и оперативна, како је 
приказано у наредном примјеру (Оквир 2).

Оквир 1: Примјер листе питања – Сектор енергетике 

•
• Низак прилив инвестиција у енергетски сектор
• Неискоришћен енергетски потенцијал
• Ниска енергетска ефикасност
• Недовољан број запослених у министарству
• Недовољна стручност и обученост запослених у министарству
• Недостатак методологије и капацитета за стратешко планирање
• Несклад између преузетих обавеза за развој енергетског сектора и институционалних капацитета за реализацију

Несигурно снабдијевање електричном енергијом 

Оквир 2: Стратешка Вс. оперативна питања – Сектор енергетике

СТРАТЕШКА ПИТАЊА
•
• Неискоришћен енергетски потенцијал
• Ниска енергетска ефикасност
• Несклад између преузетих обавеза за развој енергетског сектора и институционалних капацитета за реализацију

ОПЕРАТИВНА ПИТАЊА
• Недовољан број запослених у министарству
• Низак прилив инвестиција у енергетски сектор
• Недовољна стручност и обученост запослених у министарству 
• Недостатак методологије и капацитета за стратешко планиранје

Несигурно снабдијевање електричном енергијом  
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Стратешки циљеви се дефинишу у општем облику и тестирају користећи SMART метод. Значење 
ове енглеске скраћенице је: 

S –  Specific (Специфичан)
M –  Measurable (Мјерљив)
A –  Achievable (Остварив)
R –  Realistic (Реалан у односу на ресурсе)
T –  Time bound (Временски ограничен)

Специфичан циљ

Специфичан циљ је: конкретан, детаљан, фокусиран и добро дефинисан и директно доприноси 
рјешењу стратешког питања. Основна питања на које мора да буде могуће одговорити, ако је 
циљ довољно специфичан, формулисана су овако:

• Шта желимо да урадимо? (да управљамо, развијемо, изградимо, планирамо, извршимо, 
затворимо)

• Зашто је то важно?
• Ко је укључен у израду?
• Када желимо да буде готово?
• Како ћемо то да урадимо?

Мјерљив циљ

Циљ је мјерљив када га је могуће изразити нумерички, квантитативно, у односу на референтну 
вриједност или период, и на тај начин могуће је да се прати његова реализација. Другим 
ријечима, ако не можемо да мјеримо циљ, не можемо да знамо да ли смо га остварили. 

Кључна питања за оцјену да ли је циљ мјерљив су:
• Како ћемо да знамо да је напредак направљен?
• Да ли је могуће тај податак добити/израчунати?

Упитник који се налази у Прилогу 6 израђен је тако да помогне приликом одлучивања о томе да 
ли је неко питање стратешко или оперативно.

8.2 Одређивање стратешких циљева

Стратешки циљеви се дефинишу на основу свих претходних анализа и представљају кључни 
елеменат стратешког плана. Полазни оквир за дефинисање стратешких циљева су стратешка 
питања утврђена у претходном кораку. Претварањем формулације проблема у стратешком питању 

8у позитивну формулацију циља добијамо почетну дефиницију стратешког циља . На примјер:

8 Hoshin Planning, The Developmental Approach, pp. 4-2 - 4-5. , King, R.,  Methuen, MA: Goal/QPC 1989
9 10 Steps to Setting SMART objectives, George Ambler, www.thepracticeofleadership.net, October 2006
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ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко питање: Стратешки циљ:

Несигурно снабдијевање 
електричном енергијом 

Повећање квалитета и безбједности 
снабдијевања енергијом изградњом нових и 
доградњом постојећих капацитета за 20% 
до 2012. године

Неискоришћен енергетски потенцијал 
и ниска енергетска ефикасност

Повећање коришћења обновљивих извора 
енергије и енергетске ефикасности за 10% 
годишње истраживањем нових потенцијала 
и изградњом законског оквира 

Несклад између преузетих обавеза за развој 
енергетског сектора и институционалних 
капацитета за реализацију 

Унапређење менаџмента и квалитета 
људских ресурса кроз тренинг 
и увођење нових метода рада



8.1 Одређивање стратешких питања

Стратешко питање представља кључни проблем за развој сектора и институције. Дефинисање 
стратешких питања одвија се у неколико корака:

• Одредите које резултате желите да потенцијално остварите кроз Мисију и Визију
• Користите листу слабости које су идентификоване у SWОТ анализи како бисте идентифицирали 

проблеме који могу да спријече остварење ових резултата;
• Генеришите што више стратешких питања/проблема без обзира да ли су вишег или нижег реда
• Распоредите питања у сродне групе и дајте групама заједнички назив – поставите почетно 

стратешко питање
• Тестирајте да ли је формулисано питање заиста на стратешком или оперативном нивоу
• Формулишите коначно стратешко питање

 
Понекад је тешко одлучити да ли је неко питање стратешко или оперативно. Подјела између ова два 
питања често није јасно утврђена и понекад ће постојати оперативна питања која имају довољно 
стратешког значаја да добију своје мјесто у стратешком плану. Другим ријечима, само зато што је неко 
питање оперативно не значи да се њиме не би требало бавити у стратешком плану - нарочито уколико је 
хитно и важно, мада би генерално требало да постоји јасна разлика између ове двије врсте питања. 

У сљедећем примјеру наведена је листа питања, од којих нека представљају стратешка, а нека 
оперативна (Оквир 1).

Критеријуми за сортирање питања на оперативна и стратешка укључују:
• Ниво одлучивања 
• Вријеме/период за рјешавање
• Утицај на пословање (организациони, финансијски, законски, технолошки)
• Утицај на односе са кључним партнерима
• Организациону комплексност рјешавања питања
• Значај за обављање кључних функција министарства
• Сензибилност (политичка, културна, вјерска, социјална)

На основу примјене ових критеријума урађена је подјела питања на стратешка и оперативна, како је 
приказано у наредном примјеру (Оквир 2).

Оквир 1: Примјер листе питања – Сектор енергетике 

•
• Низак прилив инвестиција у енергетски сектор
• Неискоришћен енергетски потенцијал
• Ниска енергетска ефикасност
• Недовољан број запослених у министарству
• Недовољна стручност и обученост запослених у министарству
• Недостатак методологије и капацитета за стратешко планирање
• Несклад између преузетих обавеза за развој енергетског сектора и институционалних капацитета за реализацију

Несигурно снабдијевање електричном енергијом 

Оквир 2: Стратешка Вс. оперативна питања – Сектор енергетике

СТРАТЕШКА ПИТАЊА
•
• Неискоришћен енергетски потенцијал
• Ниска енергетска ефикасност
• Несклад између преузетих обавеза за развој енергетског сектора и институционалних капацитета за реализацију

ОПЕРАТИВНА ПИТАЊА
• Недовољан број запослених у министарству
• Низак прилив инвестиција у енергетски сектор
• Недовољна стручност и обученост запослених у министарству 
• Недостатак методологије и капацитета за стратешко планиранје

Несигурно снабдијевање електричном енергијом  
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Стратешки циљеви се дефинишу у општем облику и тестирају користећи SMART метод. Значење 
ове енглеске скраћенице је: 

S –  Specific (Специфичан)
M –  Measurable (Мјерљив)
A –  Achievable (Остварив)
R –  Realistic (Реалан у односу на ресурсе)
T –  Time bound (Временски ограничен)

Специфичан циљ

Специфичан циљ је: конкретан, детаљан, фокусиран и добро дефинисан и директно доприноси 
рјешењу стратешког питања. Основна питања на које мора да буде могуће одговорити, ако је 
циљ довољно специфичан, формулисана су овако:

• Шта желимо да урадимо? (да управљамо, развијемо, изградимо, планирамо, извршимо, 
затворимо)

• Зашто је то важно?
• Ко је укључен у израду?
• Када желимо да буде готово?
• Како ћемо то да урадимо?

Мјерљив циљ

Циљ је мјерљив када га је могуће изразити нумерички, квантитативно, у односу на референтну 
вриједност или период, и на тај начин могуће је да се прати његова реализација. Другим 
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8у позитивну формулацију циља добијамо почетну дефиницију стратешког циља . На примјер:

8 Hoshin Planning, The Developmental Approach, pp. 4-2 - 4-5. , King, R.,  Methuen, MA: Goal/QPC 1989
9 10 Steps to Setting SMART objectives, George Ambler, www.thepracticeofleadership.net, October 2006
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Стратешко питање: Стратешки циљ:

Несигурно снабдијевање 
електричном енергијом 

Повећање квалитета и безбједности 
снабдијевања енергијом изградњом нових и 
доградњом постојећих капацитета за 20% 
до 2012. године

Неискоришћен енергетски потенцијал 
и ниска енергетска ефикасност

Повећање коришћења обновљивих извора 
енергије и енергетске ефикасности за 10% 
годишње истраживањем нових потенцијала 
и изградњом законског оквира 

Несклад између преузетих обавеза за развој 
енергетског сектора и институционалних 
капацитета за реализацију 

Унапређење менаџмента и квалитета 
људских ресурса кроз тренинг 
и увођење нових метода рада
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Остварив циљ

Циљ је остварив ако га је могуће реализовати у догледно вријеме и уз помоћ низа конкретних 
програма/активности. 

Кључна питања за мјерење остваривости циља су: 
•  циљ да остваримо у предвиђеном времену и  резултат (ако циљ 

није мјерљив није ни остварив)?
• Да ли су нам јасна ограничења и препреке за остварење циља?
• Да ли је могуће да остваримо циљ са ресурсима којима располажемо? 
• Да ли је неко други успио да оствари исти или сличан циљ?

Реалан циљ

Циљ је реалан ако имамо на располагању или можемо да дођемо до ресурса неопходних за 
рeализацију циља. 

Кључна питања за оцјену да ли је циљ реалан су:
• Да ли имамо на располагању ресурсе за реализацију циља?
• Да ли морамо да дефинишемо нове приоритете да бисмо реализовали циљ?

Временски ограничен циљ

Циљ је временски ограничен ако је његово остварење могуће дефинисати у одређеном 
временском периоду, тј. могуће одредити рокове извршења.

Кључна питања на која мора да буде могућ одговор за оцјену да ли је циљ временски ограничен су:
• Када ће циљ да буде остварен?
• Да ли можемо реално да утврдимо рокове извршења?

У сљедећем примјеру анализиран је један од стратешких циљева, дефинисан у Поглављу 9.2 
користећи SMART критеријуме (Оквир 3).

Можемо ли измјеримо
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Питања релевантна за равноправност сполова на која је битно обратити пажњу приликом 
дефинисања стратешких циљева:

•

жене и за мушкарце?

• Да ли стратешки циљ може да укључује опредјељење за промјене у институцији у смислу 

одоса међу запосленима и других фактора који могу да утичу на већу равноправност сполова?

Шта желимо да постигнемо? Да ли стратешки циљеви укључују потребе и питања важна и за 

Оквир 3: Стратешки циљ у SMART оквиру
– Повећање квалитета и безбједности снабдијевања енергијом 

изградњом нових и доградњом постојећих капацитета за 20% до 2012. године

SMART критеријуми

Специфичан 

Мјерљив

Опис

Шта желимо да урадимо? 
-Повећање квалитета и безбједност снабдијевања енергијом 

Зашто је важно?
-Задовољење потреба за енергијом свих корисника 
 (види Изјаву о Мисији)

Ко је укључен у израду?
-Министарство, агенције за енергију, приватни сектор

Када желимо да буде готово?
-До 2010. године

Како ћемо то да урадимо?
-Изградња нових и доградња постојећих капацитета

Како ћемо да знамо да је напредак направљен?
-Коришћењем стандардних показатеља за инсталисани капацитет 
 и континуитет снабдијевања електричном енергијом, гасом, 
 течним и чврстим горивима

Да ли је могуће тај податак добити/израчунати?
Подаци представљају дио међународно утврђених показатеља 
квантитативне природе

Можемо ли циљ да остваримо у предвиђеном времену 
и измјеримо резултат? 

Остварив

Реалан

Временски 
ограничен

-Да, завршетком постојећих хидроенергетских објеката у изградњи
Да ли су нам јасна ограничења и препоруке за остварење циља?

-Потенцијално, динамика финансирања и еколошки прописи
Да ли је могуће остварити циљ са ресурсима којима располажемо? 

-Одобрењем кредита ЕБРД/ЕИБ
Да ли је неко други успио да оствари исти или сличан циљ?

-Остале земље у окружењу

Да ли имамо ресурсе за реализацију циља?
-Krediti EBRD, EIB – pregovori u toku

Да ли морамо дефинисати нове приоритете?
-Не

Када ће циљ бити остварен?
-До 2012

Да ли можемо реално утврдити рокове извршења?
Планом ће бити утврђена тачна динамика реализације
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Стратешки
циљ 2

Стратешки
циљ 3

Стратешки
програм 1.2

 Стратешки
програм 1.3

 Стратешки
програм 1.4

 

Активност
1.1.2

Активност
1.1.3

Активност
1.1.4

Оквир 4: Развој стратешких програма Министарства – Сектор енергетике

Стратешки циљ: Повећање квалитета и безбједности снабдијевања енергијом изградњом 
нових и доградњом постојећих капацитета за 20% до 2012. године

П1: Које бисмо практичне активности (или групе активности) могли да спроводимо с циљем 
остваривања жељеног резултата, у складу са оним што је наведено у стратешком циљу? 

- Израда листе субјеката за праћење параметара квалитета
- Доношење прописа о безбједности снабдијевања гасом 
- Иницијатива за доношење одлуке о измјени одлуке о квалитету нафте и нафтних 

деривата
- Усклађивање регулативе са директивима 2005/89, 2004/67 и уредбама 
- Израда приједлога програма подстицаја 
- Израда плана за додјелу концесија
- Побољшање законске регулативе за привлачење страних инвестиција 
- Учествовање у изради стратегије и акцијских планова 

П2: Које препоруке могу да спречавају реализацију ових активности?
- Низак ниво вјештина
- Недостатак политика и стратегија

П3: Које бисмо иницијативе могли да слиједимо да бисмо реализовали активности и 
превладали препреке? (иницијативе у смислу израде политика, ревизије, радне групе, 
реструктурисање организације итд.)

- Обука кадрова у министарству
- Ангажовање спољњих савјетника
- Коришћење резултата и приједлога енергетске стратегије БиХ

П4: Ко ће да буде одговоран и за који временски рок?
- Ресор за енергетику
- Ресор за енргенте
- Рок до 2012. године.

Оквир 4 садржи примјер развоја стратешких програма у односу на дефинисани стратешки циљ.

Дискутовањем о овим кључним питањима долазимо до јасније слике о томе који би програми 
могли најбоље да допринесу остваривању циља (Оквир 5). 

Оквир 5: Примјер стратешких програма Министарства – Сектор енергетике

Стратешки циљ: Повећање квалитета и безбједности снабдијевања енергијом изградњом 
нових и доградњом постојећих капацитета за 20% до 2012. године

Програми:

1. Увођење индикатора квалитета и енергетских индикатора
2. Доношење регулативе 
3. Унапређење услова за грађење нових капацитета и привлачење страних инвестиција
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9 Одређивање стратешких програма

9.1 Релација између стратешких циљева и програма

Израда стратешких програма се заснива на дефинисању одлука о томе који су најприкладнији 
начини за рјешење утврђених стратешких питања и припадајућих стратешких циљева. Сваки 
програм се састоји од низа активности које заједно доприносе његовој реализацији (Дијаграм 8).

Дијаграм 8  - Стратешки циљеви, програми и активности

9.2 Метод идентификације релевантних стратешких програма

Приликом одлучивања о одговарајућим програмима за остваривање стратешких циљева, 
потребно је поставити више питања:

• Које бисмо практичне активности (или групе активности) могли да спроводимо с циљем 
остваривања жељеног исхода, у складу са оним што је наведено у релевантном 
стратешком циљу? (нпр. израдити нову или побољшану политику, законодавни 
инструмент, процес, систем итд.)

• Које препреке могу да спречавају реализацију ових активности? (нпр. отпор руководства, 
низак ниво вјештина, лоше осмишљена организациона структура, мањак ресурса итд.)

• Које бисмо иницијативе могли да слиједимо како бисмо реализовали активности и 
превладали препреке? (иницијативе у смислу израде политика, ревизије, радне групе, 
реструктурисање организације итд.)

• Како бисмо могли да процијенимо могуће негативне посљедице стратешких програма 
као и стратешких циљева? Битно је да се у првим фазама израде стратешког плана 
програми и активности испитају да би се унапријед спријечили непожељни, негативни 
или дискриминирајући ефекти против грађана или групе грађана (нпр. помоћу метода 
као што су: „(Процјена утицаја на равноправност полова“ „Gender Impact Assessment“, 
„Процјена утицаја на животну средину“ „Environmental Impact Assessment“ и другим 
сличним методима).

• Ко ће да буде одговоран и за који временски рок?
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Оквир 4: Развој стратешких програма Министарства – Сектор енергетике

Стратешки циљ: Повећање квалитета и безбједности снабдијевања енергијом изградњом 
нових и доградњом постојећих капацитета за 20% до 2012. године

П1: Које бисмо практичне активности (или групе активности) могли да спроводимо с циљем 
остваривања жељеног резултата, у складу са оним што је наведено у стратешком циљу? 

- Израда листе субјеката за праћење параметара квалитета
- Доношење прописа о безбједности снабдијевања гасом 
- Иницијатива за доношење одлуке о измјени одлуке о квалитету нафте и нафтних 

деривата
- Усклађивање регулативе са директивима 2005/89, 2004/67 и уредбама 
- Израда приједлога програма подстицаја 
- Израда плана за додјелу концесија
- Побољшање законске регулативе за привлачење страних инвестиција 
- Учествовање у изради стратегије и акцијских планова 

П2: Које препоруке могу да спречавају реализацију ових активности?
- Низак ниво вјештина
- Недостатак политика и стратегија

П3: Које бисмо иницијативе могли да слиједимо да бисмо реализовали активности и 
превладали препреке? (иницијативе у смислу израде политика, ревизије, радне групе, 
реструктурисање организације итд.)

- Обука кадрова у министарству
- Ангажовање спољњих савјетника
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П4: Ко ће да буде одговоран и за који временски рок?
- Ресор за енергетику
- Ресор за енргенте
- Рок до 2012. године.

Оквир 4 садржи примјер развоја стратешких програма у односу на дефинисани стратешки циљ.

Дискутовањем о овим кључним питањима долазимо до јасније слике о томе који би програми 
могли најбоље да допринесу остваривању циља (Оквир 5). 

Оквир 5: Примјер стратешких програма Министарства – Сектор енергетике

Стратешки циљ: Повећање квалитета и безбједности снабдијевања енергијом изградњом 
нових и доградњом постојећих капацитета за 20% до 2012. године

Програми:

1. Увођење индикатора квалитета и енергетских индикатора
2. Доношење регулативе 
3. Унапређење услова за грађење нових капацитета и привлачење страних инвестиција
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• Како бисмо могли да процијенимо могуће негативне посљедице стратешких програма 
као и стратешких циљева? Битно је да се у првим фазама израде стратешког плана 
програми и активности испитају да би се унапријед спријечили непожељни, негативни 
или дискриминирајући ефекти против грађана или групе грађана (нпр. помоћу метода 
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„Процјена утицаја на животну средину“ „Environmental Impact Assessment“ и другим 
сличним методима).

• Ко ће да буде одговоран и за који временски рок?
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Вријеме израде стратешког плана биће потребно ускладити са буџетским процесом у Босни и 
Херцеговини, који се базира на приступу буџетском планирању у 10 корака (Дијаграм 3), а такође 
је потребно узети у обзир и програмске планове донатора. 

Према приступу планирања “у 10 корака”, процес израде буџета у БиХ почиње већ у фебруару, 
када надлежна министарства финансија достављају буџетским корисницима буџетску 
Инструкцију бр. 1, којом захтијевају од буџетских корисника да најкасније до 30. априла доставе 
своје “Табеле прегледа приоритета”, односно захтјеве за буџетским средствима за наредне три 
године у програмском формату (корак 2). 

На основу анализе конкурентских захтјева буџетских корисника и очекиваних буџетских прихода 
у наредном трогодишњем периоду, а узимајући у обзир приоритете владиних и секторских 
политика и стратегија, владе на свим нивоима усвајају Докуменат оквирног буџета (ДОБ) 
најкасније до 30. јуна. ДОБ садржи почетне границе расхода за сваког буџетског корисника, као и 
пресјек владиних приоритета политика. 

Одмах по усвајању ДОБ-а, владе достављају буџетским корисницима буџетску Инструкцију бр. 2 
(корак 5), у којој траже од буџетских корисника да доставе своје буџетске захтјеве за наредни 
трогодишњи период у програмском формату, уклапајући се у ограничења потрошње и захтјеве 
ДОБ-а (корак 6). Захтјеви који прекорачују ова ограничења потрошње предмет су додатних 
расправа између буџетских корисника и министарстава финансија, односно влада (корак 7), и 
морају да буду адекватно образложени и аргументовани. 

Овај процес требало би да се оконча најкасније до краја октобра, када владе усвајају нацрте 
буџета и достављају их парламентима.  

Процес стратешког планирања унутар министарства требало би посебно да се усклади са 
корацима 2, 6 и 7 процеса управљања буџетом да би се обезбиједили одговарајући улазни 
елементи за планирање буџета, те потребни ресурси за имплементацију стратешког плана. 

Битан дио процеса стратешког планирања требало би да буде анализа о томе колико се 
процјењује да ће коштати спровођење стратешких програма. Ово укључује како постојећа 
средства која су расположива према одобреном буџету (трошкови постојећег особља, 
материјала и услуга), тако и захтјеве за додатним средствима (људима, опремом итд). 
Трошкови људског рада (бруто плата и накнада) представљају велику већину трошкова у јавном 
сектору и обично чине преко 80% текућих трошкова. 

Приликом анализе трошкова програма, осим ових трошкова, требало би посебно да се размотре 
и потребе за другим врстама улагања као, на примјер:

• Има ли капиталних или других једнократних издатака, попут новог канцеларијског 
простора, опреме и слично? 

• Да ли је потребно запослити додатне кадрове? 

Након одређивања трошкова стратешких програма, потребно је да се размотре извори 
финансирања. Може ли се стратешки програм финансирати кроз постојеће буџете, или ће да 
буде неопходно да се изврши прерасподјела средстава или тражи додатно финансирање (нпр. 
од донатора)? 

Примјер анализе трошкова за једну активност у оквиру једног стратешког програма дат је у 
Табели 5.

10 Утврђивање трошкова                                 
и веза са буџетским процесом

10.1 Реалност стратешког планирања у односу на финансијске ресурсе

Процес стратешког планирања је потребно пажљиво ускладити са процесом израде буџета. Ако 
желимо да обезбиједимо да стратешки циљеви испуњавају критеријуме “остваривости и 
“реалности”, основни услов је да постоји довољно финансијских средстава за њихово провођење. 
Нема сврхе укључивати амбициозне стратешке циљеве и програме за које не постоји нада да ће 
добити довољно финансијских средстава, било из расподјеле буџета или ванбуџетских средстава.

10.2 Карактеристике буџетског процеса у БиХ

У Босни и Херцеговини се примјењује процес управљања буџетом, који карактеризује: 
• Коришћење методологије програмског буџетирања, као начина планирања буџета 

базираног на резултатима, у изради буџетских захтјева и финансијском управљању. Ова 
методологија захтијева директно повезивање финансијских ресурса са резултатима 
рада, који се њима постижу кроз:
• Дефинисање стратешких и оперативних циљева буџетских корисника, чијим се 

испуњењем остварује њихова мисија; 
• Дефинисање буџетских програма и активности, чијом ће имплементацијом ови 

циљеви бити постигнути;
• Дефинисање квантитативних мјера учинка, односно показатеља излазних и крајњих 

резултата, те ефикасности појединих буџетских програма те 
• Планирање потребних средстава на бази очекиваних резултата рада

• Трогодишњи приступ планирању буџета на бази тзв. rolling или пренесених процјена, 
када буџет текуће године постаје основа за планирање буџета наредне године, а 
ревизија се врши сваке године. 

• Постојање усклађених буџетских календара на свим нивоима власти, који дефинишу 
процес планирања буџета на нивоу владе “у 10 корака”.

Израда и спровођење стратешког плана олакшаће процес израде буџета у министарствима, с 
обзиром на то да ће обезбиједити велики дио улазних елемената за програмски буџет, али ће 
исти процес, такође, помоћи службама које се баве планирањем да буду реалне у погледу 
средстава која ће вјероватно да стоје на располагању.

Стратешки план представља основу за израду буџетских захтјева институција и по структури је усаглашен 
са основних категоријама које су дефинисање у Буџетским инструкцијама. У Табели 4 приказана је 
релација измађу категорија које се користе у процесу стратешког планирања и процесу планирања буџета.

Табела 4: Упоредни преглед категорија из стратешког плана и буџетског планирања

ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешки план Буџет

Стратешки циљеви Стратешки циљеви

Сектори (у институтцији) Програми

Оперативни циљеви Оперативни циљеви

Стратешки програми Активности
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Приликом анализе трошкова програма, осим ових трошкова, требало би посебно да се размотре 
и потребе за другим врстама улагања као, на примјер:
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Примјер анализе трошкова за једну активност у оквиру једног стратешког програма дат је у 
Табели 5.

10 Утврђивање трошкова                                 
и веза са буџетским процесом

10.1 Реалност стратешког планирања у односу на финансијске ресурсе

Процес стратешког планирања је потребно пажљиво ускладити са процесом израде буџета. Ако 
желимо да обезбиједимо да стратешки циљеви испуњавају критеријуме “остваривости и 
“реалности”, основни услов је да постоји довољно финансијских средстава за њихово провођење. 
Нема сврхе укључивати амбициозне стратешке циљеве и програме за које не постоји нада да ће 
добити довољно финансијских средстава, било из расподјеле буџета или ванбуџетских средстава.
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У Босни и Херцеговини се примјењује процес управљања буџетом, који карактеризује: 
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испуњењем остварује њихова мисија; 
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Табела 4: Упоредни преглед категорија из стратешког плана и буџетског планирања

ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешки план Буџет

Стратешки циљеви Стратешки циљеви

Сектори (у институтцији) Програми

Оперативни циљеви Оперативни циљеви

Стратешки програми Активности



Табела 5 - Примјер процјене трошкова једне активности

1. Плате и накнаде

3 стручна сарадника, сваки по 9 радних дана:

Просјечна бруто плата

Просјечне накнаде 
(укључујући сразмјеран дио 
накнада које се исплаћују 
годишње, нпр. регрес)

Укупно трошкови рада:

1.700 KM

360 KM

100 KM

21 KM

 
          3.272 KM

27

27

2.700 KM

572 KM

2. Трошкови материјала и услуга

2.1. Директни трошкови

Стручне услуге 
спољњег консултанта: 10 дана x 

200 КМ
 по дану = 2.000 KM

2.2. Индиректни трошкови

Проценат индиректних трошкова (комуналије, 
канцеларијски материјал, осигурање) на основу 
извршења буџета министарства из претходне године:

 

28 %

x трошкови директног рада (ставка 1):

Процијењени индиректни трошкови:
 
 
Укупно трошкови материјала и услуга (2.1 + 2.2)

3.272 KM

916 KM

2.916 KM

3. Капитална улагања
 
 
 

 

Набавка комјутерске опреме за једног запосленика:

Компјутер
 
 
 

 
 
 

Штампач

Укупно капитална улагања:

1.200 KM

400 KM

1.600 KM

4. Свеукупно (1+2+3) 7.788 KM
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11 Праћење и евалуација
Циљеви система праћења и евалуације стратешког плана организације укључују:

• Утврђивање степена остваривања циљева стратешког плана;

• Анализа адекватности стратегија које су изабране за остваривање циљева стратешког плана;

• Стварање основе за израду наредног трогодишњег стратешког плана и годишњег плана рада.
Препоручљиво је да се систем праћења и вредновања ових аспекта стратешког плана заснива на 

10међународно прихваћеним стандардима. Организација за економску сарадњу и развој (OECD ) 
дефинише пет кључних критеријума: Релевантност, Ефикасност, Ефективност, Успјех, Одрживост. 
Критеријуми су детаљније објашњени у наредној табели:

Табела 6: OECD критеријуми за праћење и вредновање резултата

Користећи ове критеријуме као оквир, могуће је дефинисати индикаторе за различите нивое стратешког плана:

10 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),
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ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешки 
циљ:

Програм:

Активност:

Успоставити организациону структуру и ојачати капацитете министарства 
у складу са Стратегијом за реформу јавне управе у БиХ с циљем 
ефикаснијег спровођења мандата

Побољшање институционалне комуникације

Израда процедура за комуникацију са спољњим факторима

Мјесечно

По дану 
(просјек 17 

радних дана 
мјесечно)

Број 
радних
 дана

Укупно
Релевантност

Ефикасност

Ефективност

Успјех

Одрживост

-Адекватност  стратешког плана у односу на  потребе сектора и кључних актера у 
сектору, државне и ентитетске политике и приоритете;

-Степен подршке свих релевантних институција које би требало да подрже реализацију 
плана;

-Формулација стратешких циљева и стратешких проблема који се њиховом 
реализацијом рјешавају у односу на  потребе сектора

-Квалитет процеса припреме плана, тј. логика на којој се заснива план, укљученост свих 
битних страна у израду плана, кохерентност дизајна плана;

-Економична употреба ресурса с циљем постизања резултата дефинисаних планом 
(кроз годишње планове рада и одговарајуће активности)

-Адекватност дизајна плана у односу на трошкове и сврху плана;
-Оцјена степена успјешности претварања искоришћених ресурса у резултате у смислу 
квалитета, количине и утрошеног времена и квалитета постигнутих резултата (израда 
захтјева, поређење изабране стратегије за остваривање резултата са алтернативним 
стратегијама и оцјена да ли би друге стратегије биле ефикасније)

-Степен достизања резултата у односу на постављење циљеве;
-Анализа разлога за (не)постизање резултата и приједлози за повећање ефективности;
-Анализа степена у којем су резултати које смо постигли допринијели испуњењу сврхе 
и циљева плана и у којој мјери су се претпоставке на којима смо базирали план оствариле. 

-Анализа остваривања економских, социјалних, друштвених и других циљева 
стратешког плана;

-Степен у којем главни учесници у реализацији плана сматрају да су директно имали 
користи од његове реализације, укључујући и повећање капацитета опремљености 
министарства;

-Оцјена мјерљивости ефеката остваривања стратешког плана;
-Оцјена ефеката које је реализација стратешког плана имала на шире окружење и његов 
допринос ширим секторским циљевима који су дефинисани током припреме плана.

-Степен финансијске одрживости остварених резултата;
-Адекватност примијењених стратегија и метода у односу на дугорочну филозофију 
развоја сектора, министарства, ентитета и/или БиХ;

-Мјера у којој остварени резултати омогућавају ефикасан наставак процеса планирања 
кроз наредну фазу;

Оцјена вјероватноће да се ефекти постигнути реализацијом плана наставе и да имају 
позитиван утицај на министарство и сектор у економском, еколошком, технолошком и 
друштвеном смислу те да су унапређења у организацији и менаџменту трајног карактера.

Логички ниво Индикатори

Стратешки циљ Мјере успјеха остваривања стратешког циља

Оперативни циљеви Мјере успјеха остваривања оперативног циља

Ресурси Мјере количину ресурса или трошкова потребних да се оствари резултат

Резултати Мјере предмет или услугу која је настала као резултат рада



Табела 5 - Примјер процјене трошкова једне активности
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ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
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11Приликом одређивања индикатора потребно је да се обрати пажњa на сљедећа питања :
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• јасан опис производа или услуга намијењених корисницима;
• дефиницијa  корисника (пол, године, етничка припадност, класа) који ће да имају користи;
• одговорности при одржавању ових услуга и производа;
• временски период у којем ће циљне групе да остваре добити.

Постоје три врсте индикатора с обзиром на начин на који мјеримо њихове вриједности:
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За праћење индикатора везаних за стратешке циљеве требало би имати јасну слику полазне 
ситуације, изражену кроз референтне вриједности индикатора, и направити реалан опис жељене 
ситуације у будућности. Корисна форма за израду прегледа индикатора је Оквир за праћење и 

12оцјену извршења плана . Примјер Оквира налази се у Прилогу 7. 

Сљедећи примјер илуструје како би изгледали индикатори на различитим логичким нивоима 
за стратешки циљ и сектор енергетике.
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Питања релевантна за равноправност сполова на која је битно обратити пажњу приликом дефинисања 
оквира за праћење и евалуацију:

•

• Да ли су дефинисани индикатори и циљне величине који се односе на равноправности сполова?

• Да ли мушкарци и жене равноправно учествују у доношењу одлука везаних за имплементацију 

стратешког плана?

• Да ли су мушкарци и жене у равноправном положају као доносиоци одлука, имплементатори 

активности и учесници у планирању?

• Да ли су сви учесници у имплементацији, праћењу и евалуацији стратешког плана стално 

мотивисани да воде рачуна о битним аспектима равноправности сполова?

Да ли постоји план за праћење који укључује аспекте равноправности сполова?
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12 Утврђивање критеријума за 
одређивање приоритетних 
активности

Стратешки програми се састоје од низа активности, који заједно, у различитој мјери, доприносе 
остваривању стратешких циљева. У стратешком плану мора да постоји механизам за доношење 
одлука који од тих активности и програма имају кључну улогу за реализацију циљева. 
Механизам за одређивање приоритета нам омогућава да приступимо извршењу плана у 
различитим сценаријумима расположивости финансијских средстава.  

Одређивање приоритета врши се након дефинисања стратешког акционог плана и реализује се 
на нивоу активности. Један од практичних метода за рангирање активности акционог плана по 

13важности састоји се од четири корака :
1. Дефинисање критеријума
2. Одређивање пондера за сваки критеријум
3. Бодовање активности по критеријумима
4. Рангирање активности 

Не постоје јединствени критеријуми за рангирање јер избор у великој мјери зависи од 
институције и сектора. Критеријуми могу, на примјер, да укључују:

• Постојање потребних кадрова
• Постојање материјалних ресурса
• Обавезу по међународним споразумима 
• Законски критеријум
• Важност активности за процес
• Утицај других институција на процес

Пондерирање је процес одређивања релативног значаја критеријума. Пондерирање се врши у 
омјеру 1-99%. Збир пондера за све критеријуме мора да буде 100%.

Након пондерирања критеријума, сљедећи корак је бодовање сваке активности у односу на 
дефинисане критеријуме. 

Сабирањем бодова додијељених за активност по свим критеријумима, добија се основа за 
рангирање активности. 

Примјер табеле за рангирање налази се у Прилогу 8.

13 The Quality Toolbook, http://www.syque.com/quality_tools/toolbook/Priority/example.htm
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13 Израда акционог плана 

13.1 Стратешки акциони план

Акционим планом се обједињују резултати претходних корака у стратешком планирању у 
табели која садржи све битне информације потребне за презентовање и праћење извршења 
плана. Типична табела акционог плана има формат као у сљедећем примјеру:

Табела 7 – Стратешки акциони план

Стратешки 
циљ 1:

Програм 1.1

Програм 1.2

Програм Активност Носилац
Рок

извршења
Буџет
2011.

Буџет
2012.

Буџет
2013.

Мјерљиви индикатори
за извршење

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

Комплетна табела акционог плана израђује се за сваки од дефинисаних циљева, са програмираним 
буџетом за сваку активност за наредне три године. Носиоци за сваку активност морају да буду јасно 
идентификовани. У случају да се активност имплементира у више дијелова оранизације, потребно 
је да се наведе онај организациони дио који управља извршењем активности. 

Попуњен примјер табеле Стратешког акционог плана налази се у Прилогу 9.

13.2 Годишњи план рада

Годишњи план рада је подскуп Стратешког акционог плана и представља скуп активности, 
програма и оперативних циљева које организација планира да оствари током прве године плана. 
Годишњи план рада има сличну структуру као и стратешки план. Додатне информације се 
односе на детаље око улазних и излазних индикатора за сваку активност. Као опција могу да се 
наведу извори средстава за финансирање извршења активности и недостајућа средства. Поред 
тога, у годишњем плану се одређују оперативни циљеви који се изводе из стратешког циља на 
који се односе програми и активности одабрани за имплементацију у години за коју се ради 
годишњи план. 

Годишњи план рада има структуру која је наведена у сљедећем примјеру:

Табела 8 – Годишњи план рада

Оперативни
цињеви 2011:

Програм 1.1

Програм 1.2

Програм Активност Носилац
Рок

извршења
Буџет
2011.

Мјерљиви индикатори
за извршеље

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Стратешки
циљ 1:

Извори
средстава

Недостајућа
средства

Извршено у 
2010. (%)

Утрошено
у 2010.

Улазни
индикатори

Излазни
индикатори

Попуњен примјер табеле Годишњег плана рада налази се у Прилогу 10.
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14 Институционална подршка                   
процесу стратешког планирања 

Успјех сваког процеса планирања зависи од тога како је функција планирања постављена у 
организацији. У принципу, што је одговорност за израду и координацију стратешког плана 
успостављена ниже на организацијској скали, теже је да се успостави ефикасност функције 
планирања. С друге стране, успостављање оперативне одговорности високих државних 
службеника за функционисање система планирања, такође није ефикасно јер те особе ријетко 
имају довољно времена за оперативне послове.

Сљедећа два дијаграма илуструју два основна модела за успостављање функције планирања:

К А Б И Н Е Т
М И Н И С Т Р А

Сектори/одсјеци

Контакт особе зс СП

Секретаријат
министарства
Одјељење за

стратешко
планирање и М&Е

Дијаграм 10 - Централизовани систем организације Стратешког планирања

Дијаграм 11 - Децентрализовани систем организације Стратешког планирања

Радна група

за СП и М&Е
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Сектори/одсјеци

Контакт особе зс СП

Сектори/одсјеци

Контакт особе зс СП

К А Б И Н Е Т
М И Н И С Т Р А

Секретаријат
министарства

Координатор за
стратешко

планирање и М&Е

Сектори/одсјеци

Контакт особе зс СП

Сектори/одсјеци

Контакт особе зс СП

Сектори/одсјеци

Контакт особе зс СП
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13 Израда акционог плана 
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Буџет
2011.

Буџет
2012.

Буџет
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Мјерљиви индикатори
за извршење
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1.1.2

1.2.1

1.2.2
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процесу стратешког планирања 
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Сектори/одсјеци
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15 Прилог 1 - Садржај развојног 
средњорочног стратешког плана

РАЗВОЈНИ СРЕДЊОРОЧНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН 
МИНИСТАРСТВА (унијети пуни назив министарства) ЗА ПЕРИОД 2011-2013. ГОДИНА

Верзија
(датум)

САДРЖАЈ

Листа табела и графикона

Листа скраћеница 

Уводна ријеч
(коментар министра о значају плана, основним смјерницама у вези са Визијом)

Поглавље 1: Методологија
(опис процеса израде плана – учесници, комуникација, институционализација процеса)

Поглавље 2: Преглед резултата министарства 2008-2010. 
(кратак опис резултата, максимално 2 странице)

Поглавље 3: Стратешки оквир
(кратак опис кључних докумената везаних за сектор и рад министарства, којима се директно 
или индиректно одређују стратешки правци развоја сектора, ограничења, рокови, кључни 
догађаји, циљеви и мандат министарства, изјава о мандату)

Поглавље 4: Визија и Мисија министарства
(Изјава о Визији, Изјава о Мисији)

Поглавље 5: Анализа окружења
Институционална анализа министарства по секторима министарства и елементима мандата
(резултати SWОТ анализе)

Поглавље 6: Учесници и партнери
(кратак опис институција на које су делегисане надлежности, опис других кључних партнера)

Поглавље 7: Стратешки циљеви и оперативни циљеви 2011-2013.
• Стратешка питања (по секторима министарства)
• Стратешки циљеви (везани за стратешка питања)
• Оперативни циљеви (очекивани резултати) (за сваки стратешки циљ дефинисати један 

или више специфичних циљева и припадајуће резултате) 
• Програми (дефинисати један или више прогама за остваривање специфичног циља)

Поглавље 8: Ресурси и капацитети потребни за постизање циљева
• Могућности и извори финансирања (буџет, ванбуџетска средства)
• Јачање организационих капацитета (организација министарства потребна за           

извршење плана)
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14.1 Институционална подршка                                                                       
процесу праћења и евалуације резултата 

Увођење процеса за праћење и евалуацију резултата захтијева институционално организовање 
за испуњавање кључних послова везаних за ову функцију:

• Да систематски и периодично прикупља податаке кључне за израчунавање 

дефинисаних показатеља из свих примарних и секундарних извора;

• Да прикупља податке о извршењу плана од свих одјељења/сектора у министарству;

• Да припрема податке потребне за сљедећи циклус планирања;

• Да анализира прикупљене податке и припрема извјештаје према утврђеном распореду 

извјештавања.

Ради директне повезаности и виталног значаја праћења и евалуације за функцију стратешког 
планирања, она се најчешће организује у оквиру ове функције као једна од кључних активности. 

ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
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Поглавље 9: Оквир за праћење спровођења плана и евалуацију резултата
•

крајњег резултата (тј. резултати или утицај програма или услуге) и мјера ефикасности 
(тј. трошак по јединици излазног резултата)

• Метод за прикупљање информација о показатељима
• Извјештавање о извршењу плана
• Roling механизам плана и буџета

Анекс 1: Акциони план 2011-2013.
Табела која садржи:

• Стратешке циљеве
• Оперативне циљеве
• Програме и активности
• Носиоце активности (програма)
• Потребна средства по активностима и категоријама средстава (средства 

расподијељена на активности или програм према економској класификацији плата, 
материјалних трошкова, трансфера, капиталних трошкова)

• Предвиђене изворе средстава (буџет, ванбуџетски извори)

Годишњи акциони план 2011.
Табела која садржи:

• Стратешке циљеве 
• Оперативне циљеве 
• Испуњење програма и активности за 2010. годину (у % од планираних активности и 

трошкова)
• Програме и активности за 2011. годину
• Носиоце активности (програма) за 2011. годину
• Потребна средства по активностима и категоријама средстава (средства 

расподијељена на активности или програм према економској класификацији плата, 
материјалних трошкова, трансфера, капиталних трошкова)

• Предвиђене изворе средстава (обезбијеђена средства по изворима-буџет, ванбуџетски 
извори) 

• Недостајућа средства (financing gap)

Ревизија плана 2011-2013. и rolling план 2012-2014

Дефинисање кључних показатеља - мјера излазног резултата (тј. количине), мјера 
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16 Прилог 2 – SWОТ анализа
SWОТ анализа може да буде веома користан начин резимирања односа између утицаја из 
окружења и кључних надлежности, те стога обликује програм рада за израду нових стратегија. 
Може једноставно да се схвати као испитивање унутрашњих снага и слабости, те спољњих 
прилика и пријетњи неке организације или стратегије.

SWОТ анализу прате сљедећа кључна питања:

Правила
Да би се избјегло да „SWОТ“ анализа буде пристрана, субјективна или превише оптимистична, 
требало би да се прате сљедећа правила:

• „SWОТ“ анализу би требало радити у тимском окружењу, које ће да послужи као 
механизам да се прикупе информације од појединачних чланова тима и омогући тиму 
да постигне консензус

• ништа не може да се убиљежи у анализу било снага или слабости, осим ако ће се 
тиме јасно дефинисати разлог.

• ништа не може да се убиљежи у анализу било снага или слабости, осим ако ће се 
тиме сложити са анализом.

Ова анализа би требало да обезбиједи корисне увиде, који ће обезбиједити да стратегија 
искористи утврђене снаге и сведе на најмању могућу мјеру или у потпуности отклони слабости, 
као и искористи прилике и избјегне или умањи пријетње.

Вриједи напоменути да исти фактор може да буде и прилика и пријетња, у зависности од 
контекста и општег стратешког правца.

Снаге (на енглеском: Strengths)

• 
• Шта организација / сектор добро ради?
• Шта људи виде као наше јаке тачке?

Које су (наше) предности?

Прилике (на енглеском: Оpportunities)

• 
• Који су то интересантни трендови са којима 
сте упознати?
• Корисне прилике могу да произађу из ствари 
као што су промјене у технологији и тржиштима 
како у ширем тако и у ужем смислу, промјене у 
социјалним обрасцима, профилу популације, 
промјене у животним стиловима и локалним 
догађањима.

Гдје се налазе добре прилике?

Слабости (на енглеском: Wеаknesses)

• 
• Шта организација/сектор лоше ради?
• Шта други људи сматрају нашим слабостима?
• Шта би требало избјегавати?
• Има ли нешто што можемо да научимо на 
основу искуства других сличних организација?

Шта би могло да се побољша?

Пријетње (на енглеском: Txreats)

• 
дјеловања итд.?
• Да ли се надлежности организације / 
сектора мијењају?
• Да ли је организација/сектор под притиском 
као посљедица промјене околности, захтјева/
очекивања? Да ли промјене у технологији 
угрожавају нашу позицију?

Које су то препреке побољшању учинка / 
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Поглавље 9: Оквир за праћење спровођења плана и евалуацију резултата
•

крајњег резултата (тј. резултати или утицај програма или услуге) и мјера ефикасности 
(тј. трошак по јединици излазног резултата)

• Метод за прикупљање информација о показатељима
• Извјештавање о извршењу плана
• Roling механизам плана и буџета

Анекс 1: Акциони план 2011-2013.
Табела која садржи:

• Стратешке циљеве
• Оперативне циљеве
• Програме и активности
• Носиоце активности (програма)
• Потребна средства по активностима и категоријама средстава (средства 

расподијељена на активности или програм према економској класификацији плата, 
материјалних трошкова, трансфера, капиталних трошкова)

• Предвиђене изворе средстава (буџет, ванбуџетски извори)

Годишњи акциони план 2011.
Табела која садржи:

• Стратешке циљеве 
• Оперативне циљеве 
• Испуњење програма и активности за 2010. годину (у % од планираних активности и 

трошкова)
• Програме и активности за 2011. годину
• Носиоце активности (програма) за 2011. годину
• Потребна средства по активностима и категоријама средстава (средства 

расподијељена на активности или програм према економској класификацији плата, 
материјалних трошкова, трансфера, капиталних трошкова)

• Предвиђене изворе средстава (обезбијеђена средства по изворима-буџет, ванбуџетски 
извори) 

• Недостајућа средства (financing gap)

Ревизија плана 2011-2013. и rolling план 2012-2014

Дефинисање кључних показатеља - мјера излазног резултата (тј. количине), мјера 
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16 Прилог 2 – SWОТ анализа
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Ова анализа би требало да обезбиједи корисне увиде, који ће обезбиједити да стратегија 
искористи утврђене снаге и сведе на најмању могућу мјеру или у потпуности отклони слабости, 
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сте упознати?
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социјалним обрасцима, профилу популације, 
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Пријетње (на енглеском: Txreats)

• 
дјеловања итд.?
• Да ли се надлежности организације / 
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• Да ли је организација/сектор под притиском 
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очекивања? Да ли промјене у технологији 
угрожавају нашу позицију?
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17 Прилог 3 -  PESTLE анализа
PESTLE анализа има за циљ да утврди и резимира утицаје окружења на једну организацију или политику.

PEST анализа укључује утврђивање политичких, економских, социо-културолошких и технолошких 
утицаја на организацију, обезбјеђујући начин да се уради испитивање утицаја из окружења који су у 
прошлости дјеловали на организацију или политику те утврди на који би начин они могли да дјелују у 
будућности. Међутим, све чешће се приликом анализе окружења или спољњих утицаја правни фактори 
одвајају од политичких (због све већих правних утицаја који долазе ван државних политичких система, 
као што су европско или регионално законодавство). 

Све веће признавање значаја фактора окружења довело је до тога да је и окружење постало додатна 
општа категорија, стога 'PESTLE анализа' постаје термин који се све више користи и препознаје, те као 
такав замјењује традиционалну 'PEST анализу':

П - политички
Е - економски
С – социо-културолошки
Т – технолошки
Л – правни ('legal')
Е – окружење ('environment')

Оно што слиједи може да се искористи као контролни попис за разматрање и брзу анализу различитих 
утицаја. Тај модел затим може да se искористи да информише и води даљње анализе.

1. Који од фактора из окружења утичу на организацију?
2. Који од њих су тренутно најважнији? А који ће да буду у наредних неколико година?

Политички
• политика опорезивања
• локална власт/управе на које су пренесена овлашћења

Економски 
• пословни циклуси
• БНД трендови
• камате
• инфлација
• незапосленост
• расположиви доходак

Социо-културолошки
• демографија становништва
• расподјела прихода
• друштвена мобилност
• промјене у стиловима живота
• ставови према послу и слободном времену
• нивои образовања

Технолошки
• брзина трансфера технологије

Правни
• међународни/европски споразуми/закон
• закони о запошљавању
• закони о конкуренцији
• закони о здравству и безбједности
• регионално законодавство

Окружење
• утицај окружења

Нарочито је важно да се PEST(LE) употребљава да би се размотрио будући утицај спољњих фактора, који 
може да се разликује од утицаја који су имали у прошлости. PEST(LE) анализа може такође да помогне да 
се испита различит утицај појединих спољњих утицаја на организације, било историјски или у смислу 
вјероватног будућег утицаја.
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18 Прилог 4 – Анализа ресурса
PESTLE анализа има за циљ да утврди и резимира утицаје окружења на једну организацију. 
Испитивање ресурса може да се уради да би се утврдили квантитет и квалитет ресурса који су на 
располагању организацији(ама) које ће учествовати у спровођењу нове стратегије. Кључне 
области које је потребно процијенити укључују:

• расположивост и изворе финансирања
• вјештине: организацијске, лидерске, техничка стручност
• расположивост физичких ресурса, нпр. зграде, канцеларије итд.
• ИТ капацитет
• кадровски капацитети.

Такође, постоје нека неопипљива организацијска средства која би требало процијенити,                    
као што су:

• добар углед предузећа
• брендирање
• контакти
• имиџ итд.

Испитивање би требало да буде обухватно, али концентрисано на утврђивање ресурса који су 
кључни за способност дјеловања организације. Такође, може да буде корисно да се уради 
историјска анализа, која ће да размотри распоређивање ресурса организације поредећи га са 
ранијим годинама. То може да помогне да се утврде све значајне промјене и открију трендови 
који, иначе, можда не би били видљиви. Одређивање главних показатеља или поређење са 
другим сличним организацијама такође може да помогне у сагледавању организације у правој 
перспективи.

На крају, може да буде корисно да се направи анализа о томе у којој су мјери ресурси 
организације избалансирани у цјелини. Три кључна аспекта анализе избалансираности               
ресурса су:

1. у којој мјери различите активности и ресурси организације надопуњавају једни друге

2. степен избалансираности људи унутар организације у смислу индивидуалних 
вјештина и типова особности

3. да ли је степен флексибилности у ресурсима организације одговарајући у односу на 
ниво неизвјесности у окружењу и степен ризика који ће организација вјероватно да 
преузме на себе.
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19 Прилог 5 – Анализа резултата
Анализа учинка (резултата) разматра какав је учинак организација имала у прошлости у односу 
на специфичне планове или своју надлежност уопште. У склопу ове анализе потребно је да се 
поставе сљедећа питања:

• (за планове који се израђују први пут) Каква је била наша стратегија до сада (иако није 
постојала у писаној форми) и колико је успјешна и корисна била? (за други и касније 
процесе планирања) Колико је успјешна и корисна била стратегија до сада?

• Какав је био учинак (резултати) у односу на посљедњи план? (у случајевима када је он 
постојао) Да ли смо испунили све наше циљеве? (у складу са процјенама на основу 
индикатора/мјера и циљаних резултата)

• Који трендови у смислу учинка (резултата) постоје? (нпр. да ли се наш учинак 
побољшава, остаје статичан, опада). Из којих разлога?

• Како стојимо у поређењу са сличним организацијама? (вјежба одређивања главних 
показатеља)

• Да ли испуњавамо своје надлежности?

• Да ли на адекватан начин управљамо својим учинком (резултатима)? Какви системи 
за праћење и процјену постоје?

• Да ли се култура организације промијенила тако да у већој мјери буде усклађена са 
постојећом стратегијом?

• Да ли су се структура, системи и процеси приближили тако да у већој мјери буду 
усклађени са постојећом стратегијом?

Из одговора на ова питања могуће је да се почне градити слика постојеће способности дјеловања 
организације у смислу ефективности и ефикасности.
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18 Прилог 4 – Анализа ресурса
PESTLE анализа има за циљ да утврди и резимира утицаје окружења на једну организацију. 
Испитивање ресурса може да се уради да би се утврдили квантитет и квалитет ресурса који су на 
располагању организацији(ама) које ће учествовати у спровођењу нове стратегије. Кључне 
области које је потребно процијенити укључују:

• расположивост и изворе финансирања
• вјештине: организацијске, лидерске, техничка стручност
• расположивост физичких ресурса, нпр. зграде, канцеларије итд.
• ИТ капацитет
• кадровски капацитети.

Такође, постоје нека неопипљива организацијска средства која би требало процијенити,                    
као што су:

• добар углед предузећа
• брендирање
• контакти
• имиџ итд.

Испитивање би требало да буде обухватно, али концентрисано на утврђивање ресурса који су 
кључни за способност дјеловања организације. Такође, може да буде корисно да се уради 
историјска анализа, која ће да размотри распоређивање ресурса организације поредећи га са 
ранијим годинама. То може да помогне да се утврде све значајне промјене и открију трендови 
који, иначе, можда не би били видљиви. Одређивање главних показатеља или поређење са 
другим сличним организацијама такође може да помогне у сагледавању организације у правој 
перспективи.

На крају, може да буде корисно да се направи анализа о томе у којој су мјери ресурси 
организације избалансирани у цјелини. Три кључна аспекта анализе избалансираности               
ресурса су:

1. у којој мјери различите активности и ресурси организације надопуњавају једни друге

2. степен избалансираности људи унутар организације у смислу индивидуалних 
вјештина и типова особности

3. да ли је степен флексибилности у ресурсима организације одговарајући у односу на 
ниво неизвјесности у окружењу и степен ризика који ће организација вјероватно да 
преузме на себе.
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19 Прилог 5 – Анализа резултата
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поставе сљедећа питања:
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• Какав је био учинак (резултати) у односу на посљедњи план? (у случајевима када је он 
постојао) Да ли смо испунили све наше циљеве? (у складу са процјенама на основу 
индикатора/мјера и циљаних резултата)

• Који трендови у смислу учинка (резултата) постоје? (нпр. да ли се наш учинак 
побољшава, остаје статичан, опада). Из којих разлога?

• Како стојимо у поређењу са сличним организацијама? (вјежба одређивања главних 
показатеља)

• Да ли испуњавамо своје надлежности?

• Да ли на адекватан начин управљамо својим учинком (резултатима)? Какви системи 
за праћење и процјену постоје?

• Да ли се култура организације промијенила тако да у већој мјери буде усклађена са 
постојећом стратегијом?

• Да ли су се структура, системи и процеси приближили тако да у већој мјери буду 
усклађени са постојећом стратегијом?

Из одговора на ова питања могуће је да се почне градити слика постојеће способности дјеловања 
организације у смислу ефективности и ефикасности.
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