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Ustrajno do pobjede

Koaliciju HDZ BiH - HSS Stjepana Radića čine dvije navedene stranke koje su ujedno i članice Hrvatskog narodnog sabora BiH. Riječ je o mo-
dernim, demokratskim i narodnim strankama koje predstavljaju i zastupaju svekolike interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na svim 
razinama vlasti te drugim sferama života i djelovanja.

Glavna opredjeljenja stranaka članica su:
- Jednakopravni ustavno-pravni položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te izgradnja moderne i pravne države
- Očuvanje identiteta, povijesti, jezika, kulture, tradicije i vrijednosnih temelja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
- Odgovorna politika razvoja Bosne i Hercegovine
- Europska budućnost Bosne i Hercegovine

Koalicija HDZ BiH - HSS Stjepana Radića je privržena načelima demokracije, poštivanju ljudskih sloboda, vladavini prava i načelu slobodnog 
tržišta. Ova koalicija je nastala kao izraz težnji hrvatskog naroda Županije Središnja Bosna za jednakošću s drugim narodima i zajedničkim 
djelovanjem u pravcu razvoja Županije Središnja Bosna. 

Koalicija HDZ BiH - HSS Stjepana Radića je moderna, napredna i europski orijentirana koalicija koja se zalaže za Središnju Bosnu kao županiju 
ravnopravnih naroda i građana koju krasi razvijeno, konkurentno i inovativno gospodarstvo te socijalna odgovornost. Samo takva županija će 
omogućiti opstanak Hrvata na svojim višestoljetnim ognjištima, u svojoj Središnjoj Bosni.

Koalicija HDZ BiH i HSS Stjepana Radića kao uvjerljivo najjača politička opcija Hrvata Središnje Bosne, prepoznaje ovo vrijeme kao vrijeme izu-
zetne odgovornosti u kojem se mora učiniti sve kako bi se zaustavili i ublažili negativni gospodarski, politički te socijalni trendovi. Svjesni svoje 
odgovornosti, ponajprije prema hrvatskom narodu, ali i svim građanima Središnje Bosne, želimo unaprijediti društveni, gospodarski i politički 
ambijent u Središnjoj Bosni. 

Koalicija HDZ BiH - HSS Stjepana Radića zna kako su danas Hrvati Središnje Bosne, ali i cijele Bosne i Hercegovine, na svojoj prekretnici i pred 
velikim izazovima. Slijedi vrijeme kada će se donijeti neke od sudbonosnih odluka za našu županiju i naš narod. Središnja Bosna, kao i u Domo-
vinskom ratu, ima posebnu ulogu u opstanku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i očuvanju njegove konstitutivnosti. Snagom zajedništva 
želimo obraniti prava hrvatskog naroda u Središnjoj Bosni i Bosni i Hercegovini te konačno ostvariti punu ravnopravnost s ostala dva naroda u 
našoj državi. 

Naši glavni ciljevi su:
- poboljšati položaj hrvatskog naroda u Središnjoj Bosni
- podići razinu gospodarskog razvoja u Središnjoj Bosni
- unaprijediti uvjete za život u Središnjoj Bosni

KOALICIJA HDZ BIH-HSS STJEPANA RADIĆA
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Radi postizanja navedenih ciljeva prezentiramo ovaj program s deset ključnih točki:

Branitelji i Domovinski rat
Gospodarstvo
Infrastruktura
Kultura
Obrazovanje
Poljoprivreda i šumarstvo
Sigurnost
Socijalna skrb
Šport
Zdravstvo
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Za opstanak hrvatskog naroda u Županiji Središnja Bosna najveću zaslugu imaju hrvatski branitelji. Naša je dužnost čuvati uspomenu i do-
stojanstvo Domovinskog rata, dostojanstvo hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Našim odnosom prema braniteljima i njihovim obiteljima, 
pokazujemo svoj odnos prema Domovinskom ratu. Stoga ćemo se snažno i odlučno zalagati za poboljšanje statusa branitelja HVO-a i očuvanju 
uspomena na Domovinski rat na područje cijele Županije Središnja Bosna. Zaštita Domovinskog rata i digniteta hrvatskih branitelja su naša 
trajna obveza. Odlučno se suprostaviti učestalim pokušajima kriminalizacije Domovinskoga rata, proglašavanjem legitimnih oružanih snaga 
hrvatskoga naroda (HVO) agresorskim snagama te selektivnim i tendencioznim optužnicama, u pravilu, po zapovjednoj odgovornosti prema 
zapovjednicima HVO-a. U ovoj prilici također odbacujemo kvalifikaciju haškoga tužiteljstva o udruženom zločinačkom pothvatu koji se neo-
snovano i neopravdano pripisuje Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i HVO-u jer je to opasna politička manipulacija i nije u funkciji pravde, već 
projektiranih ratnih ciljeva onih koji su, najprije ratom, a zatim nepravednim Ustavom i njegovim nasilnim revizijama, namjeravali eliminirati 
hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine kao ustavnog konstituenta i političkog subjekta. Ponosni smo na hrvatske branitelje i Domovinski rat. 

U proteklom razdoblju u cilju poboljšanja položaja hrvatskih branitelja i očuvanju sjećanja na Domovinski rat, uradili smo sljedeće:
- Usvojili Zakon o egzistencijalnoj novčanoj naknadi - cca 4,5 milijuna KM za nezaposlene branitelje na razini ŽSB
- Kontinuirali pomoć braniteljskim udrugama za realizaciju projekata, izgradnju i rekonstrukciju spomen obilježja, kao i za općeniti rad udruga
- Pružali pomoć pojedincima (liječenje, stambeno zbrinjavanje i sl.)
- Omogućili povoljno kreditiranje branitelja kroz sufinanciranje troškova kamate
- Stipendirali djecu branitelja
- Usvajanjem Zakona o muzejima u Saboru Županije Središnja Bosna osigurali pretpostavke za uspostavu Muzeja Domovinskog rata HVO-a u 
Središnjoj Bosni
- Vratili u prava invalide koji su nezakonito izvedeni iz prava „platformaškom vlašću“, što je zadaća i u narednom razdoblju
- Inicirali i dogovorili u Republici Hrvatskoj usvajanje Zakona koji garantira uvođenje u prava na mirovinu obitelji osoba koje su izvršili suicid, 
a kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, kao i ranjenih i zatočenih sudionika Domovinskog rata te invalida od 1. do 4. kategorije (s 
postotkom većim od 80,00%)
- Setom braniteljskih zakona na razini Federacije BiH omogućili smo izjednačavanje umirovljenih branitelja s ostalim umirovljenicima, gdje smo 
osigurali povećanje, odnosno usklađivanje mirovina sukladno troškovima života - potrošačka korpa i sukladno povećanju BDP-a. 
- Osigurali smo i povećanje invalidnina, kao i povećanje naknade za odlikovane branitelje HVO-a za 14,00 %

Kako bi dodatno osnažili položaj hrvatskih branitelja i dodatno naglasili važnost Domovinskog rata, u narednom mandatu jamčimo uraditi 
sljedeće:

- Unaprijediti položaj hrvatskih branitelja u društvu
• Povećati financijska izdvajanja za branitelje i članove njihovih obitelji radi postizanja njihovog boljeg materijalnog statusa
• Povećati financijska izdvajanja za udruge proistekle iz Domovinskog rata radi dodatnog osnaživanja njihovog djelovanja

BRANITELJI I DOMOVINSKI RAT
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• Povećati financijska izdvajanja za liječenje branitelja radi poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja
• Povećati financijska izdvajanja za školovanje djece poginulih i nestalih branitelja radi olakšavanja pohađanja osnovnog, srednjeg i viso-

kog obrazovanja
• Povećati financijska izdvajanja za stambeno zbrinjavanje branitelja kao oblik rješavanja jednog od gorućih problema, tj. osiguranja krova 

nad glavom 
• Pružiti stručnu pomoć kod osnivanja i rada braniteljskih zadruga kako bi se intenziviralo zadrugarstvo i ostvarivali bolji ishodi 
• Rješiti trajna prava svih branitelja i stradalnika, razvojače-

nih branitelja, djece obitelji poginulih kroz uvođenje u egzisten-
cijalnu novčanu naknadu gdje bi obuhvatili sva godišta sudionika 
Domovinskog rata i tako im se osigurala egzistencija  

• Omogućiti prekvalifikaciju branitelja i djece branitelja u 
pravcu lakšeg pronalaska posla

- Očuvati dignitet i promovirati vrijednosti Domovinskog rata
• Urediti postojeća spomen obilježja na području Županije 

Središnja Bosna s ciljem saniranja pojedinih oštećenja 
• Izgraditi nova spomen obilježja u Županiji Središnja Bosna 

kako bi se odala počast poginulim braniteljima 
• Jačati kulturu sjećanja na Domovinski rat u suradnji s bra-

niteljskim udrugama te kulturnim i obrazovnim ustanovama kroz 
svečane akademije, okrugle stolove i panel rasprave

• Osnovati muzej „Ratne bolnice“ u Novoj Biloj, u postojećoj 
spomen sobi, kao veoma važne ustanove u funkciji sjećanja na 
stradanje Hrvata Lašvanske doline

• Osnovati Muzej Domovinskog rata HVO-a u Središnjoj Bosni 
kao središnje ustanove za čuvanje uspomena na HVO postrojbe iz 
Središnje Bosne i borbu hrvatskog naroda za opstanak u Središnjoj 
Bosni

• Inicirati izdavanje knjiga i drugih publikacija o Domovin-
skom ratu u suradnji s braniteljskim udrugama radi očuvanja sje-
ćanja na časnu borbu HVO-a u Središnjoj Bosni i Bosni i Hercegovini

• Inicirati produkciju audio i video sadržaja o Domovinskom 
ratu, u suradnji s braniteljskim udrugama, radi čuvanja sjećanja i 
promocije istine o obrani prostora Središnje Bosne

• Kontinuirano obilježavati sve značajne obljetnice, događaje 
i datume iz Domovinskog rata
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Razvijeno gospodarstvo je preduvjet pomaka na svim drugim područjima. Županija Središnja Bosna u skladu sa svojim ovlastima treba nastojati 
potaknuti gospodarske procese. Ciljne skupine su postojeći poduzetnici kako bi isti ostali u našoj županiji i proširili svoju djelatnost te novi 
poduzetnici kako bi započeli ili nastavili s poduzetništvom u Županiji Središnja Bosna. Nastojati ćemo promovirati poduzetništvo u društvu i 
motivirati mlade osobe da pokrenu vlastiti biznis. Moramo osnažiti domaće poduzetnike te povećati njihov broj. Poseban fokus treba biti na 
turizmu kao važnoj gospodarskoj grani i velikoj razvojnoj šansi Županije Središnja Bosna. Skoro sve općine u Županiji Središnja Bosna, a osobito 
Jajce i Travnik, obiluju već poznatim turističkim atrakcijama. Želimo našu županiju učiniti turističkom destinacijom kroz cijelu godinu, gdje će 
biti razvijen ljetni, kulturno-povijesni, seoski, sportsko-rekreacijski, vjerski i zimski turizam. 

U protekle četiri godine, u pravcu gospodarskog razvoja, uradili smo sljedeće:
- Povećali proračun za više od 35,00%
- Smanjili kreditnu zaduženost za više od dvostruko
- Sanirali dugogodišnji akumulirani deficit i ostvarili akumulirani suficit
- Povećali izdvajanja za potporu poduzetništvu
- Pružili financijsku potporu jačanju poduzetničke infastrukture
- Povećali iznose za sufinanciranje samozapošljavanja i zapošljavanja 
- Povećali izdvajanja za stjecanje prvog radnog iskustva kroz stručno osposobljavanje
- Povećali broj zaposlenih
- Povećali prosječnu plaću
- Povećali naknadu za nezaposlene osobe

Radi nastavka pozitivnih gospodarskih trendova, u predstojećem mandatu jamčimo uraditi sljedeće:
• Uspostaviti nove poduzetničke zone diljem Središnje Bosne radi osiguranja uređenih prostora za odvijanje gospodarske djelatnosti
• Jačati javno-privatno partnerstvo kao zajednički poslovni poduhvat javnih i privatnih partnera radi poticaja razvoja
• Utemeljiti regionalnu razvojnu agenciju kao potpornu poduzetničku ustanovu koja treba imati ključnu ulogu u identificiranju novih 

razvojnih mogućnosti, definiranju lokalne strategije, obavljanju aktivnosti lokalnog marketinga, pomaganju i usmjeravanju razvoja malih, 
srednjih i velikih poduzetnika kroz programe edukacije i poslovno savjetovanje, upravljanju projektima, privlačenju domaćih i stranih investi-
cija, sudjelovanju u programima pomoći Europske unije i drugih međunarodnih organizacija, uspostavljanju poduzetničkih zona i inkubatora, 
poslovnih, inovacijskih i tehnoloških parkova

• Povećati financijsku potporu gospodarstvenicima kako bi mogli širiti svoje poslovanje i otvarati nova radna mjesta
• Ubrzati postupke i procedure kod organa županije u vezi s gospodarskom djelatnosti kao mjeru jačanja učinkovitosti uprave županije 

kako bi se administrativne procedure što jednostavnije i brže riješile, a čime se umanjuje troškovi poslovanja poduzetnicima i podiže atraktiv-
nost županije za ulaganje

• Umrežiti poduzetnike s poduzetnicima iz inozemstva kao oblik jačanja kompetitivnosti domaćih poduzetnika kroz korištenje uspostav-

GOSPODARSTVO
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ljenih konekecija organa uprave županije u inozemstvu
• Uvezati lokalne poduzetnike s iseljeništvom kako bi se promovirala županija za ulaganja i olakšao pristup stranim trištima poduzetnika 

iz Središnje Bosne

- Promicati kulturu poduzetništva
• Dodijeliti javna priznanja za doprinose iz područja gospodarstva kojima se izražava zahvala uspješnim poduzetnicima, ali ujedno i stvara 

pozitivna slika o poduzetnicima i poduzetništvu
• Organizirati poduzetničke manifestacije popt seminara, radionica i okruglih stolova u suradnji s poduzetnicima i njihovim udrugama
• Uvesti predmet poduzetništva u sustave osnovnog i srednjeg obrazovanja, kako se se populariziralo poduzetništvo i počela razvijati 

poduzetnička svijest u ranim godinama
- Unaprijediti turističku ponudu na području cijele županije

• Umrežiti planinarske domove radi njihove održivosti, kako bi mogli djelovati na visokoj razini kroz cijelu godinu
• Unaprijediti turističku infrastrukturu u vidu pješačkih staza, biciklističkih staza, skijaških staza i turističke signalizacije kao preduvjeta za 

daljnje iskorake u turizmu
• Izraditi informativno-promotivne materijale o županijskim turističkim potencijalima kako bi se podigao stupanj upoznatosti javnosti u 

Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine o ljepotama i mogućnostima naše županije
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Kvalitetna infrastruktura je osnovni preduvjet razvoja svake općine, regije ili države, a tako i Županije Središnja Bosna. Stoga ćemo se snažno za-
lagati za realizaciju izgradnje infrastrukturnih objekata i sadržaja te povećanje prometne protočnosti i sigurnosti ljudi i roba, čime će se učinko-
vitije ostvariti zajednička integracija svih područja u međunarodne koridore, uz istovremeno ostvarenje ciljeva viših razina vlasti. Stupanj razvi-
jenosti infrastrukture je sastavna komponenta analize poduzetničkog ambijenta od strane potencijalnih investitora. Naime, razvijena prometna 
infrastruktura olakšava i pojeftinjuje pristup tržištima i stvara pretpostavke za uravnotežen razvitak županije. Zemljopisni položaj Županije 
Središnja Bosna omogućava prometno integriranja u regionalne i europske prometne pravce. Tako se stvara osnova uspostave konkurentnog 
prometnog sustava kao važne karike konkurentnog gospodarstva.Uz prometnu infrastrukturu, treba i dalje razvijati vodovodnu, kanalizacijsku i 
drugu komunalnu infrastrukturu, nastaviti s postavljanjem nove javne rasvjete i raditi na unaprijeđenju javnih objekata i prostora radi stvaranja 
uvjeta za ugodniji život građana Županije Središnja Bosna.

Vlada Županije Središnja Bosna, svjesna važnosti infrastrukture za sve društvene segmente, u proteklom mandatu je realizirala sljedeće:

• Izgradili regionalnu prometnicu Novi Travnik-Uskoplje
• Započeli s izgradnjom regionalne prometnice Travnik - Zenica preko Guče Gore i Han Bile
• Rekonstruirali regionalni put Kiseljak - Kreševo, Kiseljak (Fojničko raskrižje) - Fojnica te Fojnica (Alaupovka)-Bakovići
• Rekonstruirali put Jajce - Dobretići, spojivši definitivno asfaltnim putem ove dvije općine
• Izgrađena i obnovljena cestovna infrastruktura diljem Županije Središnja Bosna 
• Izgrađena i obnovljena kanalizacijska i vodovodna mreža diljem Županije Središnja Bosna
• Povećana pokrivenost Županije Središnja Bosna s vodovodnom i kanalizacijskom mrežom
• Proširen prostor obuhvaćen javnom rasvjetom 
• Financijski podržani projekti uređenja javnih površina i razne javne infrastrukture u svim općinama u Županiji Središnja Bosna

U cilju daljnje izgradnje infrastrukture, u narednom razdoblju jamčimo uraditi sljedeće:

- Unaprijediti stanje prometne infrastrukture
• Izgraditi, obnoviti i rekonstruirati lokalne prometnice u suradnji s općinama radi stvaranja boljih uvjeta za život i rad
• Izgraditi Brzu cestu Lašva – Nević Polje kao jednu od ključnih, ne samo županijskih, već i državnih prometnih dionica
• Izgraditi cestu Travnik – Dobretići čime bi se povezale dvije općine koje su trenutno jedine susjedne općine u našoj županiji bez adekvat-

ne pometne povezanosti
• Završiti potpunu rekonstrukciju regionalnih cesta koje su u izvornoj nadležnosti županije te regionalnim i lokalnim cestama bolje pro-

metno povezati općine Kreševo - Fojnica, Busovača - Vitez - Novi Travnik i dr.

- Unaprijediti stanje kanalizacijske i vodovodne infrastrukture
• Izgraditi, obnoviti i rekonstruirati lokalne kanalizacijsku i vododvodnu infrastrukturu u skladu s lokalnom razinom vlasti kako bi se una-

INFRASTRUKTURA
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prijedili uvjeti života na svim područjima naše općine
• Izgraditi Regionalni vodovod „Plava voda“ kao strateški projekt za opkrbu vodom u Lašvanskoj dolini

- Unaprijediti stanje javne rasvjete
• Zamijeniti postojeću javnu rasvjetu s energetski učinkovitom LED rasvjetom radi reduciranja izdvajanja i zaštite okoliša
• Proširiti područja pokrivena javnom rasvjetom u suradnji s lokalnom razinom vlasti u funkciji poboljanja uvjeta života građanima Sre-

dišnje Bosne

- Unaprijediti stanje javnih površina
• Rekonstruirati trgove u općinama Središnje Bosne, u suradnji s općinskim vlastima, s ciljem uljepšavanja urbanih područja naše županije
• Uređenje javnih površina poput parkova i šetališta na području cijele županije, u suradnji s loklanom razinom vlasti, radi boljih uvjeta za 

život i pozitivnog utjecaja na okoliš
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Kultura je neizostavna odrednica svakog naroda. Kako bismo ispunili svoju zadaću čuvara hrvatske kulture i baštine, svoj program ćemo usmjeri-
ti na očuvanje postojećega kulturno-tradicijskog blaga hrvatskog naroda, oblikovanje novih kulturnih sadržaja u skladu s hrvatskom tradicijom, 
istraživanje povijesti hrvatske kulturne baštine, te ugradnju tih spoznaja u vlastitu politiku. O značaju kulture ponajbolje je kazao češki ekono-
mist, kolekcionar i mecena, Jan Mládek. “Ako kultura opstane, nacija će preživjeti“, kazao je i u jednoj rečenici na najbolji mogući način objasnio 
značaj kulture za jedan narod. Očuvanje kulturnog identiteta, poticanje kulturnog stvaralaštva i doprinos kulture razvoju društva je naša težnja 
u narednom razdoblju. Kulturni identitet, izgrađivan stoljećima, je važan element hrvatskog naroda iz Središnje Bosne. Posebnu pozornost 
posvetit ćemo širenju publike te učiniti kulturu dostupnom svim građanima Središnje Bosne. Postojeće kulturne programe ćemo nastaviti po-
državati, ali i nastojati iste obogatiti te uvesti nove. Ujedno, cilj je osigurati uvjete i urediti okvir za rad kulturnih organizacija. Osobito je kultura 
velika šansa za razvoj turizma čime su kultura i turizam veoma komplementarna područja.  

Spoznajući kulturu kao važan društveni segment, u prethodne četiri godine smo uradili sljedeće:
- Sredstva u proračunu za financiraje kulture smo povećali za 100,00%
- Samo u posljednjoj godini mandata, 2022. godini, izdvojeno je iz proračuna Županije Središnja Bosna 1.500.000,00 KM za kulturu
- Usvojen je Zakon o muzejima i muzejskoj djelatnosti
- Izrađen je nacrt Strategije kulturne politike Županije Središnja Bosna
- Financirana obnova domova kulture i drugih kulturnih objekata diljem Središnje Bosne
- Poticano je kulturno i umjetničko stvaralaštvo

U cilju daljnjeg jačanja kulture u Središnjoj Bosni, jamčimo uraditi sljedeće:

- Unaprijediti uvjete odvijanja kulturne djelatnosti
• Povećati izdvajanja za kulturu kako bi se dodatno poboljšali uvjeti u kojima se izvode kulturne manifestacije
• Obnoviti kulturne objekte u svim općinama Središnje Bosne kako bi se stvorili uvjeti za odvijanje kulturne djelatnosti
• Izraditi Zakon o scenskim umjetnostima kao okvir za obavljanje scenskih umjetnosti u našoj županiji
• Financijski i institucionalno osnažiti muzeje kao važne dionike kulturne djelatnosti, ali i veliki razvojni potencijal u kontekstu turizma

- Povećati interes mladih za kulturne programe
• Uvezati kulturne i obrazovne ustanove u cilju osmišljavanja i realizacije kuturnih sadržaja za djecu, mlade i učenike
• Uspostaviti fond za financiranje mladih umjetnika kako bi ih ohrabrili i zainteresirali za bavljenje kulturnom djelatnosti

- Podići stupanj zaštite kulturnog naslijeđa
• Uvećati zaštitu hrvatskog jezika kao temelja identiteta hrvatskog naroda u suradnji obrazovnih i kulturnih organizacija
• Nematerijalnu i materijalnu baštinu zaštititi procesima digitalizacije i osiguranja dodatnih financijskih sredstava
• Valorizirati kulturnu baštinu u funkciji turizma, čime se povoljno utječe na gospodarski razvoj

KULTURA
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Obrazovanje te sve ono što taj sustav prati u svim društvima i zajednicama, u svakom vremenu zbog svoje uloge, važnosti složenosti i značaja 
predstavljaja najvažniju odgovornost i izazov u kreiranju javnih politika i donošenju odluka. Zadaća koja je data obrazovnom sustavu svugdje je 
približno ista. Organizirati i održavati sustav koji mora osigurati funkciju očuvanja osnovnih vrijednosti u kojima treba odgajati mladež jednog 
naroda te znanja o indentitetu i posebnosti zajednice, odnosno nacije. Jedan od osnovnih zadataka je osigurati da isti ti pripadnici i svi koji žive 
na određenom području konzumiraju sva znanja te da su im dostupna znanja i vještine koje su spremni naučiti, bilo kao pojedinci ili skupine. 
Poseban izazov obrazovnih vlasti i politike na nestabilnom i u svakom dijelu ranjivom području, kao što je Županija Središnja Bosna u vremenu 
političke krize i okruženja, koji ima konstantnu namjeru postojeći sustav razgraditi i pretvoriti u jedan neustavan oblik obrazovanja koje nikako 
ne bi štitio prava djeteta, nego bi kršio prava svakog djeteta i naroda na posebnost, koja uključuje obrazovanje na vlastitom jeziku, očuvanju 
kulture, običaja i posebnosti tog naroda. Najveći interes za očuvanje sustava obrazovanja na vlastitom, hrvatskom, jeziku imaju Hrvati kao 
konstitutivan narod u BiH, koji u Središnjoj Bosni čini nešto manje od polovine populacije. Najvažnija zadaća koja je postavljena pred nas je 
sačuvati i unaprijediti obrazovanje na hrvatskom jeziku i osigurati da ono ostane i bude dio obrazovnog sustava u BiH. Stvaranje hrvatskoga 
obrazovnog sustava (HOS) u Bosni i Hercegovini, kao jedinstvenog sustava odgoja i obrazovanja na hrvatskome jeziku jest strateški nacionalni 
prioritet. Glavni cilj hrvatskoga obrazovnog sustava (HOS) je jačanje održivoga obrazovnog sustava hrvatskog naroda na hrvatskom jeziku na 
cijelom području BiH. Očuvanje sustava podrazumjeva sposobnost njegovog funkcioniranja, rasta i razvitka i u najvećim prijetnjama i izazovima 
(Covid, opstrukcija tzv. NVO-a i pojedinih međunarodnih organizacija..) te da kao takav predstavlja napredniji dio obrazovanja u BiH. Kako bi to 
osigurali morali smo se suočavati s najvažnijim izazovima, kao što su demografski pokazatelji koji su negativni, relativno niske plaće uposlenih, 
prijetnje da bi jedan dio uposlenih mogao biti proglašen tehnološkim viškom, materijalno nedovoljno opremljene škole, posebno suvremenom 
informatičkom opremom i učilima te neadekvatno ulaganje u obrazovanje, posebno u predškolski odgoj. Nastavni planovi i programi koji nisu 
osuvremenjeni i inovirani te sustav koji moramo reformirati u cijelosti kako bi bio spreman obrazovati mlade za 21. stoljeće, koje je proglašeno 
stoljećem znanja. Zadaća je svakako sačuvati obrazovni sustav i nastaviti njegov rast i razvoj te više ulagati u područje mladih. Jačanje kapaciteta 
obrazovnih vlasti i stručnih tijela te daljnje osiguranje materijalnih sredstava koja bi bila alocirana u obrazovni sustav je prioritet za nastavak 
svih pozitivnih trendova u obrazovanju. Obrazovanje za razvoj naše zajednice mora biti moderno, kvalitetno, dostupno za sve i u najvećoj mjeri 
besplatno te zadato tako da čuva naše vrijednosti iskazane kroz naš narodni indentitet i očuva prava naše djece na obrazovanje na vlastitom 
jeziku. Kvalitet je neminovan i na jačanju kvaliteta moramo kontinuirano raditi.

Uvažavajući važnost obrazovanja, uradili smo sljedeće:

- Prvi smo u Bosni i Hercegovini osigurali besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola
- Besplatan prijevoz za sve učenike osnovnih škola koji putuju više od 4 kilometra
- U cilju poticanja razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja prvi put od kada postoji Županija poticali smo razvoj ove oblasti te osigurali javnim 
i privatnim vrtićima više od milijun maraka u posljednje četiri godine
- U cilju poticanja demografske obnove i rađanja, Kolektivnim ugovorom za uposlene u obrazovanju prvi smo u Bosni i Hercegovini osigurali 
svakom roditelju trećeg djeteta ili blizanaca jednokratnu naknadu u visini tri prosječne plaće u Federaciji BiH
- Osigurali radno mjesto svim učiteljima ili nastavnicima koji budu proglašeni tehnološkim viškom

OBRAZOVANJE
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- Uspostavljen transfer za mlade u proračunu
- Izradili smo Strategiju za mlade
- Osigurali da mladi po prvi put u ŽSB budu institucionalno prepoznati, kroz Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa ŽSB
- Povećali smo plaće više puta djelatnicima u obrazovanju i ujednačili ih s prosjekom plaća u obrazovanju ostalih županija
- Donijeli smo sve potrebne pravilnike te propisali predškolsku dokumentaciju koja će uskoro biti i u digitalnom obliku, odnosno kao dio aplika-
cije otvorene za sve, gdje će putem aplikacije biti praćena kvaliteta i rad ovih ustanova
- Krenuli smo s programom Predškole kao obveznim djelom predškolskog odgoja i obrazovanja koje je u obvezi pohađati svako dijete u trajanju 
150 sati, a program je u cijelosti financiran od strane Ministarstva
- Od jeseni započinje i prvi put subvencioniranje za roditelje djece predškolskog uzrasta svih ranjivih i višečlanih skupina, sve s ciljem poticanja 
pohađanja predškolskih ustanova
- U Fojnici smo uradili sve pripreme (kupljeno zemljište, urađen glavni projekt, dobivene dozvole) za početak izgradnje škole i vrtića sa šport-
skom dvoranom i ostalog potrebnog sadržaja, kojom bi se osiguralo trajno obrazovanje djece u sklopu obrazovanja na hrvatskom jeziku
- Osigurali smo sredstva za završetak športske dvorane u OŠ „13. Rujan“ Jajce, 
- Osigurali smo sredstva za završetak SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik 
- Značajno smo sudjelovali u financiranju i obnovi KŠC „Petar Barbarić“ u Travniku 
- Osigurali smo sredstva od nekoliko milijuna KM za kapitalna ulaganja u škole te njihovo opremanje i osuvremenjivanje
- Najbolji dio naših djelatnika sudjeluje u kurikularnoj reformi nastavnih planova i programa, odnosno izradi NPP-a baziranih na ishodima učenja
- Od ove školske godine subvencionirat ćemo dijelu srednjoškolaca plaćanje prijevoza
- Po prvi put izdvajamo sredstva za znanost, odnosno mlade znanstvenike
- Financiramo kao redovni grant HAZU koji će biti u proračunu
- Povećali smo i sredstva koja kao jednokratnu pomoć izdvajamo roditeljima djece u teškoj materijalnoj situaciji, višečlanim obiteljima i studen-
tima
- Krenuli smo s digitalizacijom obrazovnog sustava u partnerstvu sa Sveučilištem u Mostaru
- Osigurali smo kontinuirano financiranje Sveučilišta u Mostaru i Studentskog centra
- Pripremamo set propisa te imamo namjeru osigurati sredstva kojima bi u svim našim školama bio osiguran produženi boravak, koji bi bio 
besplatan za djecu osnovnih škola, što bi bio novi poticaj, kako roditeljima, tako i kvaliteti naše nastave

U narednom mandatu jamčimo uraditi sljedeće:

- Poboljšati uvjete za obrazovanje u školama
• Obnoviti i opremiti sve škole najmodernijim učilima i digitalizirati proces obrazovanja po europskom standardu kako bi naša djeca imala 

jednake uvjete za razvoj i najveća postignuća
• Izgraditi škole čija je izgradnja započela kako bi se omogućili suvremeni uvjeti za školovanje našim mladima

- Poboljšati rad s učenicima
• Osigurati rad s talentiranim učenicima kroz razvoje Centara za izvrsnost po područjima, radi još većeg izražavanja njihovog talenta i 
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boljeg ostvarenja
• Omogućiti pristup u školama djeci s poteškoćama u razvoju te škole prilagoditi kako bi sva djeca imala sve što im je potrebno, od pristupa 

školi do asistenata i posebnih prilagođenih planova i programa
• Predškolski odgoj i obrazovanje učiniti besplatnim ili značajno jeftinijim za roditelje, a težiti da financiranje istog preuzme Općina, Župa-

nija, Federacija, jer je prevažno da su djeca u vrtićima

- Uvezati obrazovanje s tržištem rada
• Strukovne škole opremiti i povezati s potrebama gospodarstva te uvesti dualni sustav obrazovanja radi porasta zaposlenosti i poticaja 

gospodarstva
• Osnažiti obrazovanje odraslih kao žurnu potrebu našeg gospodarstva kako bi nadomjestili deficitarnu radnu snagu
• Osigurati značajnije i veće stipendije za deficitarna zanimanja koja su nužna za društveni i gospodarski razvoj Središnje Bosne

- Poboljšati položaj mladih
• Osnovati odsjek za mlade i zaposliti službenike za mlade koji će raditi na otklanjanju prepreka za osiguranje normalne egzistencije 

mladih u ŽSB
• Koordinirati i pratiti provođenje mjera iz Strategije za mlade



Ustrajno do pobjede



Stvaramo promjene za budućnost

Središnju Bosnu krase sjajni uvjeti za razvoj poljoprivrede. Osim toga, poljoprivreda je djelatnost s bogatom tradicijom u svim općinama Župa-
nije Središnja Bosna. Njen značaj je uvijek veoma važan, a naročito je to došlo do izražaja u kriznim razdobljima, u kakvim i danas živimo, radi 
ratova diljem svijeta i prijetnjom ratovima diljem svijeta. U strukturi sjetvenih površina na području Županije Središnja Bosna dominiraju žita, 
prije svega kukuruz, pšenica, zob i ječam. Među povrćem se posebno ističu krumpir i kupus. U strukturi voćarskih kultura zastupljena je proizvod-
nja jabučastog, jezgrastog, koštičavog i jagodičastog voća. U ukupnoj voćarskoj proizvodnji dominira proizvodnja šljiva i jabuka. Glede stočnog 
fonda, najzastupljenije je govedarstvo, ovčarstvo, peradarstvo i pčelarstvo. Želimo razvijati kvalitetnu i konkurentnu poljoprivrednu proizvod-
nju. Unapređenju poljoprivrede pristupit ćemo kroz povećanje financijske i stručne potpore. Jedna od osnovnih zemljopisnih odrednica Središnje 
Bosne su šume. One su najvažniji resurs kojim raspolažemo. Proizvodnja šumskih sortimenata temelji se na proizvodnji trupaca četinara, koji 
podrazumijevaju drvne sortimente odgovarajućih fizičkih i mehaničkih svojstava, namijenjenih za daljnju mehaničku preradu i proizvodnju 
ogrjevnog drveta lišćara, koja podrazumijeva drvo namijenjeno za ogrjev ili proizvodnju drvenog uglja. Prodaja šumskih sortimenata je također 
najvećim dijelom zasnovana na prodaji spomenute dvije vrste sortimenata. Stoga ćemo dodatnu pozornost posvetiti zaštiti šume i njenom 
gospodarenju, na načelima održivog razvoja, kako bi se povoljno utjecalo na život današnjih, ali i budućih generacija. 

U protekle četiri godine Vlada Županije Središnja Bosna je uradila sljedeće:
- Povećana izdvajanja za poljoprivrednu proizvodnju
- Povećana izdvajanja za promociju poljoprivrede
- Podržane manifestacije koje potiču i promoviraju proizvodnju i prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda
- Povećan stupanj razvijenosti šumskog gospodarstva
- Unaprijeđen sustav zaštite šuma
- Povećan stupanj pošumljavanja
S ciljem nastavka rada u oblastima poljoprivrede i šumarstva, u idućem mandatu jamčimo uraditi sljedeće:
- Podići konkurentnost domaćih poljoprivrednika

• Redovno educirati poljoprivrednike radi podizanja njihove kompetitivnosti i kvalitete rada
• Povećati financijska izdvajanja za poljoprivredu kako bi se dodatno stimulirala poljoprivredna proizvodnja
• Umrežavati poljoprivrednike radi jačanja njihovog tržišnog potencijala kroz zajedničke nastupe na tržištu 

- Unaprijediti promociju poljoprivredne proizvodnje
• Brendirati autohtone poljoprivredne proizvode, kojih ima u našoj županiji, radi postizanja njihove više vrijednosti na domaćem i inoze-

mnom tržištu
• Organizirati sajmove u suradnji s udrugama poljoprivrednika radi omogućavanja lakšeg plasmana njihovih proizvoda na tržište

- Unaprijediti sustav gospodarenja šumom
• Potencirati zaštitu šuma i redovno pošumljavanje u suradnji s ŠGD „Šume Središnje Bosne“ radi iskazivanja veće odgovornosti prema 

okolišu i očuvanju šume i za razvoj budućih naraštaja
• Urediti sustav opskrbe drvom za fizičke i pravne osobe kako bi isti bio pravovremen i transparentan
• Povećati površinu šumskog područja bez mina kako bi se uvećala sigurnost građana, a i omogućio pristup dodatnim šumskim površinama

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO



Ustrajno do pobjede

Stanje sigurnosti na prostoru Županije Središnja Bosna u prethodnom četverogodišnjem periodu bilo je na zadovoljavajućoj razini. Strateški 
pristup u operativnom radu MUP-a rezultirao je smanjenjem broja počinjenih kaznenih djela u odnosu na prethodni period. Dobre osnove treba 
dodatno jačati i uanprijeđivati kako se stopa kiminaliteta dodatno smanjila, a sigurnost građana u Središnjoj Bosni, neovisno o lokaciji njihovog 
življenja, dodatno uvećala. 

Postavljajući sigurnost kao jedan od prioriteta u svom radu, u protekle četiri godine uradili smo sljedeće:
- Stopa rasvijetljenosti svih kaznenih djela dosegla zavidnih 86,00%
- Ukupan broj prometnih nezgoda je manji za 12,00% u odnosu na prethodni period
- Prvi smo u BiH postavili video nadzor prometnica sustavom LPR („pametnih“) kamera 
- Uspostavili klasičan video nadzor na brojnim sigurnosno interesantnim lokacijama
- Izvršen prelazak s analogne na digitalnu internu komunikaciju policijskih službenika
- Kupljena zgrada policijske postaje u Novom Travniku te time riješen ovaj dugogodišnji problem
- Puštene u produkcijsku fazu interaktivne baze podataka za unos i evidentiranje prometnih nezgoda (projekt osmišljen i razvijen od strane 
raspoloživih ljudskih resursa unutar MUP-a i kao takav je jedini u BIH) 
- Rekonstruirani objekti MUP-a na području više općina u Županiji Središnja Bosna
- Sustav sigurnosti kadrovski ojačan
- Nabavljeno više od 80 vozila
- Uloženo u opremu na CIPS lokacijama
- Implementiran projekt digitalizacije osobnih dosjea čime je kreirana interaktivna baza podataka i stvorena elektronska arhiva uposlenika 
MUP-a

U naredne četiri godine jamčimo uraditi sljedeće:

- Unaprijediti infrastrukturu MUP-a
• Izgraditi dva nova objekta policijskih postaja u Kreševu i Donjem Vakufu kako bi se podigla razina rada policijskih službenika
• Izgraditi lokacije za smještaj administracije CIPS-a u Kiseljaku, Busovači i Fojnici radi boljih uvjeta za pružanje usluga građanima

- Modernizirati rad MUP-a
• Nabaviti suvremenu opremu za olakšavanje rada zaposlenika i bržu uslugu građanima
• Implementacija projekta „e građani“ kao revolucionarnog projekta, prvi u BiH, a koji ima za cilj građanima omogućiti elektronski pristup 

uslugama i dokumentima koje izdaje MUP

- Osnažiti ljudske potencijale u sustavu sigurnosti
• Poboljšati materijalni status zaposlenika, s ciljem njihove veće motiviranosti i zadovoljstva, kao pretpostavke kvalitetnijeg i odgovornijeg 

rada

SIGURNOST
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Humanost, pravednost i solidarnost su načela kojih se pridržavamo. Stoga ćemo nastaviti s vođenjem odgovorne socijalne politike i jačanja 
socijalne zaštite stanovništva Središnje Bosne. Demografska, gospodarska i druga kretanja su dovela u nezavidan položaj određene kategorije 
stanovništva te je naša dužnost kreirati i implementirati socijalne programe koji će poboljšati njihov status.

U prethodnom razdoblju na području socijalne skrbi smo uradili sljedeće:

- Poboljšali uvjete rada u općinskim Centrima za socijalni rad
- Osnažili ljudske potencijale u sustavu socijalne skrbi
- Povećali financijska izdvajanja za socijalnu skrb
- Povećali socijalne tansfere po stanovniku
- Oslobodili mlade do 40 godina plaćanja poreza pri kupovini prve nekretnine ili zemljišta

U oblasti socijalne skrbi, u naredne četiri godine jamčimo uraditi sljedeće:
- Unaprijediti socijalnu sigurnost stanovnika

• Povećati novčanu pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovnika kako bi im se poboljšao nepovoljan materijani status
• Povećati novčanu naknadu za porodilje kako bi se pozitivno djelovalo i na demografske prilike
• Poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz materijalne i nematerijalne poticaje radi njihove veće integriranosti i ravnopravnosti u 

društvu
• Provesti programe stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih stanovnika kako bi riješili jedan od osnovnih životnih problema, a to je 

stambeno pitanje
- Osnažiti rad ustanova koje se bave socijalnom problematikom

• Financijski podržati udruge umirovljenika radi poboljšanja materijalnog statusa umirovljenika
• Financijski podržati humanitarne organizacije kako bi iste bile u mogućnosti pružiti izdašniju humanitarnu pomoć onima kojima je ista 

i potrebna

SOCIJALNA SKRB
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Zbog izuzetno velike važnosti športa za društvo, športu će se i u narednome razdoblju dati odgovarajuća pozornost kroz aktivnosti donošenja 
strategije razvoja športa, poticanje športa u službi zdravlja uz pronalaženje novih rješenja za jačanje financijske potpore športu. Potaknut ćemo 
i podržati izgradnju novih športskih objekata – prostora za afirmaciju amaterskoga športa i za brojne športske sadržaje. 

U proteklom mandatu Vlada Županije Središnja Bosna je uradila sljedeće:

- Sredstva za šport u proračunu Županije Središnja Bosna su uvećana za 100,00%
- Samo u 2022. godini transfer za šport iz proračuna Županije Središnja Bosna je iznosio 1.500.000,00 KM
- Podržavala se izgradnja i obnova sportske infrastrukture u svim općinama Središnje Bosne
- Podržavali organizaciju brojnih športskih manifestacija u svim općinama Središnje Bosne

Zbog značaja športa, u naredne četiri godine jamčimo uraditi sljedeće:

- Osnažiti okvir za bavljenje športom
• Dopuniti legislativu u vezi športa radi boljeg uređenja ove oblasti
• Izraditi Strategiju športa Županije Središnja Bosna kao krovnog dokumenta za daljnji razvoj športa u našoj županiji

- Poboljšati uvjete za bavljenje športom
• Povećati financijsku potporu za obnovu i izgradnju športske infrastrukture
• Povećati financijsku potporu za rad športskih klubova radi njihove stabilzacije i daljnjih uspjeha

- Popularizirati šport
• Izdvojiti financijska sredstva za organizaciju športskih događaja diljem Središnje Bosne kako bi se promovirao šport i potaknuli žitelji na 

bavljenje športom
• Promovirati šport kroz informativno-promotivne materijale i rekreativne sadržaje u prirodi kako bi se što više osoba bavilo športom, u 

cilju poboljšanja vlastitog zdravlja

ŠPORT



Ustrajno do pobjede

Zdravstvo je jedan od najvažnijih društvenih segmenata. Kvalitetna zdravstvena zaštita je preduvjet kvalitete života svakog pojedinca. Zdravlje i 
kvaliteta života građana najveći su prioritet naše ukupne društvene politike. Naš je cilj osiguranje dostupne, pravovremene, kvalitetne i sigurne 
zdravstvene zaštite svim građanima. To će ostati naša obveza i u budućem razdoblju.

U proteklom mandatu, Vlada Županija Središnja Bosna uradila je sljedeće:

- Donešeni brojni akti u sklopu legislative koja tretira zdravstvo u Županiji Središnja Bosna
- Preuzeta osnivačka prava za bolnice u Županiji Središnja Bosna
- Uspješno organiziran sustav za suočavanje s pandemijom Covid
- Poboljšana materijalna prava zaposlenika u zdravstvu
- Poboljšana prava pacijenata
- Proširena esencijalna lista lijekova
- Proširen asortiman usluga koje se nude pacijentima
- Sufinancirana nabava 10 sanitetskih vozila
- Izdvojeno više od 11 milijuna KM za nabavu opreme i rekonstrukciju u zdravstvenim ustanovama
- Intenzivirana informatizacija u sustavu zdravstva

U narednom razdoblju jamčimo uraditi sljedeće:

- Unaprijediti infrastrukturu zdravstvenih ustanova
• Izgraditi sedmu lamelu u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“, kao preduvjet jačanja kapaciteta za pružanje usluga pacijentima
• Izgradnja heliodroma u krugu Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“, radi podizanja brzine i sigurnosti transporta pacijenata 
• Izgraditi hospicij u Općoj bolnci „Jajce“, čime se omogućava jedna takva usluga i pacijentima iz naše županije
• Izgraditi novi dio Kantonalne bolnice Travnik za smještaj magnetne rezonance
• Izgraditi novi dio Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik, za onkološki odjel
• Dovršiti izgradnju Doma zdravlja Kiseljak kao preduvjeta bolje usluge pacijentima iz Kiseljaka
• Dograditi objekt Doma zdravlja Novi Travnik, Doma zdravlja Kreševo, Doma zdravlja Vitez
• Izraditi projektnu dokumentaciju i započeti pripreme za izgradnju novog Doma zdravlja Busovača
• Dograditi objekte zdravstvenih ustanova u Županiji Središnja Bosna radi širenja djelatnosti i postizanja boljih uvjeta za rad i pružanje 

usluga pacijentima
• Sanirati objekte ustanova u Županiji Središnja Bosna radi boljih uvjeta za boravak, rad i liječenje

- Modernizirati zdravstveni sustav
• Zavšiti informatizaciju sekunadrne razine zdravstvene zaštite, kako bi se olakšao i unaprijedio rad zaposlenicima i usluga pacijentima

ZDRAVSTVO



Stvaramo promjene za budućnost

• Uvesti e-knjižicu kao daljnji iskorak u pravcu jednostavnije i brže usluge pacijentima
- Osnažiti ljudske potencijale u zdravstvu

• Poboljšati materijalni status zaposlenika radi smanjenja odliva iz sustava i omogućavanja nastavka funkcioniranja sustava
• Poboljšati strukturu osoblja kroz izdvajanje financijskih sredstava za obrazovanje i stručno usavršavanje, a posebno specijalizacije i su-

bspecijalizacije
• Izgradnja stambene zone u krugu Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ kako bi se zadržali i privukli mladi liječnici

- Poboljšati stupanj zdravstvene zaštite pacijenata
• Proširiti esencijalnu listu lijekova radi boljeg zdravstvenog statusa osiguranika
• Nabaviti suvremenu medicinsku opremu zbog adekvatnijeg pružanja usluga pacijentima postojećih usluga i uvođenje novih usluga kako 

bi se smanjio odlazak pacijenata na liječenje izvan naše županije
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