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Стратегију  развоја  општине  Козарска  Дубица  израдио  је  Развојни  тим  Општине 
Козарска  Дубица  у  оквиру  Пројекта  интегрисаног  локалног  развоја  (ILDP),  који 
представља заједничку иницијативу Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и 
Развојног  програма  Уједињених  нација  (UNDP)  у  периоду  јануар  –  децембар  2010. 
године. Техничку подршку Развојном тиму у склопу овог пројекта пружила је Развојна 
агенција Еда. 
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11..  УУввоодд  
Стратегија интегрисаног развоја 2011–2020. године је кључни стратешко‐плански документ 
општине Козарска Дубица, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија 
развоја  има  у  виду    друштвену и  економску  сферу,  али и  аспекте  заштите и  унапријеђења 
животне средине и простора. Стратегија је развијена да буде оквир дефинисања заједничких 
циљева,  подстицања  локалних  снага,  али  и  одговор  на  изазове  будућег  развоја  општине и 
свеукупног  живота  у  њој.  Као  таква,  Стратегија  интегрисаног  развоја  је  у  складу  са 
стратегијама и политикама на вишим нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне 
стратегије БиХ 2008‐2013,  Стратегијом  социјалне  укључености 2008‐2013,  али и  са другим 
секторским стратегијама на државном и eнтитетском нивоу. 

Стратегија  развоја  општине  Козарска  Дубица  за  период  2011‐2020  година  израђена  је  од 
стране радних тијела које је именовао начелник општине, уз пуно учешће јавног, приватног 
и  невладиног  сектора.  Стратегија  интегрисаног  развоја  је  усвојена  од  старне  Скупштине 
општине 2010. године, те је ступила на снагу 2011. године.     

Стратегија  информише  свеукупну  јавност  и  приватне  улагаче  о  развојном  путу  општине, 
представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира 
основу за праћење напретка те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа 
власти и друштвено‐економских партнера.  

Стратегија  развоја  представља  путоказ  за  свеукупни  развој  општине  Козарска  Дубица,  а 
обухвата  економски,  друштвени  и  план  заштите  и  унапређења  животне  средине,  уз 
поштовање  просторног  аспекта.  Визија  развоја  те  стратешки  циљеви  развоја  општине 
дефинисани  су  на  период  од  10  година.  Прихватајући  чињеницу  да  постављање  циљева 
подразумијева не само одговор на питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање 
од  кључног  значаја  за  квалитетну имплементацију Стратегије, Општински развојни  тим  је 
развио  секторске  планове  и  оперативни  дио  Стратегије.  Секторски  планови,  оперативни 
циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка побољшању квалитета живота у општини, 
дефинисани су на период од 5 година. Оквирни оперативни планови су израђени за наредне 
три, а детаљни акциони планови за годину дана.  

Битно  је  нагласити  да  Стратегија  обухвата  и  листу  приоритетних  програма  и  пројеката  у 
сваком  сектору,  а  који  омогућавају  досезање  постављених  циљева  путем  провођења 
оперативних  активности,  чиме  се  ствара  основа  за  свеукупну  имплементацију  Стратегије. 
Надаље,  приоритетни програми и  пројекти нису  само  основа  за  кориштење општинских и 
других  домаћих  извора  средстава,  него  и  добра  основа  за  приступ  екстерним  изворима 
средстава,  попут  IPA  програма  Европске  уније,  али  и  других  програма  подршке  у  Босни  и 
Херцеговини. 

Код  израде  стратегије  развоја  општине  Козарска  Дубица  посебно  се  водило  рачуна  о 
оствартивању  хоризонталне  интерсекторске  усклађености  те  вертикалне  усклађености 
Стратегије  са  стратегијама  и  плановима  на  другим  нивоима.  Додатан  значај  је  поклоњен 
могућим иницијативама међуопштинске сарадње.  

Предуслов  квалитетне  и  правовремене  имплементације  Стратегије  јесте  препознавање 
њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и успостава 
Стратегијом предвиђених механизама за њену имплементацију, извјештавање, ажурирање и 
свеукупну операционализацију, а што је задатак који Општини, али и свим другим актерима 
у локалној заједници, предстоји у наредном периоду.  
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22..  ММееттооддооллооггиијјаа  ккррееиирраањњаа  ссттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  
У  изради  стратешког  плана  развоја  општине  Козарска  Дубица  кориштена  је 
стандардизована  Методологија  за  интегрисано  планирање  локалног  развоја  (миПРО), 
прихваћена  и  препоручена  од  стране  ентитетских  влада  те  савеза  општина  и  градова  оба 
ентитета.  МиПро  је  у  потпуности  усклађена  са  постојећим  законским  оквиром  којим  је 
дефинисано  планирање  развоја  на  локалном  нивоу,  гдје  је  општинска  администрација 
носилац  процеса  израде  и  имплементације  стратегије,  уз  максимално  укључивање  и  свих 
других актера живота у локалној  заједници. Надаље, миПРО  је у потпуности усаглашена са 
водећим принципима и приступима стратешком планирању које промовише Европска унија.  

Водећи  принципи  на  којима  се  заснива  Стратегија  развоја  општине  Козарска  Дубица  су 
одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и аспект 
животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и 
правичност  у  смислу  идентификовања  потреба  и  интереса  маргинализованих  и  социјално 
искључених група становништва.  

Надаље,  Стратегију  развоја  карактеришу  интеграција  (што  значи  да  су  економски, 
друштвени  и  аспект  заштите животне  средине  посматрани  као  неодвојиви  дијелови  једне 
цјелине)  и  партиципација  (сви  заинтересовани  актери  су  ангажовани  и  допринијели  су 
изради Стратегије).  

Општина  се  ангажовала  у  процесу  израде  Стратегије  вођена  увјерењем  да  стратешко 
планирање  представља  кључни  инструмент  за  проактивно  и  одговорно  управљање 
локалним развојем. Процес израде Стратегије развоја општине Козарска Дубица, инициран 
од  стране  начелника  Општине  и  подржан  од  стране  Скупштине  општине,  је  започео 
потписивањем Меморандума о разумијевању између Општине Козарска Дубица и UNDP‐a у 
априлу  2009.  године,  те  формирањем  радних  тијела  –  Општинског  развојног  тима  и 
Партнерске групе.  

Процес  је  оперативно  водио  Општински  развојни  тим,  а  у  самом  процесу  створени  су 
механизми  за  снажно  грађанско  учешће,  доминантно  кроз  рад  Партнерске  групе  – 
консултативног  тијела  којег  су  чинили  представници  јавног,  приватног  и  невладиног 
сектора.  Посебан  нагласак  је  стављен  на  укључивање  и  адекватно  препознавање  потреба 
потенцијално рањивих категорија становништва. У процес је свеукупно било укључено више 
од 100 грађана.  

Полазна  тачка  за  израду  стратегије  развоја  општине  Козарска  Дубица  је  била  анализа 
постојећих  старетешких  докумената,  нивоа  њихове  реализације,  те  степена  развијености 
људских  ресурса  неопходних  за  израду  и  имплементацију  стратегије.    Ова  анализа  је  била 
надограђена на основу анализе релевантних квантитативних и квалитативних података из 
примарних  и  секундарних  извора.  Носећи  и  најважнији  дио  Стратегије  представља  њен 
стратешки  дио,  тј  стратешка  платформа,  а  која  обухвата  социо‐економску  анализу, 
стратешке  фокусе,  визију  развоја  и  стратешке  циљеве  развоја.  Стратешка  платформа 
Стратегије  је  доминантно  дјело  Општинског  развојног  тима.  Секторске  планове  развоја 
економије,  друштва  и  заштите  и  унапређења  животне  средине  израдиле  су  за  ту  сврху 
формиране  секторске  радне  групе,  а  које  су  чинили  представници  јавног,  приватног  и 
невладиног сектора.  

 У  завршном  дијелу  процеса,  Општински  развојни  тим  је,  на  бази  принципа  интеграције, 
објединио  и  ускладио  секторске  документе,  те  израдио  оквирне  трогодишње  и  детаљне 
једногодишње  планове  имплементације,  укључујући  и  план  развоја  организацијских 
капацитета и људских потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како 
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би  се  омогућила  ефективна  имплементација  Стратегије,  финансијски  оквир  Стратегије  и 
општински буџет за 2011 годину су у потпуности усклађени.   

  



8 

 

33..  ССттррааттеешшккаа  ппллааттффооррммаа  
3.1. Извод из социоекономске анализе 

3.1.1. Географски положај и природне карактеристике 

Општина  Козарска  Дубица  се  налази  на  крајњем  сјеверозападу  Републике  Српске  у 
граничном  подручју  са  Републиком  Хрватском,  на  трасама  и  у  близини  најзначајнијих 
копнених саобраћајница. Има добру саобраћајну повезаност са осталим центрима Бањалучке 
регије.  Путну  мрежу  којом  је  општина  повезана  са  осталим  центрима  регије  чине 
магистрални  пут  Костајница  –  Козарска  Дубица  –  Градишка,  те  пут  Козарска  Дубица  – 
Приједор. Важан сегмент саобраћајне повезаности са даљим простором  јесте близина ауто‐
пута Београд – Загреб, који представља главни путни правац који спаја западну са источном 
и југоисточном Европом.  

На подручју Козарске Дубице постоје два геоморфолошка типа која формирају рељеф: 

 акумулативна низија (поуње) и 

 флувијално‐денудационо нискогорје (Грабовац, Козарице).  

Биљни  и  животињски  свијет  у  општини  можемо  посматрати  кроз  карактеристике 
агроекосистема,  водених, жбунастих,  и  зељастих  екосистема и доста присутних шумских и 
ливадских  екосистема.  Од  култивисаних  биљних  врста  на  пољопривредним  површинама, 
заступљене  су  углавном  житарице.  У  појединим  реонима  пољопривредних  површина 
сусрећу се површине под воћњацима. Жбунаста и зељаста вегетација, као и груписана стабла 
тополе, врбе, јове јављају се углавном уз ријеку Уну у ширем појасу.  

Шумски  екосистеми  су  велике  површине  врста  као  што  су  храст,  буква,  јасен,  јавор,  бор, 
смрча. 

Вегетацију  у  градском  простору  чине  дрвореди,  зелене  површине  уз  саобраћајнице, 
стамбене  зграде,  индустријске  зоне,  блоковско  зеленило  и  паркови,  од  којих  највећу 
вриједност има градски парк.  

Што  се  тиче  животињског  свијета,  углавном  су  заступљене  следеће  врсте:  рибе,  жабе, 
корњаче,  змије,  гуштери,  дивље  патке,  голубови.  Потребно  их  је  сачувати  као  природна 
станишта дивље флоре и фауне. 

 

3.1.2. Демографске карактеристике и кретања 

Према  посљедњем  званичном  попису  становништва  из  1991.  године,  општина  Козарска 
Дубица  је  имала  31.606  становника.  Процјењује  се  да  у  општини  данас  живи  око  31.000 
становника,  те  да  су  миграције  у  ратном  и  послијератном  периоду  имале  утицаја  на 
националну структуру становништва. 

Подручје општине захвата простор површине од 499 км2 и обухвата 61 насељено мјесто, са 
просјечном густином насељености од 68 становника по квадратном километру. Oд 22 мјесне 
заједнице четири су формиране на градском подручју општине, a 18 на сеоском подручју. 

Процјена  броја  становника  у  насељеним  мјестима,  наводи  на  закључак  да  више  од  50% 
становништва  Козарске  Дубице  живи  у  седам  насељних  мјеста,  укључујући  и  градско 
подручје  општине  (Козарска  Дубица,  Међеђа,  Драксенић,  Јошик,  Кнежица,  Хаџибаир  и 
Међувође)  са  више од 500  становника,  а ријеч  је о насељеним мјестима  са углавном добро 
уређеном инфраструктуром и мјестима која чине предграђе градског подручја општине.  
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У урбаном подручју живи 47% становништва Козарске Дубице. У периоду од 2005. до 2009. 
године број становника у градском подручју општине повећао се за 797, а овај раст текао је 
равномјерно миграцијом становништва из сеоских у градско подручје. Значајнији раст броја 
становника у урбаном дијелу општине забиљежен  је током 2009. године када  је из сеоских 
подручја општине мигрирало 723 становника. 

Када  је  у питању  старосна  структура  становништва,  ситуација  је  повољна,  с  обзиром да  се 
процјењује да радно способно становништво чини 71% укупног становништва општине, док 
је проценат млађих од 14 године већи од процента старијих од 65 година. 

У  односу на  предратни и непосредно послијератни период,  за  пштину Козарска Дубица  је, 
посебно од 2000. године, карактеристична изразито негативна стопа природног прираштаја 
становништава. Број рођених у периоду од 2005. до краја 2009. константно се смањује, док је 
стопа смртности становништва у истом периоду вишеструко већа. 

Посматрајући  број  умрлих  и  рођених,  видљиво  је  да  општина  Козарска  Дубица  годишње 
изгуби  више  од  200  становника,  што  представља  разлику  између  броја  умрлих  и  броја 
рођених. У периоду од 2005. до краја 2009.  године, општина  је тако изгубила укупно 1.239 
становника.  

Такође, у посљедњих неколико година примјетно је да се из Козарске Дубице становништво 
више  исељава  него  усељава,  што  је  такође,  уз  забрињавајуће  негативну  стопу  природног 
прираштаја,  фактор  који  утиче  на  депопулацију  општине.  По  основу  исељавања 
становништва,  општина  је  у  посљедње  три  године  изгубила  179  становника,  што 
представља разлику између броја лица која су се одселила и броја лица која су доселила на 
подручје општине Козарска Дубица. 

 

Изразито ниска стопа природног прираштаја, која се понавља из године у годину, и из које 
је примјетно да  је Козарска Дубица само у посљедњих 5 година изгубила 4% становника, 
показује да општини пријети депопулација која би могла довести до потпуног пражњења 
појединих дијелова општине. Додајући томе чињеницу да више од 50 одсто становништва 
Козарске  Дубице  живи  у  седам  насељних  мјеста,  а  ријеч  је  о  насељеним  мјестима  са 
углавном  добро  уређеном  инфраструктуром  и  мјестима  која  чине  предграђе  градског 
подручја  и  да  се  овај  постотак  стално  повећава,  можемо  закључити  да  су  присутне 
интензивне миграције из руралних у градска подручја општине.  

Такође,  разлика  између  уписаних  ученика  у  основним  школама  и  броја  рођених 
(предвиђених за упис) показује тенденцију исељавања, која у комбинацији са негативним 
природним  прираштајем,  доводи  до  једног  од  најважнијих  и  најкрупнијих  стратешких 
изазова са којима се Козарска Дубица суочава. 

Стратешки  изазов  представља  преокретање  негативних  демографских  трендова, 
осигурање  стабилног  демографског  подмлађивања  општине  и  посвећивање  значајне 
пажње  мјерама  пронаталитетне  политике,  заустављању  одласка  младих  и  образованих 
људи и пражњењу руралних подручја општине. 
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3.1.3. Преглед стања и кретања у локалној економији 

Број и структура предузећа 

На подручју општине  је регистровано 128 предузећа1 и 690 предузетничких радњи у 2009. 
години.  Од  укупног  броја  регистрованих  предузећа  на  подручју  општине,  највећи  број  је 
регистрован у области трговине  (39 предузећа) и индустрије  (34 предузећа). У индустрији 
доминирају  предузећа  из  области  производње  прехрамбених  производа  и  пића  (13 
предузећа), текстилне индустрије (6) и дрвопрераде (6 предузећа).  

На  подручју  општине  послује  већи  број  акционарских  друштава,  односно  15  АД  предузећа 
која  су  предала  годишњи  извјештај  АПИФ‐у  или  12%  од  укупног  броја  регистрованих 
предузећа.  

Остварени приход предузећа по запосленом раднику у 2008. години (84 хиљаде КМ) је нешто 
већи у односу на 2009. годину (око 83 хиљаде КМ). Међутим, остварени губитак предузећа је 
у 2009. години повећан за 84% у односу на 2008.годину, са 992 на 1.823 хиљаде КМ.  

 

  Графикон 1: Структура укупно оствареног прихода предузећа у 2009.години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кретање укупних прихода и расхода, те просјечне плате по грaнама дјелатности 

Структура прихода показује да највеће приходе остварују предузећа из области индустрије, 
односно  готово  2,5  више  од  предузећа  из  области  трговине  која  доминирају  у  већини 
општина  у  Републици  Српској.  У  структури  оствареног  прихода  индустријских  предузећа 
доминирају предузећа из области производње хране и пића.  

Према  подацима  из  годишњег  обрачуна  за  2009.годину  од  укупно  128  предузећа,  која  су 
поднијела извјештај, добит је остварило 90 предузеће или 70,31% од укупног броја, у износу 
од  око  7  милиона  КМ.  У  2009.  години  гобитак  је  остварило  38  предузећа  или  29,69%,  у 
износу од 9 милиона КМ. На основу ових показатеља привреда општине  је, у 2009. години, 
пословала са нето губитком у износу од 1.823.076,00 КМ, што је за 104,42 % више у односу на 
остварен  нето  губитак  у  2009.  години.  Највећи  губитак  остварују  предузећа  из  области 
производње  хране  и  пића.  Овај  губитак  је  већим  дијелом  проузрокован  кредитом  и 
инвестицијама „Млијекопродукта“ Козарска Дубица у 2008. години. 

                                                            
1 Предузећа која су поднијела завршни рачун у 2009. години, АПИФ. 
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Графикон 2: Просјечне нето плате у општини Козарска Дубица и општинама у окружењу за 
период 2006 – 2009. године 

Подаци  о  просјечним  нето  платама  у 
посљедње  четири  године  показују  стални 
раст  нето  плата  у  Козарској  Дубици. 
Просјечне  нето  плате  су  на  нивоу  нето 
плата  које  се  исплаћују  у  општинама  у 
окружењу, са изузетком Костајнице гдје су 
просјечне  нето  плате нешто ниже и Бања 
Луке  гдје  су  забиљежене  више  просјечне 
нето плате.  

Структура  просјечних  нето  плата  према 
дјелатности предузећа показује да највећа 
примања  имају  запослени  у  области 

производње прехрамбених производа и пића (1.116 КМ у 2008. години), односно у области 
која  запошљава  и  највећи  број  радника.  Према  просјечној  нето  плати  у  областима  које 
запошљавају  значајнији  број  радника,  поред  јавних  и  државних  институција,  издваја  се  и 
области  дрвопрераде  (830  КМ  у  2008.  години).  Значајнији  пад  мјесечних  примања 
запослених забиљежен је у области трговине, текстилној индустрији и шумарству. 

 

Спољнотрговинска размјена и најзначајније извозни производи и предузећа 

Према подацима подручне привредне коморе Бања Лука у 2009. години спољнотрговинска 
размјена  општине  Козарска  Дубица  остварена  је  у  износу  од  од  173.752.000,00  КМ  (увоз 
82.781.000,00 КМ и извоз 90.971.000,00 КМ), а покривеност увоза извозом износи 91% што је 
знатно  више  од  покривености  увоза  извозом  у  Републици  Српској  који  је  за  2009.  години 
износио 48%. 

У  прва  три  мјесеца  2010.године  на  подручју  општине  Козарска  Дубица  остварен  је  раст 
укупног  извоза  за  26%  у  односу  на  исти  период  2009.године.  Укупан  извоз  општине 
Козарска Дубица је у 2009.години је трећи по величини укупног извоза у регији Бања Лука, 
иза Бања Луке и Приједора. Предузећа са подручја општине су у 2009. години учествовала са 
8,5  %  укупног  извоза  подручја  регије  Бања  Лука,  са  4,83%  у  укупном  извозу  Републике 
Српске и 1,47% укупног извоза Босне и Херцеговине. 

Графикон  3:  Кретање  извоза  и  увоза  општине 
Козарска Дубица у периоду 2003.2009.година  

Забиљежен  је  стални раст  увоза и извоза,  са  већим 
растом  вриједности  извезене  од  увезене  робе  који 
почиње од 2006. године и који је настављен до 2009. 
године.  Привредници  општине  изразили  су  велику 
заинтересованост за отварање граничног прелаза у 
Доњој Градини, јер би дошло да значајних смањења 
трошкова  пословања,  због  чињенице да  се  теретни 
саобраћај  одвија  искључиво  преко  граничног 
прелаза у Градишци. 
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Веће инвестиције у привреди 

Најзначајније  послијератне  инвестиције  у  Козарску  Дубицу  су  предузећа  Млијекопродукт, 
Унаплод, Демпсон Босна (Енглеска) и Dubicotton д.о.о. (Италија). 

Општина  Козарска  Дубица  планира  формирати  пословну  зону  на  локацији  “Липова 
Греда” Драксенић која ће бити смјештена обострано уз магистрални пут Козарска. Дубица ‐ 
Градишка.  Укупна  површина  зоне  је  68  ха  од  чега  је  47  ха  планирано  за  производне 
дјелатности  и  налази  се  са  једне  стране  магистралног  пута,  а  преосталих  21  ха  са  друге 
стране  магистралног  пута  планирано  је  за  трговинско‐пословне  дјелатности.  Предвиђена 
локација је изабрана због посебног географског положаја, поред магистралног пута Козарск. 
Дубица  –  Доња  Градина  који  представља  везу  са  граничним  прелазом  Доња  Градина  – 
Јасеновац  удаљеног  око  10  км  од  индустријско‐пословне  зоне.  Аутопут  Загреб  ‐  Београд 
налази се на само 20 км удаљености и повезује зону са свим већим центрима у регији и даље 
у  Европи.  Близина  пловне  ријеке  Саве,  локацију  чини  додатно  интересантном  због 
могућности пловне везе са Европом.  

 

Туристички потенцијали и туристичка инфраструктура 

Туристичке  потенцијале  општине  чине  ријека  Уна,  Спомен‐подручје  Доња  Градина  ‐ 
стратиште српског народа и дио  је концентрационог логора Јасеновац, који  је формиран за 
вријеме НДХ, Манастир Моштаница, Национални парк Козара, Бања Мљечаница,  вјештачка 
језера "Липова Греда", сеоски, етно и еко туризам. 

 

Пољопривредни потенцијали и производи 

Графикон 4: Структура пољопривредног земљишта 

Укупна  површина  земљишта  на  подручју 
општине  Козарска  Дубица  износи  49.900 
хектара,  од  чега  63%  пољопривредног 
земљишта (31.481 хектара).  

Највећи  дио  пољопривредног  земљишта  чине 
оранице и баште, које представљају потенцијал 
за бављење повртларством и ратарством. 

У  области  ратарства  доминира  производња 
кукуруза  и  пшенице.  Међутим,  на  основу 
тренутног  стања  не  можемо  очекивати 
интензивирање  ове  гране  пољопривредне 

производње. Основни проблеми огледају се у застарјелој механизацији, уситњеном посједу, 
високим  улазним  трошковима  (првенствено  високе  цијене  репроматеријала  и  нафте)  и 
малим  приходима  по  јединици  површине.  Развој  ратарства  је  првенствено  везан  за  развој 
сточарства,  као  комплементарне  гране  пољопривреде,  која  има  улогу  у  обезбијеђивању 
сточне хране. 

У области повртларства, доминира производња кромпира и паприке, површине под засадом 
кромпира  чине  око  40%  и  паприке  23%.  Поред  производње  поврћа  ''на  отвореном'', 
тренутно  на  подручју  општине  има  10  произвођача  поврћа  из  пластеника,  као  и  4 
произвођача  цвијећа.  Ова  грана  производње  се  може  значајно  интензивирати  и  постоји 
интерес за њен развој,  јер производња поврћа представља високо‐интензивну производњу. 
Основни проблем  у  овој  производњи  је непостојање организованог  откупа  са  стабилном и 
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континуираном цијеном производа, што је и основни предуслов да би се неко и опредјелио 
за овакву врсту производње. 

У  области  воћарства  примјетно  је  константно  повећање  површина  под  интензивним 
воћњацима. 

У периоду од 2000. до 2007. године подигнуто је 166,42 хектара воћњака док је само у 2008. 
години  подигнуто  115,86  хектара  под  воћњацима.  У  2008.  години,  од  укупно  засађених 
површина  воћњака,  2  приватна  предузећа  су  подигла  92  хектара  воћњака  (п.п.  ,,Воћар‐
Промет,,‐  70  ха  подигнуто  на  подручју  МЗ  Бјелајци,  и  а.д.  ,,Унаплод”  ‐  22  ха  подигнуто  на 
подручју МЗ Пуцари). Oд сортног састава засађеног воћа, 95% чини јабучасто воће (jaбука и 
крушка),  док 5% чини коштичаво  воће  (шљива и  вишња). На подручју општине има доста 
простора и могућности за производњом шљиве. Обзиром на њену зараженост и осјетљивост, 
рјешење треба тражити у новим сортама, које су отпорне на најчешћу болест шљива “шарку“. 
До 2000. године воћарство је егзистирало на малом подручју општине које гравитира према 
подручју  општине  Градишка.  Те  године  започет  је  програм  развоја  високо  профитабилног 
воћарстава.  Уз  ограничена  средства,  стимулисани  су  пољопривредни  произвођачи  да  се 
одрекну сваштарске производње и пређу на високо профитабилну производњу воћа. Већ до 
2006.  године,  општина  Козарска  Дубица  је  била  на  трећем  мјесту  у  РС  по  засађеним 
површинама  под  воћем,  иза  општине  Градишка  и  општине  Бања  Лука,  а  данас  је  већ  на 
другом мјесту, испред општине Бањалука.  

Најзначајнија  грана  сточарства  у  општини  је  говедарство.  Захваљујући  развоју 
„Млијекопродукта“, ова грана се константно развија. Развој ове гране се може видјети кроз 
откуп млијека по годинама (подаци из Mлијекопродукта). 

 

Табела 1: Откуп млијека у Млијекопродукту на подручју К. Дубице по годинама: 

Година  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

Укупно (000 л)  5.113  4.977  5.000  5.427  5.500  5.942 

Тренутно на подручју  општине има око 7.000 говеда, 25.000 свиња, 5.000 оваца, 150 коња и 
35.000 живине. У 2008.  години можемо примјетити да  је дошло до повећања броја  грла на 
говедарским фармама, а истовремено до смањења броја фарми са 5 грла. Овчарство је грана 
која је вриједна помена. Под контролом селекцијске службе је 570 грла код 5 фармера, те се 
примјећује лагани пораст броја грла код наведених фармерa. 

 

Приватизација  индустријских  предузећа  је,  у  великој  мјери,  утицала  на  промјену 
структуре  запошљавања  и  довела  до  структурних  промјена  привреде.  Приватизација 
некада великих индустријских система је довела до потпуне обуставе производње или до 
смањења  степена  финализације  готових  производа.  Смањење  степена  финализације 
готових  производа  је  посебно  присутно  у  дрвној  индустрији,  гдје  је  видљиво  повећање 
броја  радника  у  предузећима  која  се  баве  примарном прерадом дрвета и  смањење броја 
радника у области производње намјештаја. 

Од  некада  индустријске  општине,  са  развијеном  металном,  текстилном  и 
дрвопрерађивачком индустријом, Козарска Дубица је ипак у кратком периоду успјела да се 
трансформише у пољопривредну средину оријентисану на прехрамбену индустрију. Имиџ 
града  је  у  великој  мјери  трансформисан  захваљујући  развоју  млијечне  индустрије  и 
непосредно развоју пољопривредне, односно сточне, производње.   

Планирана изградња модерне, инфраструктурно уређене, пословне зоне „Липова греда“ са 
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свим својим предностима (локација, инфраструктура, јака подршка општине, близина ауто 
пута  Бг‐Зг,  близина  Хрватске,  могућност  отварања  робног  граничног  прелаза)  ће 
омогућити  привлачење  производних  инвестиција  и  отварање  нових  радних  мјеста. 
Земљиште и средства за иградњу пословне зоне су обезбјеђена и њена изградња почиње 
већ 2010. године. 

Стратешки  изазови  за  Козарску  Дубицу  су  стварање  окружења  за  привлачење 
високопрофитабилних  и  извозно  орјентисаних  индустрија  и  стварање  окружења  за 
развијање иновативног предузетничког духа.  

 

3.1.4. Преглед стања и кретања на тржишту рада 

На подручју општине је у 2009. години регистровано 4.571 запослених и 3.840 незапослених 
особа. Општина Козарска Дубица је, са стопом незапослености од 46%, једна од општина са 
највећом стопом незапослености у РС.  

Највећи број запослених ради у приватним (34%) и јавним предузећима и установама (27%), 
док  је  у  690  самосталних  предузетничких  радњи  запослено  970  радника  (21%).  У 
акционарским друштима је запослено 18% радника. 

Графикон 5: Запослени према дјелатности предузећа у 2008. години 

У периоду од 2007. до 2009. године 
константно  се  биљежи  пад  броја 
запослених,  у  2009.  години  270 
запослених  мање  него  у  2007. 
години.  

Посматрајући  укупан  број 
запослених  класификованих  према 
дјелатности  предузећа  у  којима 
раде,  уочава  се  да  је  највећи  број 
радника  запослен  у  области 
прехрамбене  производње  и  пића 
(19%  запослених  у  2008.години).  У 
овој  области  је  забиљежен  и  нагли 
број раста запослених у посљедњих 

неколико  година  (са  173  радника  у  2005.  на  484  запослена  у  2008.  години).  Највећи  број 
запослених  у  овој  области  запошљавају  предузећа  "Млијекопродукт"  и  "Хемијска  прерада 
кукуруза" а.д.  

Према  броју  запослених  радника,  предњачи  и  област  угоститељства,  затим  саобраћаја, 
комуналне  дјелатности,  прерада  дрвета  и  шумарство.  У  наведеним  областима  је  у 
посљедњим годинама забиљежен и раст броја запослених.  

Међу индустријским  гранама  у  којима  се  биљежи пад  броја  запослених посебно  се издваја 
област  производње  предива  и  одјевних  предмета,  што  је  посљедица  лоше  власничке 
трансформације у процесу приватизације предузећа у области текстилне индустрије, која је 
у  Козарској  Дубици  у  предратном  периоду  запошљавала  велики  број  радника.  Слична 
ситуација  евидентна  је  и  у  области  производње  металних  прикључака  и  машина,  као 
посљедица  стечајног  поступка  у  Фабрици  пољопривредних  машина  "Механика"  а.д.,  те  у 
области  производње  намјештаја  као  посљедица  стечаја  Дрвно‐индустријског  предузећа 
"Козара". У области дрвопрерађивачке индустрије у порасту  је, међутим, број  запослених у 
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примарној  преради  дрвета  и  шумарству.  Значајан  пад  запослености  биљежи  се  и  у 
грађевинарству.  

Подаци о структури запослених према величини предузећа указују на пад броја запослених у 
микро  и  малим  предузећима  у  периоду  од  2005‐2008.  године,  те  истовремено  раст  броја 
запослених  у  средњим  предузећима  која  запошљавају  од  50  до  250  радника  (у  којима  је 
запослен већи број жена у односу на мушкарце, у 2008. години 650 жена и 500 мушкараца). 

У  периоду  од  2007.  го  2009.  године,  у  Козарској  Дубици  је  евидентан  раст  броја 
незапослених  лица,  који  је  био  посебно  изражен  током  2008.  године,  када  је  број 
незапослених за 340 већи у односу на претходну годину (у 2007. години 2.974 незапослених 
лица).  У  том  периоду  у  Козарској  Дубици  стечајни  поступак  покренут  је  у  предузећу 
"Дубичанка" а.д., које је запошљавало велики број радника у области текстилне индустрије. С 
обзиром  на  чињеницу  да  текстилна  индустрија  запошљава  већи  број  жена,  можемо 
закључити да је у том периоду велики број жена остао без посла.  

Тренд  раста  броја  незапослених  примјетан  је  и  током  2009.  године,  у  којој  је  стечајни 
поступак покренут у Дрвно‐индустријском предузећу "Козара" и Фабрици пољопривредних 
машина  и  прикључака  "Механика"  а.д.  Ова  два  предузећа  су  запошљавала  већи  број 
мушкараца,  те  подаци  за  2009.  годину  показују  да  је  52%  мушкараца  пријављено  на 
евиденцију Завода за запошљавање. 

Према  образовној  структури  незапослених,  највећи  број  чине  квалификовани  и 
неквалификовани радници. У образовној структури незапослених, примјетан је стални раст 
броја  незапослених  са  средњом  стручном  спремом  –  углавном  техничара,  чији  образовни 
профил  не  одговара  тренутним  захтјевима  тржишта  рада  и  потребама  постојећих 
привредних  капацитета,  те  је  континуирано  уочљив  пораст  броја  незапослених  лица  за 
високом стручном спремом различитих стручних звања.  

У  класификацији  броја  регистрованих  незапослених  особа  према  старосној  структури 
примјетно је да број незапослених особа од 18 до 35 године варира, обзиром да је у питању 
старосна доб која углавном може испунити или се прилагодити потребама које изражавају 
постојећи  и  нови  привредни  капацитети.  Ова  класификација  указује  на  забрињавајуће 
повећање броја незапослених особа  старости од 45 до 60  године,  коју  углавном чине лица 
која су остала без запослења након покретања стечајног поступка. 

У  периоду  од  2005.  до  краја  2009.  године  број  пензионера  у  општини Козарска  Дубица  се 
равномјерно повећао (у 2005. години 3795 пензионера, у 2009. години 4061 пензионера), а 
забиљежен је и благи раст просјечног износа пензије. 

 

Однос броја запослених, незапослених и пензионера у протеклих неколико године указује 
на  неповољан  тренд  сталног  смањења  броја  запослених,  уз  истовремени  раст  броја 
незапослених лица и пензионера.  

Општина Козарска Дубица има изразито високу стопу незапослености, која је узрокована 
отпуштањем  радника  у  приватизованим  предузећима,  некада  носиоцима  запослења  у 
општини,  и  минималном  тражњом  за  радном  снагом.  Неодговарајуће  квалификације 
незапослених, који су некада радили у великим предузећима која су затворена, и њихова 
старосна структура (повећао се број теже запошљивих категорија, односно незапослених 
преко  45  година  старости)  додатно  усложњавају  проблем  неусклађености  понуде  и 
тражње радне снаге. 

Посматрајући  структуру  запослених  можемо  примјетити  да  су  носиоци  запослења 
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прилично  хомогени,  односно  да  двије  фирме  из  области  производње  прехрамбених 
производа запошљавају највећи број радника. Додатно, образовна структура незапослених 
регистрованих у Заводу за запошљавање не одговара потребама тржишта рада и тај јаз се 
стално продубљује непостојањем одговарајућих програма преквалификација и занимања 
у систему образовања. 

Стратешки  изазов  за  општину  је  стварање  динамичног  локалног  тржишта  рада,  са 
организованим сталним обукама и преквалификацијама и интензивном сарадњом између 
послодаваца,  Завода  за  запошљавање,  локалне  управе  и  њених  установа,  те  невладиног 
сектора,  како  би  се  осигурало  актуелно  и  перспективно  прилагођавање  понуде  и 
потражње радне снаге. 

 

3.1.5. Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја 

Образовање 

На  подручју  општине  Козарска  Дубица  постоји  једна  установа  за  предшколско 
образовање. Посљедњих година у области предшколског васпитања и образовања биљежи 
се пораст броја дјеце што  је резултирало формирањем још једне васпитно‐образовне групе 
тако  да  је  2009.година  завршила  са  четири  васпитне  групе  и  105  дјеце.  Међутим, 
снабдјевеност  објеката  основним  средствима  и  опремом  намјењеној  раду  са  дјецом  овог 
узраста не задовољава потребе рада ове предшколске установе. Неопходно је адаптирати и 
постојеће просторије  у  вртићу, набавити дидактичка  средства и материјал као и  справе  за 
игру у дворишту вртића. 

На подручју општине Козарска Дубица постоје 3 централне и 8 подручних школа. У школској 
2008/2009.  години основну школу, на подручју општине, похађало  је укупно 1.884 ученика 
од чега 967 дјечака и 917 дјевојчица што је за 88 ученика мање него у претходној школској 
години, а за 280 ученика мање него школске 2004/05. У први разред основне школе од 2004. 
до 2009. године број уписаних ученика биљежио  је константни пад. У школској 2009/2010. 
години први пут након дужег периода нема смањења броја уписаних ученика. У први разред 
се уписао једнак број ученика као и у школској 2008/2009. години. 

ОШ „ Вук С. Караџић“ располаже са 6.164 м² укупног затвореног простора те одговарајућом 
фискултурном  салом.  ОШ  „  Свети  Сава“  простире  се  на  површини од  15.850 м²  затвореног 
простора,  има  28  учионица  и  3  кабинета  те  пратећу  фискултурну  салу.  ОШ  „  Мајка 
Кнежопољка“  расдполаже  са  1.644 м²  простора  за  учионице  а  укупно  затвореног  простора 
5275 м². 

Графикон  6:  Приказ  броја  рођених  (годиште  које  је  предвиђено  за  упис)  и  броја  уписаних 
ученика за последњих 6 година 

Графиконом  је  приказан 
број  рођених  (у  години 
предвиђеној за упис) и броја 
уписаних  у  први  разред.  Из 
графикона  можемо  видјети 
константан негативан салдо 
броја  рођених  (годиште 
предвиђено за упис) и броја 
уписаних  ученика  што 
потврђује  интензивне 
миграције  у  посљедњих 
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неколико година, односно напуштање општине од стране младих људи. У 2009. години је ова 
разлика је значајно смањена па тај негативни салдо у 2009. години износи 12 ученика. 

Од  средњошколских  установа  у  Козарској  Дубици  постоји  Средњошколски  центар  са 
четверогодишњим и трогодишњим занимањима и квалификацијама. Средношколски центар 
располаже  са  2.236  м²  затвореног  простора  и  15.400  м²  отвореног  простора,  23 
учионице,четири  школске  радионице  за  практичну  наставу,  те  13  кабинета  и 
специјализованих  учионица.  Школа  не  посједује  затворену  дворану,  као  ни  отворена 
игралишта, већ користи градску спотрску дворану. 

У школској 2008/09 години у ову школу уписало се укупно 618 ученика у 26 одјељења, али се 
тај  број  до  краја  школске  године  смањио  на  609  ученика.  Ученици  су  похађали  4  струке: 
економију,  право  и  трговину;  електротехнику;  туризам  и  угоститељство;  машинство  и 
обрада метала. Већ дужи низ година примјетно  је да се одређени број ученика који заврше 
основну школу уписује у школе у Приједору и Костајници. Углавном су то ученици који  са 
мјестом пребивалишта гравитирају сусједним општинама. 
 

Један број ученика са подручја општине се одлучује за школовање у средњим школама у 
општинама  у  окружењу.  Разлози  за  одлазак на школовање  у  сусједне  општине  су,  поред 
осталог,  везани  и  за  непостојање  одређених  занимања  у  средњој  школи  у  Козарској 
Дубици. 

Упис ученика у средње школе у сусједним општинама и смањење броја ученика у средњим 
школама је довео до хитних мјера усклађивања и обогаћивања програма средњих школа.  

Међутим,  изазов  са  којим  се  суочава  општина  је  предвидјети  будуће  потребе  тржишта 
рада и образовати одговорајући кадар који ће бити конкурентан на тржишту рада али и 
организовати  сталне  обуке  и  преквалификације  одраслих  које  ће  пратити  потребе 
тржишта рада. 

 

Култура и спорт 

У општини Козарска Дубица постоје двије установе за културу и то: Центар за информисање 
и културу и Народна библиотека. У оквиру институције „Центар за информисање и културу“ 
постоје  три  радне  јединице:  Радио‐телевизија  (као  локални  медији),  Дом  културе  те 
Спортска  дворана  и  Спортски  центар.  Дом  културе  је  основни  носилац  реализације  и 
организатор готово свих културних манифестација како у граду, тако и на подручју читаве 
општине Козарска Дубица. На  годишњем нивоу,  у  организацији Центра  за информисање и 
културу,  реализује  се  велики  број  различитих  манифестација.  У  току  2009.  године 
реализоване су укупно 33 културне манифестације. 

У посљедње четири године, реализовао се велики културно‐спортских пројекат под називом 
„Дубичко културно љето“ у оквиру којег се током љета организује око тридесет различитих 
културних и спортских манифестација. На подручју општине дјелује и просвјетно и културно 
друштво „Просвјета“ као и више удружења грађана и културно умјетничких друштава. 

Спортско рекреативне површине значајно су заступљене у просторној организацији града. У 
непосредној близини центра града функционише спортски центар са фудбалским стадионом 
са трибинама и пратећим садржајима. У самом центру града је мултифунционални спортски 
терен,  а  спортски  садржаји  развијени  су  и  непосредно  уз  средњошколски  центар  гдје  је 
изграђена  спортска  дворана.  На  подручју  општине  егзистира  укупно  19  спортских 
организација  (1.992  спортиста).  На  подручју  општине  егзистира  6  фудбалских  клубова,  1 
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мушки  и  2  женска  рукометма  клуба,  2  кошаркашка  клуба,  3  карате  клуба  те  по  један 
Шаховски клуб, Куглашки клуб, Риболовно друштво и Планинарско друштво. 

 

Постојеће  садржаје  културе  потребно  је  обогатити  те  планирати  и  реализовати  њихов 
развој  и  реконструкцију.  За  област  културе  потребно  је  напоменути  формирање  и 
отварање  нових  институција  (КУД‐ови,  музеји,  галерије,  клубови)  и  оживљавање  рада 
појединих удружења из ове области,  односно афирмацију младих људи  заинтересованих 
за  овај  вид  друштвеног живота,  који  својим  радом могу  да  обогате  културни живот  ове 
општине, уз координацију са институцијама Републике Српске.  

Главни носиоци развоја  спорта  су  спортски клубови, који дјелују на подручју општине и 
бројне  спортске  манифестације  које  се  организују.  Осим  локалног  и  регионалног, 
манифестације имају и међународни карактер.  

Изазов  за  општину  свакако  представља  активирање  и  увезивање  интересовања  и 
могућности  невладиних  организација,  младих,  културних  и  спортских  институција  и 
установа у циљу стварања привлачног и разноврсног културно – спортског садржаја који 
је веома битан за обогаћивање друштвеног живота општине.  

 

Здравствена заштита 

У Козарској Дубици је здравствена заштита заступљена на примарном нивоу у оквиру Дома 
здравља  „  Козма  и  Дамјан“  и  неколико  приватних  љекарских  ординација.  Дом  здравља  „ 
Козма  и  Дамјан“  располаже  са  потребним  стручним  кадровима.  У  Дома  здравља  ради  92 
радника, 5 љекара опште праксе, 16 специјалиста, 1 доктора стоматологије, 2 гинеколога, и 
остали.  На  подручју  општине  раде  2  приватне  амбуланте  опште  медицине,  1 
специјалистичка  ординација  и  3  стоматолошке  орјентације.  Најближа  општа  болница  и 
породилиште налазе се у Приједору и Градишци. 

Апотекарска  установа  „Свети  Лука“  и  неколико  приватних  апотека  баве  се  снабдјевањем 
становништва,  здравствених  и  других  установа,  лијековима и  санитетским материјалом.  У 
свом саставу апотекарска установа „Свети Лука“ има и производну галенску лабораторију за 
производњу галенских производа за сопствене потребе. Породичне амбуланте изграђене су 
у  МЗ  Срефлијама  и  Демировцу.  У  плану  је  изграња  амбуланте  у  Слабињи,  Бјелајцима, 
Међувођу  и  Кнежици  али  је  потребно  рјешити  имовинско‐правне  односе  и  проблем 
инфраструктуре.  

 

Здравствена инфраструктура општине је у доста тешком положају што је последица свих 
дешавања у току рата и мањка финансијских средстава. Примарна здравствена заштита је 
солидно развијена али секундарну и терцијарну заштиту пружају општине у окружењу. 

Питање  које  се  често  покреће  у  Козарској  Дубици  је  непостојање  породилишта,  што  у 
одређеној мјери, доприноси и негативном природном прираштају. 

 

Социјална заштита 

Социјална  заштита  становништва на подручју  општине Козарска Дубица остварује  се кроз 
рад  Јавне  установе  (ЈУ)  Центар  за  социјални  рад  (ЦСР)  Козарска  Дубица.  ЦСР  својом 
дјелатношћу  покрива  област  социјалног  рада,  социјалне  и  породичне  заштите,  дјечије 
заштите и здравственог осигурања корисника социјалне заштите. ЦСР има 10 запослених, а 
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кадровска  структура  задовољава  потребе  дјелатности  Центра.  Тренд  повећања 
незапослености ствара већи број лица која се налазе у стању социјалне потребе, па се самим 
тим повећава број лица са захтјевима за остваривање неког од права у Центру. 

Буџет Центра се током 2008. и 2009. године значајно смањио у односу на потребе, односно 
повећање броја корисника, па самим тим изискује обезбјеђење додатних средстава у буџету 
Центра за нормалан ток пословања. 

У току 2009. године у Центару за социјални рад Козарска Дубица запримљено је 2.170 аката. 
У наредном периоду Центар има  у  плану да направи  један вид  „социјалне карте“ на нивоу 
Општине,  да  би  одборници  Скупштине  општине  и  јавност  имали  што  јаснију  слику  о 
социјалном  стању  грађана  Општине  Козарска  Дубица,  те  да  би  се  могле  планирати  што 
адекватније мјере у циљу задовољавања потреба корисника. 

 

Имајући у виду број корисника и број становника општине Козарска Дубица уочљиво је да 
постотак корисника неких од права социјалне заштите прелази 10%.  

Проблеми  као  што  су  сиромаштво,  незапосленост,  старење  становништва,  социо‐
патолошке појаве (алкохолизам, скитање, просјачење), наслијеђене из предходних година, 
добили  су  повећан  тренд  у  2009.  години,  са  појавом  насиља  (посебно  у  породици), 
злостављања породице и дјеце, вршњачког насиља у школама, алкохолизма малољетника, 
како мушке тако и женске популације. 

Укупно  стање  у  сектору  здравствене  заштите  је  битно  утицало  на  појаву  већег  броја 
корисника  на  терет  Центра  односно  Буџета  Општине.  Ово  је  посљедица  општег  стања 
здравља  свих  популација  у  општини,  са  сталним  повећањем  болести  и  болесника  који 
имају право на додатак за његу и помоћ другог лица, као и право на помоћ када се нађу у 
стању социјалне потребе због дуготрајног и исцрпљујућег лијечења. 

 

Становање 

Просторна  организација  становања  у  Козарској  Дубици  резултат  је  демографских  и 
просторних  елемената  и  потреба  насталих  након  протеклог  рата  те  нових  трендова  у 
изградњи стамбених насеља типичних за период транзиције након 1991. године. 

На  територији  општине Козарска Дубица  је  евидентирано  976  стамбених  јединица  које  су 
биле  у  друштвеном  власништву.  До  данас  је  регистровано  укупно  970  станова  који  су 
приватизовани.  На  територији  општине  је  изграђено  још  6  стамбених  зграда  које  су 
изграђене  у  приватном аранжману  за потребе тржишта  са орјентационо око 70  стамбених 
јединица.  Такође,  постоји  знатан  број  стамбених  цјелина  ‐  зграде  са  једном  или  двије 
стамбене јединице. 

У Козарској Дубици је након 1995. године пристигао велики број избјеглица што је условило 
изградњу нових стамбених насеља у првом појасу око ужег урбаног подручја. 

 

Цивилна заштита 

За  обављање  одређених  послова  у  припремном  периоду,  за  заштиту  и  спашавање,  те  за 
руковођење акцијама цивилне заштите именован је Општински штаб цивилне заштите као 
стручно‐оперативни орган начелника општине.  
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Рањиве групе 

У  мају  2009.  године  пружено  је  више  од  1.600  различитих  услуга  социјалног  рада.  Влада 
Републике Српске обезбјеђује средства за остваривање права на оспособљавање за рад дјеце 
и  омладине  ометене  у физичком и  психичком развоју,  за  изградњу,  адаптацију,  санацију и 
опремање  установа  социјалне  заштите,  док  се  остала  права  сматрају  правима  од  општег 
интереса  и  о  њиховом  обезбјеђењу  стара  се  општина.  Општина  може  својом  одлуком,  у 
складу  са  материјалним  могућностима,  утврђивати  друга  права  у  области  социјалне 
заштите, већи обим права од обима права утврђених Законом и повољније услове за њихово 
остваривање, као и друге облике социјалне заштите.  

 

Цивилно друштво (невладине организације) 

Уз  различита  удружења  грађана  која  низ  година  дјелују  на  подручју  општине  Козарска 
Дубица,  последњих  година  евидентирано  је  активно  присуство  бројних  удружења.  На 
подручју општине Козарска Дубица организовано је и регистровано 27 удружења грађана и 
невладиних  организација  (5  из  области  културе,  6  хуманитарног  карактера,  3  омладинске 
организације и остало). Већина њих се суфинансира из буџета Општине Козарска Дубица. 

 

3.1.6. Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга 

Саобраћај 

Општа  карактеристика  градских  улица  је:  релативно  добро  стање  коловоза,  око  50% 
коловоза  је  са  савременим  коловозним  застором,  посебно  саобраћајнице  првог  реда; 
оборинска  канализација  је  такође  у  доста  добром  стању;  на  неким  улицама,  у  затеченом 
стању,  примјетна  су  оштећења  у  виду  ударних  рупа  и  мрежастих  пукотина;  неуређене 
банкине;  тротоари  су  углавном  у  лошем  стању  или  неизведени;  непотпуна  и  донекле 
недостатна хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација; у споредним улицама је 
присутна  појава  нелегалног  депоновања  отпадног  материјала  (недостају  одговарајући 
елементи  урбаног  мобилијара  односно  површине  за  њихово  позиционирање).  Локалне 
путеве на подручју  општине Козарска Дубица чини мрежа путева дужине 170 км. Основна 
карактеристика ових путева су знатна оштећења на коловозној конструкцији, ударне рупе, 
слабо  ријешена  одводња,  зачепљени  цјевасти  пропусти  и  ободни  канали.  Мрежу 
некатегорисаних  путева  чине  сви  шумски  и  сеоски  путеви.  Заједничка  карактеристика  за 
већину некатегорисаних путева је лоше стање елемената коловозне конструкције, поготово 
у брдским предјелима. 

 

Енергетска инфраструктура 

Западним рубом обухвата Урбанистичког плана пролази далековод називног напона 220 kV. 
Преко овог далековода Република Српска и Босна и Херцеговина су повезани са Републиком 
Хрватском као и у електроенергетски систем Европе. 

Козарска  Дубица  се  електричном  енергијом  напаја  из  трафостанице  Дубица  1  преносног 
односа 110/20/10 kV са два трансформатора јединичне снаге 20 MVA. Трафостаница Дубица 
1 је у електроенергетски систем повезана са два далековода називног напона 110 kV. 

‐  Бања  Лука  6  –  Козарска  Дубица,  повезаним  као  крута  веза  на  далековод  2x110  kV 
Бања  Лука  –  Сисак  а  завршен  је  у  трафостаници  Дубица  1  неадекватно  (само  са 
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растављачем у ТС Дубица 1) што знатно отежава манипулацију у ТС Дубица 1, као и 
на осталим ТС које се напајају са овога далековода. 

‐  Приједор  2  –  Козарска  Дубица,  на  овај  далековод  је  такође  неадекватно  спојена  ТС 
Приједор 3 тако да услови манипулације нису бољи на овом далеководу. 

На  подручју  општине  Козарске  Дубица  не  постоји  систем  даљинског  гријања.  Објекти  се 
загријавају  из  сопствених  котловница,  које  као  гориво  користе  чврсто,  течно или,  у мањој 
мјери, друга горива и електричну енергију. 

 

Комунална инфраструктура 

Водоснабдијевање.  Општина  има  преко  480  извора  питке  воде  који  су  промјењивог 
квантитета и квалитета, а разлог томе су неадекватне мјере заштите. Становници општине 
имају  проблема  са  водоснабдјевањем  а  разлози  су:  велики  губитци  у  водоводној  мрежи, 
велика  удаљеност  водозахвата  и  велике  висине  пумпања  воде,  нерјешена  власничка 
структура, недовољни капацитети резервоара, дотрајалост градске водоводне мреже идр. 

Канализација.  Око  76%  градских  домаћинстава  у  Дубици  је  прикључено  на  систем 
канализације.  Остатак  домаћинстава  користи  септичке  јаме  или  испушта  канализацију  у 
потоке  и  ријеке.  У  градском  подручју  септичке  јаме  празни  А.Д.  “Водовод“  и  испушта  у 
канализацијски систем. Канализација се испушта у ријеку Уну без прераде. Све прикупљене 
отпадне  воде  се  испуштају  директно  у  водоток  на  једном  излазном  мјесту.  Град  нема 
изграђен уређај за третман отпадних вода. 

Стање јавне расвјете у Козарској Дубици је врло лоше. Расвјета је углавном прикључена на 
поља  јавне  расвјете  у  трафостаницама  што  је  превазиђено  рјешење  јер  власник  јавне 
расвјете  (Општина  Козарска  Дубица)  није  и  власник  трафостанице  у  којој  се  поље  јавне 
расвјете  налази  (РЈ  "Електродистрибуција").  На  главним  путним  правцима  у  Козарској 
Дубици  постоји  јавна  расвјета  изграђена  до  90‐их  година  и  изведена  је  углавном  са  данас 
превазиђеним свјетиљкама што је додатно дошло до изражаја због лошег одржавања. 

 

Путна  инфраструктура  на  подручју  општине  је  релативно  задовољавајућа  док  је 
комунална  инфраструктура,  посебно  водоводна  и  канализациона,  у  прилично  лошем 
стању  и  потребна  су  значајна  улагања  за  реконструкцију  али  и  изградњу  комуналне 
инфруструктуре. 

 

Стање административних услуга локалне самоуправе  

У  Административној  служби  општине  Козарска  Дубица  запослено  је  99  службеника. 
Општинска административна служба има: Стручну службу Скупштине општине, начелника 
Оптшине и замјеника начелника Општине, Кабинет начелника Општине и четири одјељења 
(Одјељење  за  општу  управу  и  борачко‐инвалидску  заштиту,  Одјељење  за  привреду  и 
друштвене  дјелатности,  Одјељење  за  финансије,  рачуноводство  и  наплату  буџета  и 
Одјељење за просторно уређење и стамбено‐комуналне послове). 

Потребна стручна спрема и занимање запослених готово у потпуности одговара образовним 
профилима садашњих запослених. У општини Козарска Дубица је запослено 35% мушкараца 
и и 65% жена.  

Број рачунара у општини се повећава из године у годину и у 2009. години је достигао број од 
92 рачунара, односно готово 1 рачунар по запосленом. 
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Анализирајући  одговоре  корисника  услуга  Административне  службе,  запажено  је  знатно 
повећање  задовољства  грађана  услугама  општине  у  2009.  години  у  односу  на  претходне 
периоде.  

Такође,  општина  има  веома  добру  сарадњу  са  невладиним  сектором  када  је  у  питању 
планирање развоја али и имплементација пројеката. 

 

Општинска  администрација  се  одликује младим,  едукованим и проактивним тимом који 
разумије улогу локалне управе у развоју општине. 

Сарадња локалне управе са невладиним сектором је веома добра. 

Изазов за општину ће бити развијање даљих облика сарадње са невладиним и приватним 
сектором и њихово стављање у функцију развоја општине. 

 

3.1.7. Стање животне средине 

Због релативно слабог привредног развоја општине Козарска Дубица на подручју општине 
нема  ни  емитера  полутаната  ваздуха.  Постоје  концентрисана,  тачкаста  и  линијска 
онечишћења  у  класичној  класификацији  контаминената животне  средине.  Општина  нема 
ни једну фиксну ни мобилну станицу за континуирану контролу квалитета ваздуха. 

Отпадом  управља  „Комуналац“  а.д.  Козарска  Дубица.  Организује  прикупљање  комуналног 
отпада, одваја папир, најлон, метал и стакло и пласира на тржиште секундарних сировина. 
Осталу  количину  пресује  и  транспортује  на  регионалну  депонију  у  Приједору  по 
ентитетском  концепту  прикупљања  отапада  у  РС  и  БиХ.  Има  потребе  за  формирањем 
санитарне  претоварне  станице  или  санитарне  депоније  на  подручју  општине  Козарска 
Дубица  јер  би  се  тако  уштедјело  бар  200  000  КМ  само  на  цијени  транспорту  комуналног 
чврстог  отпада.  Или  да  се  тај  проблем  рјешава  мобилним  и  фиксним  спалионицама 
специјализованих произвођача. 

 

Узимајући  у  обзир  свјетске  трендове  „хране  као  лијека“  и  еколошке  производње  хране, 
значај  заштите  животне  средине  долази  до  изражаја,  не  само  за  заштиту  здравља 
становништва, већ и привредни развој општине, посебно имајући у виду оријентисаност 
општине на пољопривредну производњу и производњу хране.  

Регионална депонија у Приједору представља ријешавање управљања отпада, али требало 
би у наредном периоду размишљати о економичнијим начинима управљања отпадом. 

Стратешки  изазов  за  општину  је  омогућити  одржив  развој  општине,  привући  нове 
производне  инвестиције  и  развијати  високопрофитабилне  индустрије,  уз  истовремено 
очување животне средине. 

 

3.1.8. Стање просторнопланске документације 

Општина  Козарска  Дубица  на  својој  територији  тренутно  има  четири  важећа  планска 
документа:  Урбанистички  план  „Козарска  Дубица  2020“  (важећи  од  14.12.2006.г.); 
Регулациони  план  „Централна  зона Козарска Дубица“  (важећи  од  3.7.2007.г.);  Регулациони 
план  „Кривдића  брдо“  (важећи  од  26.2.2010.г.)  и  Регулациони  план  „Индустријска  зона 
Липова  греда“  (важећи  од  1.4.2010.г.).  Тренутно  је  у  изради  Регулациони  план  насеља 



23 

 

Кнежица, који је у фази јавног увида у нацрт регулационог плана. Просторни план општине 
је у изради и планирани завршетак израде је до краја 2010. године. 

 

3.1.9. Анализа буџета 

Што  се  тиче  буџета  општине  може  се  констатовати  да  је  недовољан  за  подмирење  свих 
потреба  и  за  развој  општине.  У  структури  буџета  порезни  приходи  учествују  са  57,1  %, 
грантови  са  12,2  %,  те  непорезни  приходи  13,4  %,  прилив  од  продаје  сталних  средстава 
износи 1,3% и прилив од домаћег задуживања износи 16,0%. 

Табела 2. Структура буџетске потрошње 

ОПИС 

Извр
шење 

2006. 

Стр. 

% 

Извр
шење 

2007. 

Стр. 

% 

Извр
шење 

2008. 

Стр. 

% 

Извр
шење 

2009. 

Стр. 

% 

План 

2010. 

Стр. 

% 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 4.597.701  55,0  5.538.536  58,8  6.725.044  67,9  7.178.275  66,5  6.856.000  70,4 

КАПИТАЛНИ  

ТРОШКОВИ 
3.243.188  38,8  2.395.181  25,4  2.719.430  27,5  3.282.249  30,4  2.394.000  24,6 

ОТПЛАТА ДУГОВА  520.848  6,2  1.478.756  15,8  454.555  4,6  335.032  3,0  485.000  5,0 

УКУПНИ РАСХОДИ  

И ИЗДАЦИ 
8.361.737  100  9.412.473  100  9.899.029  100  10.795.556  100  9.735.000  100 

 

Финансијски  план  реализације  стратегије  обухвата  детаљно  разрађен  план  неопходних 
средстава  за  финансирање  пројеката  из  стратегије  за  наредну  годину  али  и  индикативно 
разрађен план за наредне три године. Један дио средстава за финансирање пројеката ће бити 
планиран из буџета општине.  

Изазов  за  општину  Козарска  Дубица  ће  бити  прелазак  са  једногодишњег  на  вишегодишње 
планирање буџета и обезбјеђење  средстава  за развој,  односно  за имплементацију пројеката 
из стратегије. Ово неће бити могуће уколико се не успостави стабилан и ефикасан механизам 
за  управљање развојем  унутар  општинске  управе,  који  ће  бити  задужен  за имплементацију 
стратегије развоја, усмјеравање и контролу средстава, мониторинг, евалуацију и ажурирање 
развојног документа. 
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3.2. Стратешко фокусирање 

3.2.1. SWOT анализа општине Козарска Дубица 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

повољан  географски  положај  и  близина 
границе  (прометна  позиција  повољна  за 
производно – извозне инвестиције); 

природни ресурси (шуме, ријеке, изворишта 
питке воде); 

просторно – планска документација; 

индустријска  зона  (инфраструктурно 
уређење  у  току,  80ха,  и  заинтересованост 
инвеститора); 

регионално конкурентан бањски туризам; 

ријешено  управљање  отпадом  (регионална 
депонија +/‐); 

 едукован, млад, проактиван тим у oпштини; 

разумијевање  локалне  управе  за  рад  НВО 
сектора и јачање сарадње са НВО сектором; 

 општинско  издвајање  за  стипендирање 
студената (138 стипендиста у 2010.год.); 

репутација  општине  као  мјеста  гдје  је 
загарантован  успјех  пољопривредне  и 
прехрамбене  индустрије  (производња 
млијека, воћа, сточна производња...); 

 обезбијеђени  су  сви  предуслови  за  развој 
пољопривредне  производње  (квалитетно 
пољопривредно  земљиште,  развијена 
инфраструкутра  –  противградна  заштита, 
заштита  од  поплава,  путеви,  стручна 
савјетодавна служба); 

задовољавајућа  културна  и  спортска 
инфраструктура. 

 уситњеност пољопривредних посједа (омета 
развој интензивне пољ. производње); 

 слаба  заинтересованост  за  организовање 
пољопривредних  произвођача  (разлог  – 
неповјерење); 

 сиромашна  туристичка  инфраструктура  и 
садржаји,  што  онемогућава  бољу 
експлоатацију  туристичких  садржаја  (и 
њихова међусобна неувезаност); 

 негативни  ефекти  приватизације  (смањени 
производни  капацитети,  предузећа  у 
стечају); 

 низак  степен  обраде  дрвета  (примарна 
прерада дрвета); 

 нестимулативно  пословно  окружење  за 
развој малих и средњих предузећа; 

 отежани  робни  саобраћај  (лоше  стање 
регионалне  саобраћајне  инфраструктуре  и 
забрана  кориштења  граничног  прелаза  за 
теретна возила); 

 нископрофитабилна  привредна  структура 
(немогућност  ширења  пословања  и 
запошљавања); 

 неусклађена  понуда  радне  снаге  (одређеног 
образовног профила) са потребама тржишта;  

 ограничени  капацитети  за  управљање 
критична  комунална  инфраструктура 
(незадовољавајућа  водоводна  и 
канализациона инфраструктура); 

 непостојање  пречистача  комуналних 
отпадних вода; 

 висока стопа незапослености; 

 развојем и имплементацију пројеката; 

 алармантно низак природни прираштај; 

 непостојање породилишта; 

 неодговарајућа  локација  и  недовољни 
капацитет дјечијег вртића; 

 културно  –  историјско  насљеђе  није 
адекватно третирано. 
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ПРИЛИКЕ  ПРИЈЕТЊЕ 

изградња аутопута Бањалука – Градишка и 
близина аутопута Београд – Загреб; 

прекогранична сарадња са Хрватском; 

кориштење  приватно  –  јавног  партнерства 
за развој; 

приступни  фондови  за  пољопривредну 
производњу; 

пловност ријеке Саве; 

кориштење  концепта  кластера  (посебно 
пољопривреда и дрвопрерада). 

непостојање  институција  за  сертификовање 
пољопривредних  производа  признатих  од 
стране ЕУ (воће, мед...); 

престанак  финансирања  локалних  заједница 
од стране виших нивоа власти; 

глобална финансијска криза; 

конкуренција  у  извозу  пољопривредних 
производа  (нпр.  Словенија  у  млијечној 
индустрији). 

 

SWOT  анализа  представља  мост  између  садашњег  стања,  које  је  утврђено  анализом,  и 
жељеног  будућег  стања  које  се  дефинише  стратешким  планом  развоја.  Овај  концепт  даје 
систематску анализу пријетњи и прилика, као и могућност њиховог усаглашавања са јаким и 
слабим странама општине. SWOT анализа обезбјеђује информације корисне за усклађивање 
општинских капацитета и способности са окружењем у којем општина дјелује. 

Најважније  снаге  општине  Козарка  Дубица  обухватају  повољну  локацију  за  производно‐
извозне  инвестиције,  индустријску  зону,  значајне  природне  ресурсе  и  добру  репутацију 
општине  у  пољопривреди  и  прехрамбеној  индустрији  (производња  млијека,  воћа,  сточна 
производња...),  док  прилике  укључују  близину  аутопута,  пловност  ријеке  Саве  и  могуће 
кориштење концепата прекограничне сарадње, кластера и  јавно‐приватног партнерства за 
развој.  Ове,  као  и  остале  прилике  би  требало  максимално  искористити  да  би  се  и 
конкурентске предности ефектуирале на најбољи могући начин. 

С друге стране, најважније слабости, препреке и ограничења за привредни развој обухватају 
уситњеност  пољопривредних  посједа,  сиромашну  туристичку  инфраструктуру  и  садржаје, 
отежан  робни  саобраћај  због  лошег  стања  саобраћајне  инфраструктуре  и  немогућности 
кориштења  граничног  прелаза  за  теретна  возила,  високу  стопу  незапослености, 
нископрофитабилну  структуру  привреде,  нестимулативно  пословно  окружење  за  МСП  и 
неускађеност  понуде  радне  снаге  са  потребама  тржиштас  рада.  Слабости  релевантне  за 
преостала  два  сектора  локалног  развоја  су  незадовољавајућа  водоводна  и  канализациона 
инфраструктура, низак природни прираштај,  непостојање породилишта,  те неодговарајућа 
локација  и  недовољни  капацитет  дјечијег  вртића.  Ограничени  капацитети  за  управљање 
развојем  и  имплементацију  пројеката  представљају  слабост  која  је  релевантна  за  сва  три 
развојна  сектора.  Ове  слабости  би  требало  минимизовати  или,  ако  је  могуће,  потпуно 
елиминисати, како би се конкурентске предности искористиле на најбољи могући начин. 

Најважније  пријетње  за  развој  општине,  као  што  су  непостојање  институција  за 
сертификовање  пољопривредних  производа  и  снажна  конкуренција  у  овој  области, 
престанак  финансирања  локалних  заједница  од  стране  виших  нивоа  власти  и  глобална 
економска криза, могу угрозити конкурентност и успорити привредни и друштвени развој 
општине. Слично као и слабости, ове пријетње би требало минимизовати или, ако је могуће, 
у потпуности елиминисати. 
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3.2.2. Стратешки фокуси 

Општина Козарска Дубица опредјелила се за слиједећих шест стратешких фокуса: 

1.  Постизање  већег  степена  прераде  пољопривредних  и  дрвопрерађивачких 
производа.  

2.  Привлачење  производноизвозних  инвестиција  и  омогућавање  развоја  високо 
профитабилних индустрија. 

3.  Образовање одговарајућих кадрова. 

4.  Заустављање негативног природног прираштаја. 

5.  Омогућавање одрживог развоја  уз очување животне  средине  (неконтролисана 
сјеча  шума,  онечишћавање  вода,  неконтролисана  употреба  пестицида  у 
пољопривреди, дивље депоније и сл.). 

6.  Даљи развој иновативног пољопривредног предузетничког духа и омогућавање 
стварања нових бизниса заснованих на постојећим индустријама. 

1. Постизање већег степена прераде пољопривредних и дрвопрерађивачких производа  

Инвестирање у проширење и модернизацију прерађивачких капацитета претпоставка  је за 
остварење већег степена финализације производње у пољопривреди и дрвопреради. Уједно, 
инсталирањем нових и проширењем постојећих прерађивачких капацитета, омогућило би се 
ново  запошљавање  у  производњи  софистициранијих  пољопривредних  производа  и 
производа  од дрвета,  а  адекватније би  се користило и ресурсни потенцијал општине.  Због 
тога,  стварање  повољног  амбијента  за  привлачење  инвестиција  у  пољопривреди  и 
дрвопрерађивачком сектору представа стратешки форкус општине Козарска Дубица.  

 

2.  Привлачење  производноизвозних  инвестиција  и  омогућавање  развоја  високо 
профитабилних индустрија 

Овај стратешки фокус у уској је вези са претходним, с тим што се овдје ради о настојању да се 
високо  профитабилне  технологије  привуку  и  уведу  и  о  остале  секторе  дубичке  привреде. 
Стварање  веће  додајне  вриједности  претпоставка  је  за  закључивање  извозних  послова, 
поврећање запослености и отварање нових инвестиционих циклуса.  

 

3. Образовање одговарајућих кадрова 

И овај фокус, као и претходна два, упућује на подршку развоју локалне економије у сегменту 
образовања  и  припреме  одговарајућих  кадрова  прилагођених  потребама  привредне 
структуре  општине.  Високообразовани  кадрови  представљају  значајан  елемент  за 
опредјељење  о  инвестирању  у  одређеном  подручју  и  претпоставка  су  за  примјену 
савремених техничких и технолошких трендова у производњи. Другим ријечима, неће бити 
могуће  привући  значајне  инвестиције  и  примјенити  савремене  производне  концепте  без 
одговарајућих локално расположивих кадрова. 

 

4. Заустављање негативног природног прираштаја 

Рјешавање  проблема  ниског  наталитета  представља  горуће  питање  за  општину  Козарска 
Добица. Уколико се тренд настави, негативан природни прираштај може да доведе у питање 
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све  остале  предузете  развојне  напоре.  Са  једне  стране,  потребно  је  стимулисати  рађање 
дјеце, али је подједнако важно настојати привући кадрове и младе људе на простор општине.  

 

5. Омогућавање одрживог развоја уз очување животне средине (неконтролисана сјеча 
шума,  онечишћавање  вода,  неконтролисана  употреба  пестицида  у  пољопривреди, 
дивље депоније и сл.) 

Један  од  принципа  на  којима  се  заснива  miPRO  методологија  је  одрживост  у  домену 
одговорног  управљања  животном  средином  и  природним  ресурсима.  Одрживост  животне 
средине  значи  да  се  животно  важни  природни  ресурси  требају  користити  на  начин  да 
задовољавање  садашњих  потреба  не  угрожава  могућности  будућих  генерација.  Стратешка 
опредјељења која се односе на развој пољопривреде и туризма наглашавају значај заштите 
животне средине за општину Козарска Дубица. Заштићена и здрава животна средина само је 
један од предуслова за омогућавање одрживог развоја општине.  

 

6.  Даљи  развој  иновативног  пољопривредног  предузетничког  духа  и  омогућавање 
стварања нових бизниса заснованих на постојећим индустријама 

Суштина  економског  развоја  огледа  се  у  стимулисању  развоја  предузетничких  и 
иновативних капацитета ради оптималног искориштавања домаћих развојних могућности. 
У  Козарској  Дубици  примјена  овог  концепта  је  итекако  могућа  у  пољопривредној 
производњи.  Пољопривреда  производи  неопходне  инпуте  за  прерађивачку  индустрију 
омогућујући њен раст и ново запошљавање. Слично томе, потребно је стимулисати отварање 
нових производних и сервисних МСП која ће сервисирати потребе постојећих индустријских 
капацитета и смањнити њнихову зависност од увезених роба и услуга.  

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

44..  ВВииззиијјаа  ии  ссттррааттеешшккии  ццииљљееввии  ррааззввоојјаа  

 

 
Визијом и стратешким циљевима обликују се намјеравана конкурентска позиција, у којој  је 
уграђен  принцип  стварања  и  одржавања  конкурентске  предности,  и  заједничка 
перспектива, у којој је уграђен принцип одрживости.  

Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја. 

С  друге  стране,  ови  циљеви  имају  упориште  у  дефинисаним  стратешким  фокусима  као 
финалном  резултату  спроведене  социо‐економске  и  SWOT  анализе.  Тако  заснованим  и 
дефинисаним  стратешким  циљевима  оцртавају  се  главни  правци  и  очекивани  домети 
трансформације Козарске Дубице као цјелине. 

 

 



29 

 

Стратешки  циљ  (СЦ)  1:  Изграђена  снажна  привредна  структура  која  у 
потпуности  користи  све  локацијске  и  инфраструктурне  погодности  Козарске 
Дубице 

Општина Козарска Дубица има оптималан географски положај и све предуслове за изградњу 
снажне  привредне  структуре,  посебно  када  је  ријеч  о  производњи  хране  и  преради 
пољопривредних производа. 

Повољан  географски  положај,  близина  границе  са  Републиком  Хрватском  и  одличан 
геопрометни положај стварају основу за  производно – извозне инвестиције.  

Такође  су  обезбјеђени  сви  предуслови  за  развој  пољопривредне  производње  (квалитетно 
пољопривредно земљиште, развијена инфраструкутра – противградна заштита, заштита од 
поплава, путеви, стручна савјетодавна служба). 

Општина  је  богата  шумом  као  природним  ресурсом  који  ствара  предуслове  за  развој 
дрвопрерађивачке индустрије, посебно у сегмету финализације производа од дрвета. 

Циљ  је  да  општина  Козарска  Дубица  искористи  свој  географски  положај  и  квалитет 
пољопривредног  земљишта  за  развој  привреде,  а  посебно  пољопривреде  и  прераде 
пољопривредних производа. 

Близина  границе  и  аутопута  Загреб‐Београд  стварају  одличне  услове  за  привлачење 
инвестиција, посебно када је ријеч о страним инвеститорима. 

Општина  је изузетно богата плодним земљиштем који  је основа  за развој пољопривреде и 
индустрије прераде пољопривредних производа. 

Повољни климатски услови и незагађеност подручја омогућују развој производње „здраве“ 
хране која је изузетно тражена на тржиштима ЕУ. 

Кораци у реализацији овог стратешког циља ће укључити: 

 Подршку изградњи снажне предузетничке инфраструктуре; 

 Организовање и увезивање пољопривредне производње; 

 Оснаживање прехрамбене и прерађивачке индустрије; 

 Повећање степена финализације у дрвопрерађивачкој индустрији; 

 Подршку  развоју  туристичке  понуде  на  бази  природних,  културних  и  историјских 
потенцијала. 

Реализација  овог  стратешког  циља  ће  бити  омогућена  остваривањем  слиједећих 
оперативних циљева: 

 ЕР 1: Изграђена снажна предузетничка инфраструктура до 2015. године; 

 ЕР 2: Организована и увезана пољопривредна производња до 2013. године; 

 ЕР 3: Ојачана прехрамбена и прерађивачка индустрија до 2012. године; 

 ЕР 4: Повећан степен финализације у дрвопрерађивачкој индустрији до 2015. године; 

 ЕР  5:  Развијена  туристичка  понуда  на  бази  природних,  културних  и  историјских 
потенцијала до 2014. године. 
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Стратешки  циљ  (СЦ)  2.  Подмлађена  друштвена  заједница,  која  задржава  и 
привлачи младе и успјешне људе и брине о старим и изнемоглим особама 

СWОТ  анализом  је  утвђено  да  у  Општини  Козарска  Дубица,  нарочито  од  2000.  године 
карактеристичана  изразито  негативна  стопа  природног  прираштаја  становништва.  Број 
рођених  у  период  од  2005.  до  2009.  године  константно  се  смањује,  док    је  стопа  смртности 
становништва  у  истом  периоду  вишеструко  већа.  У  овом  периоду  општина  је  изгубила  1.239 
становника. 

Проблем наталитета подразумијева вођење активне и транспарентне хаталитетне политике 
у циљу повећања броја рођених. 

Такође, последњих 10 година евидентан је све учесталнији одлазак младих људи у веће центре 
Републике  Српске  и  у  стране  земље.  Уобичајна  пракса  је  да  млади  људи  послије  завршеног 
факултета,  уколико  добију  запослење  у  граду  у  којем  су  студирали  остају  и  тамо  започињу 
живот. Овај тренд одлазка младих људи евидентан је и повећава се из године у годину. 

Циљ је да општина задржи, али и да привуче младе образоване људе из других средина, на 
начин да им кроз запослење омогући  добре услове за живот и рад.  

С  обзиром  да  у  општини  нема  старачког  дома,    евидентан  је  проблем  збрињавања  старих  и 
изнемоглих особа.  

Отварањем старачком дома, рјешио би се проблем збрињавања старих и изнемоглих особа. 

Кораци у процесу реализације стратешког циља 3 ће укључити: 

 Отварање нових радних мјеста – реализацијом пројекта „ Индустријска зона“; 

 Стварање услова и осмишљавање креативних садржаја кроз које би млади људи 
квалитетно утрошили своје слободно вријеме; 

 Отварање старачког дома. 

Реализација  овог  стратешког  циља  ће  бити  омогућена  остваривањем  слиједећих 
оперативних циљева: 

 ДР 1: Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2016. године. 

 ДР 2: Осигурано проактивно прилагођавање знања и вјештина потребама унапређене 
индустрије и пољопривреде до 2016. године. 

 ДР 3: Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана до 2015. године. 

 ДР 4: Унапријеђено стање социјалне сигурности грађана до 2014. године. 

 

Стратешки  циљ  (СЦ)  3:  Успостављен  позитиван  имиџ,  чије  су  окоснице 
организована  туристичка  понуда  и  заштићена  животна  средина  према 
Европским стандардима 

Општина  посједује  велике  туристичке  потенцијале  који  се  не  користе  у  довољној  мјери. 
Имајући  у  виду  да  је  туризам  грана  која  у    развијеним  земљама  увелико  утиче  на  висину 
националног  доходка,  потребно  је  радити на њеном  развоју. Што  се  тиче  развоја  туризма, 
неопходно је извршити идентификацију свих туристичких атрактивности и објединити их у 
једну  туристичку  понуду.  Дефинисану  туристичку  понуду  потребно  је  промовисати  на 
најбољи начин и тиме привући туристе из сусједних општина и земаља. 
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СWОТ  анализом  дошло  се  до  закључка  да  општина  Козарска  Дубица  има  у  исто  вријеме 
проблеме  са  снабдијевањем  водом  за  пиће  код  ≈  35%  грађана  и  висок  хидролошки 
потенцијал, али да исти није на адекватан начин валидован. Циљ је да општина у што већој 
мјери  искористи  свој  хидролошки  потенцијал,  ријеши  проблем  недостајућег  квантитета  и 
квалитета воде за пиће а по могућности развије привредне капацитете да производи воду за 
пиће за друга тржишта која је немају довољно. 

Кораци у реализацији овог стратешког циља ће укључити: 

 Идентификацију туристичких потенцијала и креирање туристичке понуде; 

 Укључивање  свих  грађана  Козарске  Дубице  у  активности  везане  за  креирање  и 
промоцију туристичке понуде општине; 

 Радове  на  заштити  бунара  водоцрпилишта  Комленац  и  додатна  истраживања 
квалитета  и  квантитета  (бунари  Б‐1  и  Б‐3  уз  истраживање  најпоузданијим 
инструмент.техникама  како  би  се  донијели  закључци  о  техно‐економској 
оправданости бушења нових бунара) до краја 2010. године; 

 Санацију постојеће водоводне мреже до краја 2011. године; 

 Укључивање црпилишта Комленац у градски систем водоснабдијевања до краја 2012. 
године; 

 Санацију и проширење водоводне мреже у Кнешпољу до краја 2013. године; 

 Успостављање  Зона  санитарне  заштите  за  сва  водоцрпилишта  одговорајућег 
квантитета  (са  континуалним  протоком  преко  10  литара  у  секунди)  и  квалитета 
(према  Правилнику  о  хигијенској  исправности  воде  за  пиће  „Сл.гласник  РС“ 
број:40/03),  а  са  којих  се  при  томе  водом  за  пиће  снабдијева  најмање  20 
домаћинстава. 

Реализација  овог  стратешког  циља  ће  бити  омогућена  остваривањем  слиједећих 
оперативних циљева: 

 ЖС1:  Повећана  покривеност  квалитетним  водоснабдев  дјевањем  на  80‐90  % 
становништва општине до 2016. године; 

 ЖС 2: Регулисано 55 % отпадних и оборинских вода до 2020. године; 

 ЖС3: Уређена корита ријека и њихових притока у дужини од 45 километра до 2015. 
године; 

 ЖС  4:  Уклоњено  75%  дивљих  депонија  и  формирана  претоварна  станица  за 
комунални отпад до 2015. године; 

 ЖС  5:  Израђена  просторно  ‐  планска  и  еколошка  документација  и  успостављен 
мониторинг животне средине до 2015. године; 

 ЖС  6:  Унапређена  еколошке  свијест  грађана  општине  Козарска  Дубица  до  2015. 
године. 
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55..  ССееккттооррссккии  ррааззввоојјннии  ппллааннооввии     
5.1. План локалног економског развоја 

5.1.1. Фокусирање  

SWOT анализа економског развоја општине Козарска Дубица 

У погледу  економског  развоја,  општина Козарска Дубица посебну пажњу треба да посвети 
максимизирању  својих  најбитнијих  снага  које  укључују  повољан  локацијски  положај, 
близину граничног прелаза, ресурсну основу за прерађивачку индустрију и потенцијалне за 
развој  туризма.  У  погледу  економског  развоја  битна  је  и  репутација  општине  као  мјеста 
доброг за пољопривредну производњу (квалитетно пољопривредно земљиште и развијена 
инфраструкутра) и прехрамбену индустрију.  

Са  друге  стране,  општина  треба  да  уложи  напоре  на  минимизирању  главних  слабости  и 
пријетњи које утичу на њен економски развој. Најбитније слабости су везане за уситњеност 
пољопривредних  посједа,  слабу  организованост  пољопривредних  произвођача,  сиромашну 
туристичку  инфраструктуру  и  понуду,  низак  степен  финализације  производа  и 
неусклађеност  кадровске  структуре  са  потребама  тржишта  рада,  док  главне  пријетње 
укључују:  недовољну  сертификацију  и  велику  конкуренцију  у  пољопривреди,  сиву 
економију, лошу приватизацију и одлазак младих.  

 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

повољан  географски  положај  и  близина 
границе (позиција повољна за производно – 
извозне  инвестиције);  гранични  прелаз  II 
категорије са фито инспекцијом; 

природни ресурси (шуме, ријеке); 

пословна  зона  „  Липова  Греда“ 
(инфраструктурно  уређење  у  току,  70ха,  и 
заинтересованост инвеститора); 

туристички потенцијал;  

регионално конкурентан бањски туризам; 

општинско  издвајање  за  стипендирање 
студената (138 стипендиста у 2010.год.); 

репутација  општине  као  мјеста  гдје  је 
загарантован  успјех  пољопривредне  и 
прехрамбене  индустрије  (производња 
млијека, воћа, сточна производња...); 

обезбијеђени  су  сви  предуслови  за  развој 
пољопривредне  производње  (квалитетно 
пољопривредно  земљиште,  развијена 
инфраструкутра  –  противградна  заштита, 
заштита  од  поплава,  путеви,  стручна 
савјетодавна служба). 

уситњеност пољопривредних посједа (омета 
развој  интензивне  пољопривредне 
производње); 

слаба  заинтересованост  за  организовање 
пољопривредних  произвођача  (разлог  – 
неповјерење); 

сиромашна  туристичка  инфраструктура  и 
садржаји и њихова међусобна неувезаност; 

отежани  робни  саобраћај  (лоше  стање 
регионалне  саобраћајне  инфраструктуре  и 
забрана  кориштења  граничног  прелаза  за 
теретна возила); 

висока стопа незапослености свих старосних 
група; 

низак  степен  финалне  производње  у  дрво‐
прерађивачкој индустрији; 

неусклађена понуда радне снаге (одређеног 
образовног  профила)  са  потребама  на 
тржишту;   

неријешен  процес  стечаја  у  постојећим 
приватизованим  предузећима,  јер  законска 
регулатива не предвиђа локалне заједнице у 
поступку стечаја. 
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ПРИЛИКЕ  ПРИЈЕТЊЕ 

близина аутопута Београд – Загреб; 

прекогранична сарадња са Хрватском; 

кориштење  приватно  –  јавног  партнерства 
за развој; 

кориштење  концепта  кластера  (посебно 
пољопривреда и дрвопрерада); 

кориштење  различитих  модалитета 
финансирања  развојних  пројеката 
(партнерство  јавног  и  приватног  сектора, 
кредити...); 

претварање  подручја  Западног  Балкана  у 
јединствену  зону  слободне  трговине 
(ЦЕФТА); 

привлачење  технолошки  напредних 
индустрија,  са  знатно  квалитетнијим 
запошљавањем; 

активно  коришћење  и  могућности 
ентитетских  и  регионалних  стратегија  и 
фондова; 

 активно  коришћење  предприступних 
фондова  ЕУ  (посебно  фондова  који  ће 
финансирати рурални развој); 

могућности  за  изградњу  луке  на  Сави  и 
успостављање ријечног саобраћаја, пловност 
ријеке  Саве  (  узводно  плована  до  Сиска  па 
све до Црног мора); 

везивање малих бизниса за велике; 

раст  тражње  за  здравом  храном  на 
европским тржиштима. 

непостојање институција за сертификовање 
пољопривредних  производа  признатих  од 
стране ЕУ (воће, мед...); 

тренутна  глобална  финансијска  криза 
(турбуленције на свјетском тржишту); 

конкуренција  у  извозу  пољопривредних 
производа  (нпр.  Словенија  у  млијечној 
индустрији)  ‐  због  недовољне  контроле 
увоза пољопривредних производа; 

долазак прљавих индустрија; 

наставак  одлива  младих  стручњака  из 
земље; 

негативне посљедице приватизације; 

неподношљиво висок удио "сиве економије" 
у РС и БиХ; 

неусклађеност  програма  стручног 
образовања у РС са потребама привреде.  

У домену економског развоја развојни тим општине Козарска Дубица опредјелио се за три 
фокуса,  у  складу  са  налазима  социо‐економске  анализе  и  SWОТ  анализе.  Одабране  фокусе 
економског развоја могуће је представити у облику сљедећих питања: 

 Како  постићи  већи  степен  прераде  пољопривредних  и  дрвопрерађивачких 
производа?  

 Како  привући  производно  –  извозне  инвестиције  и  омогућити  развој  високо 
профитабилних индустрија? 

 Како  даље  развијати  иновативни  пољопривредни  предузетнички  дух  и  омогућити 
стварање нових бизниса заснованих на постојећим индустријама? 

Остали  фокуси  локалног  развоја  чија  се  окосница  налази  у  преостала  два  сектора 
(друштвени  развој  и  заштита  животне  средине)  су  такође  у  уској  вези  са  одабраним 
фокусима економског развоја и укључују: 

 образовање одговарајућих кадрова који су усклађени са потребама привреде,  
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 заустављање негативног природног прираштаја и 

 одржив развој уз очување животне средине (спречавање неконтролисане сјеча шума, 
онечишћавања  вода  и  неконтролисане  употреба  пестицида  у  пољопривреди, 
уклањање дивљих депонија и сл.). 

Стратешки циљеви развоја општине у највећој су могућој мјери одабрани у складу са овим 
стратешким  фокусима.  Тежиште  првог  стратешког  циља  налази  се  управо  у  сектору 
економског развоја: 

Стратешки циљ  (СЦ) 1: Изграђена  снажна привредна  структура која у потпуности користи 
све локацијске и инфраструктурне погодности Козарске Дубице. 

 

5.1.2. Секторски/оперативни циљеви економског развоја 

Дефинисани су сљедећи циљеви економског развоја општине Козарска Дубица: 

ЕР 1: Изграђена снажна предузетничка инфраструктура до 2015. године 

ЕР 2: Организована и увезана пољопривредна производња до 2013. године  

ЕР 3: Ојачана прехрамбена и прерађивачка индустрија до 2012. године 

ЕР 4: Повећан степен финализације у дрвопрерађивачкој индустрији до 2015. 
године  

ЕР 5: Развијена туристичка понуда на бази природних, културних и историјских 
потенцијала до 2014. године 

Циљеви  економског  развоја  се  директно  односе  на  први,  а  у  вези  су  и  са  преостала  два 
стратешка  циља.  Њихова  реализација  је  у  уској  корелацији  са  оперативним  циљевима  из 
области друштвеног развоја и заштите животне средине.  

 

Секторски/оперативни циљ ЕР 1. Изграђена снажна предузетничка инфраструктура до 
2015. године 

Секторски/оперативни циљ ЕР 1 доприноси реализацији једног стратешког циља: 

 1. Изграђена снажна привредна структура, која у потпуности користи све локацијске 
и инфраструктурне погодности Козарске Дубице.  

Секторски/оперативни циљ ЕР 1 доприноси и реализацији једног циља друштвеног развоја: 

 ДР 1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја. 

Развојни/оперативни циљ ЕР 1 такођер је у вези са једним циљем заштите животне средине: 

 ЖС 5. Израђена просторно‐планска и еколошка документација и успостављен систем 
мониторнига животне средине.  

 

Секторски/оперативни циљ ЕР 2. Организована и увезана пољопривредна производња 
до 2013. године 

Секторски/оперативни циљ ЕР 2 доприноси реализацији стратешког циља:  

 СЦ  1.  Изграђена  снажна  привредна  структура,  која  у  потпуности  користи  све 
локацијске и инфраструктурне погодности Козарске Дубице.  
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Секторски/оперативни циљ ЕР 2, такођер, доприноси реализацији  једног циља друштвеног 
развоја: 

 ДР  2.  Осигурано  проактивно  прилагођавање  знања    и  вјештина    потребама 
унапређене индустрије и пољопривреде. 

Секторски/оперативни циљ ЕР 2 у вези је са два циља заштите животне средине: 

 ЖС 2: Регулисано 55 % отпадних и оборинских вода до 2020. године. 

 ЖС  4:  Уклоњено  75%  дивљих  депонија  и  формирана  претоварна  станица  за 
комунални отпад до 2015. године. 

 

Секторски/оперативни циљ ЕР 3: Ојачана прехрамбена и прерађивачка индустрија до 
2012. године 

И секторски/оперативни циљ ЕР 3 доприноси реализацији првог Стратешког циља: 

 СЦ  1.  Изграђена  снажна  привредна  структура,  која  у  потпуности  користи  све 
локацијске и инфраструктурне погодности Козарске Дубице.  

Секторски/оперативни  циљ  ЕР  3  доприноси  такођереализацији  једног  циља  друштвеног 
развоја: 

 ДР  2.  Осигурано  проактивно  прилагођавање  знања  и  вјештина  потребама 
унапређене индустрије и пољопривреде. 

 

Секторски/оперативни циљ ЕР 4: Повећан степен финализације у дрвопрерађивачкој 
индустрији до 2015. године  

Секторски/оперативни циљ ЕР 4 директно доприноси реализацији стратешког циља: 

 СЦ  1:  Изграђена  снажна  привредна  структура,  која  у  потпуности  користи  све 
локацијске и инфраструктурне погодности Козарске Дубице.  

Секторски/оперативни  циљ  ЕР  4.  има  додира  и  са  једним  циљем  у  сектору  друштевног 
развоја: 

 ДР  2:  Осигурано  проактивно  прилагођавање  знања    и  вјештина    потребама 
унапређене индустрије и пољопривреде. 

Секторски/оперативни  циљ  ЕР  4  такођер  је  у  вези  са  једним  циљем  заштите  животне 
средине: 

 ЖС  5:  Израђена  просторно  ‐  планска  и  еколошка  документација  и  успостављен 
мониторинг животне средине до 2015. године. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ЕР  5:  Развијена  туристичка  понуда  на  бази  природних, 
културних и историјских потенцијала до 2014. године 

Секторски/оперативни циљ ЕР 5. доприноси релизаци Стратешког циља: 

СЦ  2:  Успостављен  позитиван  имиџ,  чије  су  окоснице  организована  туристичка 
понуда и заштићена животна средина према Европским стандардима. 
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Секторски/оперативни циљ ЕР 5.  је у директној вези са  једним циљем сектора друштвеног 
развоја: 

 ДР 3. Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана. 

Као и са петим циљем из сектора заштите животне средине: 

 ЖС  5:Израђена  просторно‐планска  и  еколошка  документација  и  успостављен 
систем мониторнига животне средине. 

 

Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

Секторски/оперативни циљеви економског развоја Козарске Дубице имају своје упориште у 
документима виших стратегија, планова и закона.  

План  економског  развоја  има  своје  упориште  у  сљедећим  документима  (стратегијама  и 
плановима) вишег нивоа:  

 Развојном  програму  Републике  Српске  (Министарство  финансије  РС)  и  Стратегији 
Инвестиционо – развојне банке Републике Српске (Инвестиционо‐развојна банка); 

 Стратегији  подстицања  развоја  страних  улагања  2009  –  2012  (Министарство  за 
економске односе и регионалну сарадњу); 

 Стратегији подстицања извоза у РС за период 2009  ‐ 2012 године  (Министарство за 
економске односе и регионалну сарадњу); 

 Стратегији  развоја  малих  и  средњих  предузећа  и  предузетништва  у  Републици 
Српској 2011 – 2013; 

 Акционом плану подршке успостављању и развоју пословних зона  у РС 2009‐2013;  

 Стратегији развоја туризма Републике Српске 2010 – 2020; 

 Стратегији  развоја  пољопривреде  РС  2010‐2015  и  Акционом  плану  за  реализацију 
циљева Стратегије развоја пољопривреде 2007‐2016. 

Поред  тога,  постоје  одлуке  Владе  РС  о  изградњи  приоритетних  саобраћајница:  Развојни 
програм  Републике  Српске  (Министарство  финансија  РС),  Стратегија  Инвестиционо‐
развојне банке Републике Српске (Инвестиционо – развојна банка), Стратегија подстицања 
страних  улагања  2009‐2012  (Министарство  за  економске  односе  и  регионалну  сарадњу)  и 
Стратегија развоја туризма Републике Српске 2010 ‐2020. 

С  обзиром  на  карактер  и  садржај  одабраних  интервенција  у  сектору  економског  развоја, 
програм успостављања и развоја пословних зона усклађен је са Акционим планом подршке 
успостављању и развоју пословних зона, док се програм подршке пољопривреди и руралном 
развоју наслања на Стратегију развоја пољопривреде РС.  

 

5.1.3. Програми, пројекти и мјере 

За реализацију плана економског развоја дефинисано је 32 пројеката и мјера груписаних у 5 
програма: 

 Програм 1: Успостављање и развој пословних зона (веза са стратешким циљем СЦ 
1 и оперативним циљем ЕР 1 плана економског развоја); 
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 Програм  2:  Привлачење  инвеститора  и  повећање  конкурентности  привреде 
(веза  са  стратешким  циљем  СЦ  1  и  оперативним  циљевима  ЕР  1  и  ЕР  4  плана 
економског развоја); 

 Програм  3:  Подршка  пољопривреди  и  руралном  развоју  (веза  са  стратешким 
циљем СЦ 1 и оперативним циљевима ЕР 2 и ЕР 3 плана економског развоја); 

 Програм 4: Развој туризма (веза са стратешким циљем СЦ 2 и оперативним циљем 
ЕР 5 плана економског развоја); 

 Програм 5: Унапређење инфраструктуре и институционална надградња (веза са 
стратешким  циљевима  СЦ  1  и  СЦ  3  и  оперативним  циљем  ЕР  1  плана  економског 
развоја). 

Пројекти  и  мјере  чијом  реализацијом  ће  бити  остварени  циљеви  економског  развоја  и 
њихово груписање у одговарајуће програме дато је у наредном прегледу. 
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ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (2011–2015). 

Оријентациони период реализације/  

динамика имплементације  

Пројекти / мјере 
Прог
рам 

Веза са 
стратешким и 
секторским – 
оператиним 
циљевима 

(уписати број 
циља/ева) 

2011.  2012.  2013.  2014.  2015. 

Носилац/ 
носиоци 

имплементације 

Циљне групе 
(корисници) 

1.1.1 Пословна зона 
„Кнежопољка”  П1  СЦ1; ЕР 1            Општина  Привредници 

1.1.2 Пословна зона 
„Кнежица“  П1  СЦ1; ЕР 1            Општина  Привредници 

1.1.3 Изградња пословне зоне 
“Липова греда” 

П1  СЦ1; ЕР 1  x  x  x  x  X  Општина  Привредници 

1.1.4 Пословна зона „Транзит“  П1  СЦ1; ЕР 1        x  X  Општина  Привредници 

1.1.5 Пословна зона на 
простору садашње 
“Пољопривреде и ХПК” 

П1  СЦ1; ЕР 1          X  Општина  Привредници 

1.2.1 Припрема плана 
промоције према 
инвеститорима  

П2  СЦ1; ЕР 1  x  x       
Општина, Л. 

агенција за развој 
Инвеститор и Л. 
агенција за развој 

1.2.2 Промоција Козарске 
Дубице као инвестиционе 
дестинације 

П2  СЦ1; ЕР 1  x  x  x  x  X 
Општина, Л. 

агенција за развој 
Инвеститор и Л. 
агенција за развој 

1.2.3 Мјера: Подстицај за  
привреду 

П2  СЦ1; ЕР 1  x  x  x    X  Општина  Привредници 

1.2.4 Мјера: Подстицаји за 
(ново) запошљавање  П2  СЦ1; ЕР 1 и ЕР 4  x  x  x  x  X  Општина  Привредници 

1.2.5 Мјера: Подстицај за 
развој пољопривреде  П2  СЦ1; ЕР 1  x  x  x  x  X  Општина  Пољопривредници
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ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (2011–2015). 

1.3.1 Израда стратегије 
руралног развоја општине 

П3  СЦ1; ЕР 2 и ЕР 3  x  x        Општина 
Пољопривредници 
и становници 

руралних подручја 

1.3.2 Формирање удружења 
произвођача воћа и поврћа 

П3  СЦ1; ЕР 2 и ЕР 3  x  x       
Општина, Л. 

агенција за развој 

Индивидуални 
пољопривредници 

и предузећа 

1.3.3 Формирање удружења 
произвођача млијека и меса  П3  СЦ1; ЕР 2 и ЕР 3  x  x       

Општина, Л. 
агенција за развој 

Индивидуални 
пољопривредници 

и предузећа 

1.4.1 Промоција могућности 
сеоског туризма (кроз обуке и 
семинаре) 

П4  СЦ1; ЕР 5  x  x       
Општина, 
Туристичка 
организација 

Пољопривредници 
и становници 

руралних подручја 

1.4.2 Развој манифестационог 
туризма  П4  СЦ1; ЕР 5  x  x  x  x  X 

Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани 

1.4.3 Промоција туристичких 
капацитета општине  П4  СЦ1; ЕР 5  x  x  x  x  X 

Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани 

1.4.4 Ријека Уна као 
јединствен ресурс за развој 

П4  СЦ1; ЕР 5  x  x       
Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани 

1.4.5 Обликовање туристичке 
понуде за вјерски туризам 

П4  СЦ1; ЕР 5      x  x  X 
Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани, 
вјерници 

1.4.6 Постављање туристичке 
сингнализације на подручју 
општине 

П4  СЦ1; ЕР 5  x         
Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани, 
путници 

1.4.7 Изградња ловачког 
(риболовачког) дома  П4  СЦ1; ЕР 5        x   

Општина, 
Туристичка 
организација 

Ловци и 
риболовци, 
туристи 
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ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (2011–2015). 

1.4.8 Уређење 
бициклистичких стаза 

П4  СЦ2; ЕР 5  x  x       
Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани 

1.4.9 Етно насеље у Кнежици  П4  СЦ1; ОЦ5  x  x       
Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани  

1.4.10 Ефектуирање Бање 
Мљечаница  П4  СЦ1; ЕР 5        x  X  Влада 

Туристи, 
пацијенти, 
грађани 

1.4.11 Уређење спомен 
подручја Доња Градина  П4  СЦ1; ЕР 5  x  x  x  x  X  Влада  Туристи, грађани 

1.4.12 Уређење и промоција 
језера „Липова греда” 

П4  СЦ1; ЕР 5  x         
Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани 

1.4.13 Уређење излетичког 
мјеста „Милића Гај“  П4  СЦ1; ЕР 5        x  X 

Општина, 
Туристичка 
организација 

Туристи, грађани 

1.5.1 Регионални пут 
Моштаница‐Мраковица  П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР 1  x  x        Влада 

Привредници, 
грађани 

1.5.2 Прекатегоризација 
граничног прелаза  П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР 1  x          Влада БиХ  Привредници 

1.5.3 Уређење авио писте  П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР 1    x        Општина, Влада 
Спортисти, 
грађани 

1.5.4 Реконструкција електро‐
дистрибутивне мреже 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР 1    x  x  x  X 
Електро 

дистрибуција Бања 
Лука 

Привреда, грађани 

1.5.5 Јачање капацитета 
службе за развој 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР 1  x  x  x  x  X  Општина  Привредници 

1.5.6 Санација и 
реконструкција  П5  СЦ1 и СЦ3; ЕП1  x  x  x      Општина  Грађани 
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ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (2011–2015). 
Административне зграде 
општине 
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Поред  овдје  наведених  пројеката  и  мјера,  посебан  стратешки  интерес  општине  Козарска 
Дубица  представља  рјешавање  питања  статуса  задружне  имовине  на  подручју  општине  и 
рјешавање  питања ДИП Козара.  С  обзиром  да  Општина  нема  специфичних  ингеренција  по 
овим питањима, није било могуће предвидјети одговарајуће пројектне интервенције. Слична 
ситуација је и са прекатегоризацијом граничног прелаза.  

У  2011.  години  планирана  је  припрема  реализације  пројеката  који  имају  ефекат  полуге, 
односно  већих  развојних  пројеката  (израда  пројектне  документације  и  студија, 
пројектовање и слично).  

Постоји  неколико  пројеката  у  које  је  потребно  укључити  сусједне  општине,  па  и  сусједну 
земљу:  

 Регионални пут Моштаница‐Мраковица (Приједор); 

 Прекатегоризација граничног прелаза  (Јасеновац); 

 Ријека Уна као  јединствен ресурс за развој (Костајница, Хрватска Дубица и Хрватска 
Костајница). 

 

5.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима                                                                                          

У наредној табели дат је преглед најважнијих индикатора на нивоу секторски/оперативних 
циљева плана економског развоја опћине Козарска Дубица.  

Циљеви економског развоја 
Индикатори на нивоу 

развојног/оперативног циља 

Индикатори на 
програмско/пројектном 

новоу 

1.  Изграђена  снажна 
предузетничка 
инфраструктура 

У новим и постојећим пословним 
зонама  отворено  најмање  20 
нових  предузећа  са  200  радних 
мјеста до 2015. године.  

Привучене  најмање  3  нове 
инвестиције  у  производњу 
финалних  производа  до  2014. 
године. 

Изграђена и функционална 
пословна зона „Липова греда“, 
15 нових привредних субјеката 
унутар пословне зоне „Липова 
греда“, 
Исплаћено 70.000 КМ подстицаја 
годишње из буџета општине,  
Исплаћено 1.000 000 КМ 
привредницима у сврху нових 
радних мјеста 
 
 

2.  Организована  и  увезана 
пољопривредна 
производња 

Обезбјеђена  континуирана 
сарадња  предузећа  из 
прехрамбене  индустрије  са 
најмање  2  удружења  и  100 
пољопривредних  произвођача  до 
2013. године. 

Урађена стратегија руралног 
развоја, 
Формирано удружење  
произвођача воћа и поврћа, 
обезбјеђење 2.000 000 КМ 
подстицаја од стране Владе РС за 
пољопривреднике, 
Отворен 1 привредни субјекат из 
дјелатности индустријске прераде 
воћа и поврћа 
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Циљеви економског развоја 
Индикатори на нивоу 

развојног/оперативног циља 

Индикатори на 
програмско/пројектном 

новоу 
 

3.  Ојачана  прехрамбена  и 
прерађивачка индустрија 

Отворена  најмање  3  нова 
прерађивачка  капацитета  до 
2012. Године. 

Формирање удружења 
произвођача млијека и меса, 
Отворен 1 привредни субјекат из 
дјелатности индустријске прераде 
млијека и меса 
 

4.  Повећан  степен 
финализације  у 
дрвопрерађивачкој 
индустрији 

Повећан  удио  финалних 
производа у дрво‐прерађивачком 
сектору  за  20%  (ријешен  статус 
ДИП  Козара)  до  краја  2015. 
године. 

Приватизована ДИП Козара, 
 
 
 
 

5.  Развијена  туристичка 
понуда на бази природних, 
културних  и  историјских 
потенцијала 

Број  туриста  утростручен  до 
2013. године у односу на 2010.  

До  2014.  развијена  туристичка 
инфраструктура,  посебно  за 
културно‐историјски туризам. 

Уређено етно насеље у Кнежици, 
Уређена бициклистичка стаза, 
уређно спомен подручје „Доња 
Градина“, Уређено и промовисано 
језеро „Липова Греда“, завршена 
реконструкција  излетичког мјеста 
„Милића Гај“, Завршен 
регионални пут Моштаница‐
Мраковица 
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5.2. План друштвеног развоја 

5.2.1. Фокусирање  

SWOT анализа друштвеног развоја општине Козарска Дубица 

У  домену  друштвеног  развоја  општина  Козарска  Дубица  посебну  пажњу  треба  да  посвети 
максимизирању  својих  најбитнијих  снага  које  се  односе  подршку  општине  невладином 
сектору  и  на  стипендирање  студената  у  циљу  унапређења  људских  ресурса.  У  домену 
прилика  потребно  је  искористити  концепт  цјеложивотног  учења  и  растуће  капацитете 
невладиног сектора за имплементацију значајних пројеката у области друштевног развоја.  

И  на  другој  страни,  општина  треба  да  уложи  напоре  на  минимизирању  својих  главних 
слабости и пријетњи које могу утицати на друштвени развој. Најбитније слабости су везане 
за изузетно низак природни прираштај и  за непостојање погодности и  стимуланса које на 
том  плану  требају  бити  на  располагању  младим  брачним  паровима,  за  високу  стопу 
незапослености  и  за  неповољна  миграциона  кретања  становништва.  Главне  пријетње  за 
друштвени  развој  укључују  одлазак  младих  људи,  посебно  стручњака,  из  општине,  низак 
животни  стандард  становништва  и  неусклађеност  образовних  програма  са  потребама 
тржишта рада.  

 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

Разумијевање  локалне  управе  за  рад  НВО 
сектора и јачање сарадње са НВО сектором.

Општинско  издвајање  за  стипендирање 
студената (138 стипендиста у 2010. год.). 

 

Алармантно низак природни прираштај. 

Проблем  непостојања  стратегиједемографске 
политике на нивоу републике. 

Неодговарајућа  локација  и  недовољни 
капацитет вртића. 

Стопа незапослености свих старосних група. 

Неусклађена  понуда  радне  снаге  (одређеног 
образовног  профила)  са  потребама  на 
тржишту.   

Миграција становништва. 

ПРИЛИКЕ  ПРИЈЕТЊЕ 

Коцепт  цјеложивотног  учења,  значајан 
раст улагања у обуку и образовање 

Јачање  капацитета  и  утицаја  цивилног 
друштва 

 

Наставак  одлива  младих  стручњака  из 
општине. 

Низак  стандард  живота  и  незапосленост  у 
земљи. 

Неусклађеност  програма  стручног 
образовања  у  општини  са  потребама 
тржишта. 
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Статистике показују да је од 2000. године стопа природног прираштаја изразито негативна. 
Број рођених у периоду од 2005. до 2009. године се константно смањује, док се број умрлих 
вишеструко повећава. Такође, број становника који се исељавају у задњих неколико година, 
већи  је  од броја  становника који  се  усељавају,  тако да општина  сваке  године  губи око пар 
стотина својих суграђана, међу којима је највише младих, образованих људи. Све ово указује 
на  потребу  за  вођењем активне пронаталитетне политике  у  општини,  као и предзимањем 
других мјера за спрјечавање исељавања становништва са подручја општине. 

На  задржавање  кадрова,  посебно  младих  и  смањење  незапослености  уопште  могло  би  се 
дјелимично утицати усклађивањем програма стручног образовања у општини са потребама 
тржишта рада, као и разумијевањем, укључивањем и провођењем у концепт цјеложивотног 
учења.  Стварање  услова  за  отварање  нових  радних  мјеста  за  запошљавање  младих 
проводило  би  се  кроз  изградњу  снажне  предузетничке  инфратруктуре,  јачањем 
прехрамбене,  прерађивачке и дрвне индустрије,  као и организовањем  јаке пољопривредне 
производње  (Стратешки  циљ  1).  Поред  стварања  услова  за  повећање  запослености,  на 
задржавање  младих  кадрова  у  општини  утичу  и  други  предуслови,  као  што  су  повећање 
капацитета  вртића  на  подручју  општине,  прилагођавање  средњошолског  образовања 
захтјевима тржишта и исказаним жељама становништва, унапређење капацитета и садржаја 
здравствене заштите. Још један значајан услов за задржавање младих образованих људи на 
подручју  општине  је  осмишљавање  креативних  садржаја  који  би  омогућавали  да  своје 
слободно вријеме утроше квалитетно. 

Унапређење  социјалне  политике,  а  посебно  бриге  о  старим  особама  је  слиједећи  фокус 
општине Козарска Дубица. Као једна од приоритетних обавеза бриге о старим и изнемоглим 
особама јесте изградња старачког дома.  

Како  је  подручје  општине  еколошки  веома  чисто,  богато  водом,  али  са  недовољно 
искориштеним водним потенцијалом и недовољно развијеном туристичком понудом,  један 
од фокуса  је  на  стварању  зашићене животне  средине  у  складу  са  европским  стандардима, 
квантитативно  и  квалитативно  побољшање  искоришћености  водног  потенцијала  и  
обједињеном  и  унапријеђеном  туристичком  понудом,  што  би  све  заједно  допринијело 
успостављању позитивног имиџа општине. 

 

5.2.2. Секторски/оперативни циљеви друштвеног развоја 

Дефинисани су сљедећи циљеви друштвеног развоја општине Козарска Дубица: 

ДР 1: Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2016. године 

ДР  2:  Осигурано  проактивно  прилагођавање  знања  и  вјештина  потребама 
унапређене индустрије и пољопривреде до 2016. године 

ДР 3: Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана до 2015. године  

ДР 4: Унапријеђено стање социјалне сигурности грађана до 2014. године  

Један  од  стратешких  циљева  развоја  општине  Козарска  Дубица  има  јасан  фокус  у  сектору 
друштвеног развоја:  

 СЦ 2. Подмлађена друштвена заједница, која задржава и привлачи младе и успјешне 
људе и брине о старим и изнемоглим особама.  
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Поред  тога,  циљеви  друштвеног  развоја  се  испреплићу  и  значајно  утичу  и  на  остварење 
преостала два стратешка циља. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ДР  1:  Успостављен  тренд  позитивног  природног 
прираштаја до 2016. године 

Сектроски/оперативни циљ ДР 1. доприноси реализацији стратешког циља: 

 СЦ 2. Подмлађена друштвена заједница, која задржава и привлачи младе и успјешне 
људе и брине о старим и изнемоглим особама.  

Секторски/оперативни  циљ ДР  1.  у  вези  је  са  реализацијом  три  циља  из  области  заштите 
животне средине: 

 ЖР 1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдијевањем.  

 ЖР 3. Уређена корита ријека и њихових притока.  

 ЖР  5.  Израђена  просторно‐планска  и  еколошка  документација  и  успостављен 
мониторинг животне средине. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ДР  2.  Осигурано  проактивно  прилагођавање  знања  и 
вјештина потребама унапређене индустрије и пољопривреде до 2016. године 

Секторски/оперативни циљ ДР 2. доприноси реализацији стратешких циљева: 

 СЦ  1.  Изграђена  снажна  привредна  структура,  заснована  на  производњи  хране  и 
преради  пољопривредних  производа,  која  у  потпуности  користи  све  локацијске  и 
инфраструктурне погодности Козарске Дубице; и 

 СЦ 2. Подмлађена друштвена заједница, која задржава и привлачи младе и успјешне 
људе и брине о старим и изнемоглим особама. 

Секторски/оперативни циљ ДР 2. у вези је са реализацијом чак три циља економског развоја: 

 ЕР 1. Изграђена снажна предузетничка инфраструктура. 

 ЕР 2. Организована и увезана пољопривредна производња. 

 ЕР 3. Ојачана прехрана и прерађивачка индустрија. 

и једног циља из области заштите животне средине: 

 ЖР  5.  Израђена  просторно‐планска  и  еколошка  документација  и  успостављен 
мониторинг животне средине. 

 

Секторски/оперативни циљ ДР 3. Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана до 
2015. године 

Секторски/оперативни циљ ДР 3. доприноси реализацији стратешког циља: 

 СЦ 2. Подмлађена друштвена заједница, која задржава и привлачи младе и успјешне 
људе и брине о старим и изнемоглим особама. 

Секторски/оперативни циљ ДР 3. у вези је са реализацијом једног циља економског развоја: 
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 ЕР  5.  Развијена  туристичка  понуда  на  бази  природних,  културних  и  историјских 
потенцијала;  

и једног циља заштите животне средине: 

 ЖС  6:  Унапређена  еколошке  свијест  грађана  општине  Козарска  Дубица  до  2015. 
године. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ДР  4.  Унапријеђено  стање  социјалне  сигурности  грађана 
до 2014. године 

Секторски/оперативни циљ ДР 4. се наслања на реализацију стратешког циља: 

 СЦ 2. Подмлађена друштвена заједница, која задржава и привлачи младе и успјешне 
људе и брине о старим и изнемоглим особама; 

и једног циља економског развоја: 

 ЕР 1. Изграђена снажна предузетничка инфраструктура. 

 

Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

С  обзиром  на  секторски/оперативни  циљ  ДР  3.  Квалитетно  испуњено  слободно  вријеме 
грађана,  посебно  младих,  постоји  потреба  да  се  на  подручју  општине  области  културе 
посвети  већа  пажња,  а  како  је  предложен  пројекат  „Израде  програма  културних 
манифестација“ и његова реализација, ова област би требала бити усклађена са Стратегијом 
развоја културе Републике Српске 2010‐2015 године. Нове могућности за општину у овој 
области произилазе из циљева садржаних у овој Стратегији: 

‐  подстицати развој локалне стратегије културе и интегристи је у развојне документе 
локалне заједнице; 

‐  отворити буџетску ставку за суфинансирање културног стваралаштва и развоја 
културе у локалним заједницама; 

‐  склапати споразуме између Министарства и заинтересоване локалне заједнице о 
проценту учешћа при суфинансирању. 

Сљедећи  релевантан  стратешки  документ  вишег  нивоа  је  Омладинска  политика 
Републике Српске од 2010. до 2015. године, с обзиром на стратешки циљ СЦ 2. Подмлађена 
друштвена заједница која задржава и привлачи младе и успјешне људе и брине о старим и 
изнемоглим  особама,  и  развојне  циљеве  1,  2  и  3  који  су  усмјерени  на  популацију  младих. 
Постоји веза наведеног стратешког циља и оперативних циљева са стратешким циљевима из 
Омладинске  политике  у  домену  запошљевања,  стамбене  политике,  образовања  и  културе, 
информисања, те слободног времена и партиципације младих у друштву.  

Стратегија  развоја  образовања  Републике  Српске  2010‐2014  и  Закон  о  образовању 
одраслих Републике Српске нуде могућност цјеложивотног  образовања кроз  организовано 
учење,  које  може  бити  формално  као што  је школовање,  неформално  кроз  разне  течајеве, 
семинаре  и  тренинге,  те  неорганизовано  или  информално  учење,  које  подразумијева 
самообразовање  и  усавршавање.  Циљеви  образовања  одраслих  су  постизање  најмање 
основног образовања, стицање првог занимања, омогућавање даљег образовања и обуке, те 
стицање  вјештина  и  знања  према  потребама  сваког  појединца.  Средства  за  финансирање 
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образовања одраслих обезбјеђиваће се у буџету РС, буџетима јединица локалне самоуправе, 
непосредно  од  полазника  и  послодаваца,  те  из  других  извора  зависно  од  интереса  за 
појединим образовним програмима. 

 

5.2.3. Програми, пројекти и мјере 

За  реализацију  плана  друштвеног  развоја  дефинисано  је  18  пројекта  груписаних  у  6 
програма: 

 Програм  1:  Прилагођавање  образовања  потребама  тржишта  рада  (веза  са 
стратешким циљевима СЦ 1 и СЦ 2 и оперативним циљем ДР 2 друштвеног развоја); 

 Програм  2:  Пронаталитетна  политика  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и 
оперативним циљем ДР 1 друштвеног развоја); 

 Програм  3:  Подршка  младима  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и  оперативним 
циљевима ДР 1 и ДР 3 друштвеног развоја); 

 Програм 4: Унапређење здравља и социјалне заштите (веза са стратешким циљем 
СЦ 2 и оперативним циљем ДР 4 друштвеног развоја); 

 Програм  5:  Унапређење  стања  културе  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и 
оперативним циљем ДР 3 друштвеног развоја); 

 Програм 6:  Унапређење  спорта  и  рекреације  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и 
оперативним циљем ДР 3 друштвеног развоја). 

Дефинисани  су  сљедећи  пројекти  и  мјере  чијом  реализацијом  ће  бити  остварени 
секторски/оперативни циљеви друштвеног  развоја: 
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Међуопштинску  сарадњу  пожељно  је  успоставити  у  имплементацији  пројеката  и  мјера  намјењеним  подршци  младима:  при 
организовању  такмичења  младих  у  креативности  и  при  организацији  љетње  школе  (кампова  и  креативних  радионица). 
Такођер, могућности за отварање старачког дома могу се тражити у сарадњи са сусједним општинама.  

 

ПЛАН ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА (2011–2015) 

Оријентациони период 
реализације/  

динамика имплементације  Пројекти/мјере 
Прог
рам 

Веза са 
стратешким 
и секторским 
циљевима 

(уписати број 
циља/ева)  2011.  2012.  2013.  2014.  2015. 

Носилац/носиоци 
имплементације 

Циљне групе 
(корисници) 

2.1.1 Истраживање потреба 
на општинском тржишту 
рада 

П1  СЦ 2 и 1; ДР  2  x  x  x  x  x  Општина  Привредни субјекти 

2.1.2 Доквалификација и 
преквалификација за 
приоритетна занимања 

П1  СЦ 2 и 1; ДР 2  x  x  x  x  x 
Средња школа “ Никола 

Тесла” 
Незапослена лица 

2.1.3 Савремено језичко и 
информатичко 
описмењавање 

П1  СЦ 2 и 1; ДР 2  x  x  x  x    Омладинске организације  Млади 

2.2.1 Стимулисање 
наталитета 

П2  СЦ 2; ДР 1  x  x  x  x  x  Општина 

Породице са више 
дјеце, незапослени 
родитељи, лијечење 

стерилитета 

2.2.2 Реактивирање рада 
дјечијег вртића 

П2  СЦ 2; ДР 1         
 

x 
Општина 

Дјеца предшколског 
узраста 

2.2.3 Мјера: Обезбјеђење 
продуженог боравка дјеце у 
школама – играонице 

П2  СЦ 2; ДР 1  x  x  x  x  x  Школе  Дјеца од 1 – 4 разреда 

2.3.1 Мјера: Обезбјеђење  П3  СЦ 2; ДР 1 и ДР3      x  x  x  Општина, Центар за  Млади 



53 

 

ПЛАН ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА (2011–2015) 
изложбеног простора и 
организовање такмичења 
младих у креативности 

информисање 

2.3.2 Унапријеђење 
информисања младих 

П3  СЦ 2; ДР 1 и ДР3  x  x  x  x  x 
Општина, Комисија за 

младе И Удружења младих 
Млади 

2.3.3 Организација љетње 
школе (кампова и 
креативних радионица) 

П3  СЦ 2; ДР 1 и ДР3  x  x  x  x  x  НВО  Млади и спортисти 

2.4.1 Обезбјеђење стручног 
тима за рад са дјецом са 
посебним  
потребама  

П4  СЦ 2; ДР 4  x  x  x  x  x  Центар за социјални рад 
Дјеца са посебним 
потребама и њихови 

родитељи 

2.4.2 Анимирање партнера 
из приватног сектора за 
оснивање старачког дома 

П4  СЦ 2; ДР 4    x        Општина  Старија популација 

2.4.3 Изградња амбуланти у 
сеоским подручјима и 
њихову увезивање у 
постојећу мрежу 

П4  СЦ 2; ДР 4  x          Влада РС  Сеоско станвништво 

2.4.4 Индекс инклузивности 
– Развој учења и учешћа у 
школама 

П4  СЦ 2; ДР 4  x  x  x  x  x  Школе, Општина  Школска дјеца  

2.5.1 Реализација програма 
културних манифестација 
са успостављањем 
изложбене поставке 

П5  СЦ 2; ДР 3  x  x  x  x  x 
Општина, Центар за 

информисање 
Удружења грађана 

2.5.3 Подршка 
традиционалним 
(фолклорним и 
тамбурашким) секцијама 

П5  СЦ 2; ДР 3  x  x  x  x  x  Општина  Удружења грађана 
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ПЛАН ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА (2011–2015) 

2.6.1 Уређење 
вишефункционалног 
градског стадиона 

П6  СЦ 2; ДР 3          x 
Општина, Влада РС И 
Спортска удружења 

Млади и спортисти 

2.6.2 Израда Програма 
развоја спорта 

П6  СЦ 2; ДР 3  X          Општина  Спортска удружења 
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5.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

Преглед најважнијих индикатора на нивоу секторских циљева плана друштевног развоја дат 
је у наредном табеларном прегледу.  

Циљеви друштвеног развоја  Индикатори на нивоу 
развојног/оперативног циља 

Индикатори на 
програмско/пројектном 

новоу 

 1. Успостављен тренд  
    позитивног  природног  
    прираштаја. 

До 2016. године број рођених 
већи од броја умрлих. 

Све већи подстцај за 
породице са више 
дјеце, отворен нови 
вртић са адекватним 
смјештајним 
капацитетом 

2. Осигурано проактивно  
    прилагођавање знања и  
    вјештина     потребама  
    унапређене индустрије и  
    пољопривреде. 

До 2016. отворена три нова 
дефицитарна смјера‐занимања у 
средњошколском центру (75 
ученика). 

 
Дефинисане потребе 
на општинском 
тржишту рада, 
завршена 
доквалификација и 
преквалификација за 
приоритетна занимања
 

3. Квалитетно испуњено  
    слободно вријеме грађана. 

Број културних и спортских 
манифестација до 2015. 
утростручен у односу на 2010. 
годину. 

Завршен више 
функционални 
стадион, реализован 
цјелокупни програм 
културних 
манифестација, 
израђен програм 
културних 
манифестација 
 

4. Унапријеђено стање  
    социјалне сигурности 
грађана. 

Изграђен Дом за стара и 
изнемогла лица и збринуто 50 
лица до 2014. године.  

Пронађен партнер за 
отварање старачког 
дома 
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5.3. План заштите животне средине 

5.3.1. Фокусирање  

SWOT анализа заштите животне средине општине Козарска Дубица 

У  домену  заштите  животне  средине  општина  Козарска  Дубица  посебну  пажњу  треба  да 
посвети максимизирању својих најбитнији снага које се укључују релативно добро очувану 
животну  средину,  богато  природно  насљеђе  и  постојање  планова  и  програма  који  имају 
додира  са  заштитом  животне  средине.  Прилике  су  многобројне,  а  најважније  од  њих 
укључују  прекограничну,  међуопштинску  и  регионалну  сарадњу  у  заштити  животне 
средине,  аплицирање  на  расположиве  фондове  (IPA,  EIB,  IBRD)  и  најављено  проглашење 
Парка природе Поткозарје.  

Козарска  Дубица  треба  да  уложи  напоре  на  минимизирању  главних  слабости  и  пријетњи 
које утичу на животну средину. Најбитније слабости су углавном везане уз ниску еколошку 
свијест  грађана,  лошу  сарадњу  у  вези  са  заштитом  животне  средине,  нопостојање  и/или 
непоштовање закона и прописа из области заштите животне средине и уз ниску енергетску 
ефикасност.  Међу  главне  пријетње  могу  се  обројити  климатске  промјене,  неусклађеност 
закона  и  прописа,  изградња  привредних  капацитета  у  зони  водозахвата  и  недостатак 
квалитетног специјализованог стручног кадра. 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

 

Висок хидролошки потенцијал;  

Постојање  алтернативних 
водоцрпилишта; 

Кадровски  оспособљене  фирме 
Комуналац АД и Водовод АД; 

Постојање  ЛЕАП  ‐    Локалног  еколошког 
акционог плана; 

Постојање  СРПВОС  ‐  Стратешки  развојни 
план за воде и околинску санитацију; 

Постојање  Урбанистичког  плана 
"Козарска Дубица 2020." 

Постојање  израђених  приједлога 
програма  санитарне  заштите  (Међеђа, 
Комленац); 

Богатство флоре и фауне; 

Богато  природно  наслијеђе  (ријека  Уна, 
мочваре Посавине, Поткозарје, Просара); 

Релативно  добро  очувана  животна 
средина. 

Ниска еколошка свијест грађана; 

Лоша  међусекторска,  међуопштинска 
сарадња и међудржавна сарадња; 

Непостојање  мониторинга  квалитета 
ваздуха; 

Непостојање  стратегија,  студија  и 
пројеката из области заштите животне 
средине; 

Непостојање  просторно‐планске 
документације; 

Велики  губици  у  вододистрибутивној 
мрежи; 

Неријешено  питање  заштите  и 
категоризације  сеоских  изворишта 
(квалитет и квантитет); 

Неуспостављене  зоне  санитарне 
заштите водоцрпилишта Комленац; 

Неусвајање  програма  санитарне 
заштите  (потребна  ревизија 
предложених програма); 

Испуштање отпадних канализационих 
вода у отворене канале и водотоке; 
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Недостатак пречистача отпадних вода;

Непрописна  експлоатација  шљунка  у 
ријечним коритима; 

Угроженост  одређених  дијелова 
општине од плавних вода; 

Постојање  дивљих  депонија 
(узрокован  недостатком  материјално 
– техничких средстава); 

Непостојање  трансферне  станице  за 
комунални отпад; 

Несанирана  привремена  општинска 
депонија; 

Непостојање  већег  степена  селекције 
отпада; 

Непланска  сјеча  шума  (нема 
пошумљавања); 

Слабо  кориштење  алтернативних 
енергетских извора; 

Слаба  термичка  изолација  стамбених 
и привредних објеката. 

ПРИЛИКЕ  ПРИЈЕТЊЕ 

Коришћење  средстава  Европске  Уније  ‐ 
ИПА фондови; 

Повољна кредитна средства ‐ ЕИБ, ЕБРД; 

Сарадња  –  прекогранична, 
међуопштинска, регионална; 

Израда  стратегија,  студија  и  пројеката  у 
сврху  аплицирања  за  добијање  средстава 
из домаћих и страних фондова; 

Могућност  бољег  кориштења  кадровских 
потенцијала; 

Едукација  грађана  и  подизање  свијести  о 
очувању и заштити животне средине; 

Подизање  квалитете  рада  локалног 
комуналног предузећа; 

Постепено увођење сортирања отпада;  

Планирано  довођење  природног  гаса 
(гасификација општине); 

Климатске промјене; 

Елементарне непогоде; 

Глобална економска криза; 

Неусклађеност законских прописа; 

Неријешени  имовинско  –  правни 
односи; 

Смањена  овлаштења  општинама 
(повећавање обавеза); 

Недостатак  квалитетног 
специјализованог стручног кадра; 

Кориштење  хемијских  средстава  у 
пољопривреди 

Изградња  привредних  капацитета  у 
зони водозахвата. 
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Планирано  проглашење  Парка  природе 
Поткозарје. 

 

5.3.2. Секторски/оперативни циљеви заштите животне средине 

 

Дефинисани су сљедећи циљеви заштите жувотне средине општине Козарска Дубица: 

ЖС  1:  Повећана  покривеност  квалитетним  водоснабдјевањем  на  8090  % 
становништва општине до 2016. године. 

ЖС 2: Регулисано 55 % отпадних и оборинских вода до 2020. године. 

ЖС 3: Уређена корита ријека и њихових притока у дужини од 45 километра до 
2015. године. 

ЖС  4:  Уклоњено  75%  дивљих  депонија  и  формирана  претоварна  станица  за 
комунални отпад до 2015. године. 

ЖС 5: Израђена просторно   планска и еколошка документација и успостављен 
мониторинг животне средине до 2015. године. 

ЖС 6: Унапређена еколошка свијест грађана општине Козарска Дубица до 2015. 
године. 

У  складу  са  одабраним  фокусима,  тежиште  другог  стратешког  циља  (СЦ  3.Успостављен 
позитиван  имиџ,  чије  су  окоснице  организована  туристичка  понуда  и  заштићена животна 
средина према Европским стандардима) односи се на заштиту животне средине. 

Свих  шест  секторских/оперативних  циљева  заштите  животне  средине  директно  се 
односи на трећи стратешки циљ: 

Стратешки  циљ  СЦ  3.  Успостављен  позитиван  имиџ,  чије  су  окоснице  организована 
туристичка понуда и заштићена животна средина према Европским стандардима. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ЖС  1.  Повећана  покривеност  квалитетним 
водоснабдјевањем на 8090% становништва општине  

Секторских/оперативних  циљ  ЖС  1  доприноси  реализацији  једног  циља  друштврног 
развоја: 

 ДР 1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја. 

 

Секторски/оперативни циљ ЖС 2. Регулисано 55 % отпадних и оборинских вода.  

Секторски/оперативни циљ ЖС 3. Уређена корита ријека и њихових притока у дужини 
од 45 километра  

Секторски циљеви ЖС2 и ЖС3 у вези су са реализацијом једног циља економског развоја: 

 ЕР  5.  Развијена  туристичка  понуда  на  бази  природних,  културних  и  историјских 
потенцијала. 
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Секторски/оперативни  циљ  ЖС  4.  Уклоњено  75%  дивљих  депонија  и  формирана 
претоварна станица за комунални отпад  

Секторски/оперативни циљ ЖС 4 доприноси реализацији једног циља економског развоја: 

 ЕР 1. Изграђена снажна предузетничка инфраструктура. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ЖС  5.  Израђена  просторно    планска  и  еколошка 
документација и успостављен мониторинг животне средине 

Секторски/оперативни циљ ЖС 5 доприноси реализацији једног циља економског развоја: 

 ЕР 1. Изграђена снажна предузетничка инфраструктура;  

као и једног циља друштвеног развоја: 

 ДР 1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја. 

 

Секторски/оперативни  циљ  ЖС  6.  Унапређена  еколошка  свијест  грађана  општине 
Козарска Дубица  

Секторски/оперативни циљ ЖС 6 вези је са реализацијом трећег циља сектора друштвенго 
развоја: 

 ДР 3. Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана. 

 

Интеграција са стратешким документима виших нивоа 

Најзначајнији  стратешки  документ  из  области животне  средине на нивоу БиХ  је Акциони 
план  заштите  животне  средине  Босне  и  Херцеговине  (НЕАП  БиХ).  Осам  приоритетних 
области НЕАП‐а укључују: 

•  водни ресурси/отпадне воде; 

•  одрживи развој руралних подручја; 

•  управљање  животном  средином  (информациони  систем/интегрално 
планирање/едукација); 

•  заштита биолошке и пејзажне разноликости; 

•  отпад/управљање отпадом;  

•  привреда/одрживи развој привреде; 

•  јавно здравље; 

•  деминирање.  

Иначе, области ‐ «Законско и институционално јачање» и «Израда документационе основе за 
планирање и управљање животном средином» су препознате као услов за имплементацију 
предвиђених активности у свим другим областима. 

Секторски/оперативни  циљ ЖС 1, ЖС 2 и ЖС 3  су  повезани  са  приоритетном облашћу 1  ‐  
Водни ресурси/отпадне воде, док је секторски циљ ЖС 4 повезан са приоритетном облашћу 
5 ‐ Отпад/управљање отпадом. Интеграција секторских циљева ЖС 5 и ЖС 6 је присутна са 
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приоритетном  облашћу  3  ‐  Управљање  животном  средином  (информациони 
систем/интегрално планирање/едукација). 

Приоритетне мјере и активности повезане са секторским циљевима ЖС 1, ЖС 2 и ЖС 3 су: 

 реализација пројеката дугорочног водоснабдијевања становништва у најугроженијим 
регионима  у  БиХ  (посебно  повећање  учешћа  крашких  подземних  вода  за  потребе 
водоснабдјевања у сјеверозападном и западном дијелу БиХ);  

 израда и реализација пројеката за изградњу нових и санацију постојећих система за 
пречишћавање отпадних вода; 

 санација  постојећих  и  изградња  нових  канализационих  система  у  најугроженијим 
регионима у БиХ; 

 изградња нових и довођење постојећих система одбране од поплава (насипи и црпне 
станице  ),  на  ниво  потребне  сигурности,  заштите  становништва  и  земљишно‐
материјалних добара; 

 регулација доњих ријечних токова (Уна, Врбас, Укрина, Босна и Дрина) у зони ушћа у 
ријеку Саву оријентационе дужине 20‐30 км за сваку ријеку. 

Једно  од  два  приоритетна  подручја  у  оквиру  области  Отпад/управљање  отпадом  јесте  и 
„Уклањање дивљих одлагалишта и санација деградираних подручја“ и оно кореспондира са 
секторским циљем 4 (први дио циља). 

На нивоу Републике Српске не постоји цјеловити стратешки еколошки документ, као што је 
то  случај  са  Федерацијом  БиХ.  Од  стратешких  докумената  интегралног  карактера  који  се 
баве  и  заштитом  животне  средине  треба  поменути  Просторни  план  Републике  Српске  до 
2015. године и Стратешки план руралног развоја РС 2010 ‐ 2015. 

 

Просторни  план  Републике  Српске  до  2015.  године  дефинише  више  општих  и 
појединачних  циљева  заштите  животне  средине,  од  који  су  неки  у  директној  вези  са 
секторским циљевима ЖС 2 и ЖС 4: 

•  смањење отпада и његова рециклажа; 

•  заштита  вода  од  загађења  (свеобухватно  каналисање  и  пречишћавање  отпадних 
вода  из  насеља  и  индустријских  погона,  заштита  подземних  и  геотермалних  вода, 
заштита водотока).  

У  поглављу  о  управљању  отпадом  се  као  планска  мјера  наводи  „уклањање  дивљих 
одлагалишта  отпада,  санација  деградираних  подручја  и  постојећих  депонија“,  што 
представља јасну везу са секторским циљем ЖС 4. Такође, Просторни план Републике Српске 
у  поглављу  "Даље  просторно  и  урбанистичко  планирање"  (стр.  218  и  219)  наглашава 
потребу за израдом стратешке просторно ‐ планске документације: регионалних просторних 
планова,  просторних  планова  посебних  подручја,  просторних  планова  општина  и 
урбанистичких планова, што кореспондира са секторским циљем 5 (први дио циља).   

Други  значајан  стратешки  документ  интегралног  карактера  који  се  баве  и  заштитом 
животне средине, а који је донесен на ентитетском нивоу, јесте Стратешки план руралног 
развоја РС 2010 ‐ 2015. Стратешки циљ 3 из овог документа ‐ Побољшање услова живота и 
увођење  веће  разноликости  код  остваривања  прихода  у  руралној  економији,  односно 
специфични  циљ  3.1  ‐  Изградња  и  одржавање  сеоске  инфраструктуре  кореспондира  са 
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секторским циљем 1.  Конкретна  кореспондирајућа мјера  у  оквиру овог  специфичног циља 
јесте  "суфинансирање  изградње  сеоских  водовода".  Такође,  и  секторски  циљ  2  се  може 
повезати  са  стратешким  циљем  3  и  специфичним  циљем  3.1  (дјелимично),  али  са  другом 
мјером ‐ Побољшање начина збрињавања отпадних вода у руралним подручјима. 

Подмјера  под  називом  „Финансирање  трошкова  уклањања  и  санације  дивљих  депонија“  у 
оквиру  стратешког  циља  2  ‐  Очување  природе  и  рационално  газдовање  природним 
ресурсима се може несумњиво повезати са секторским циљем 4.  

 

5.3.3. Програми, пројекти и мјере 

Ради  реализације  плана  заштите  животне  средине  припремљено  је  20  пројеката  и  мјера 
груписаних у 6 програма: 

 Програм  1:  Побољшано  водоснабдијевање  општине  Козарска  Дубица  (веза  са 
стратешким  циљем  СЦ  2  и  оперативним  циљем  ЖС  1  сектора  заштите  животне 
средине); 

 Програм  2:  Рјешавање  проблема  отпадних  и  оборинских  вода  у  општини 
Козарска  Дубица  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и  оперативним  циљем  ЖС  2 
сектора заштите животне средине); 

 Програм  3:  Уређење  корита  ријека  и  њихових  притока  на  подручју  општине 
Козарска  Дубица  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и  оперативним  циљем  ЖС  3 
сектора заштите животне средине); 

 Програм  4:  Уклањање  дивљих  депонија  уз  формирање  рециклажног  центра  и 
претоварне  станице  (веза  са  стратешким циљем СЦ 2 и оперативним циљем ЖС 4 
сектора заштите животне средине); 

 Програм 5: Израда просторно   планске и еколошке документације и успостава 
мониторинга  животне  средине  (веза  са  стратешким  циљем  СЦ  2  и  оперативним 
циљем ЖС 5 сектора заштите животне средине); 

 Програм  6:  Подизање  еколошке  свијести  грађана  Козарске  Дубице  (веза  са 
стратешким  циљем  СЦ  2  и  оперативним  циљем  ЖС  6  сектора  заштите  животне 
средине). 

Дефинисани  су  сљедећи  пројекти  и  мјере  чијом  реализацијом  ће  бити  остварени  циљеви 
заштите животне средине: 
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Најзначајније иницијативе међуопштинске сарадње су: 

 Трансгранична заштита ријеке Уне (у сарадњи са општинама Бихаћ, Цазин, Босанска 
Крупа, Крупа на Уни, Нови Град, Двор на Уни, Хрватска Костајница, Хрватска Дубица и 
Костајница); 

 Трансгранична заштита ријеке Саве (у сарадњи са градом Сиском, општинама Суња, 
Јасеновац и Градишка); 

 Трансгранични мочварни екосистем Лоњско поље – Мочваре Посавине (у сарадњи са 
општинама Јасеновац и Градишка); 

 Уређење корита и обала ријеке Уне (у сарадњи са општинама Крупа на Уни, Нови Град 
и Костајница); 
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 Трансгранична заштита шума кестена (у сарадњи са општинама Цазин, Бужим, Двор 
на Уни, Хрватска Костајница, Хрватска Дубица, Нови Град и Костајница); 

 Заједнички  међуопштински  програми  едукације  становништва  у  области  животне 
средине (у сарадњи са Нови Град, Костајница, Градишка и Приједор). 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2011 – 2015.) 
 

Оријентациони период 
реализације/динамика 

имплементације  

Пројекти / мјере 
Прог
рам 

Веза са 
стратеш. и    
сектор. 

циљевима 
(уписати 
број 

циља/ева) 
2011.  2012.  2013. 2014.  2015. 

Носилац/ 
носиоци 
имплемен
тације 

   Циљне групе 
(корисници) 

3.1.1 Санација и реконструкција постојеце 
водоводне мреже 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X  X  X  Општина 
Грађани свих 

добних 
скупина 

3.1.2 Израда пројектне документације за 
водоснабдијевање општине Коз.Дубица и 
рјешавање имовинско‐правних односа 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X  X    Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.1.3 Санитар.застита и санација водоцрпилиста 
Комленац (за бунаре Б‐1 и Б‐3) 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X      Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.1.4 Укључивање водосистема Комленац у 
водоопскрбни систем општине Козарска Дубица 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X  X 
 

X 
Општина 

Градјани свих 
добних 
скупина 

3.2.1 Израда пројектне документације за градски 
канализациони систем и уређај за 
пречишћ.отпадних вода 

П2  СЦ3; ЖС2   2016.  2017.  2018.     Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.2.2 Избор локације, технологије, градња  
прецистаца комуналне отпадне воде и сепартаних 
колектора 

П2  СЦ3; ЖС2     2017.  2018.  2019.  2020.  Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.3.1 Уређење корита притока ријека Саве и Уне 
(Кнежица, Мљечаница, Раковица, Моштаница, 
Кошућа,  

ободни канали ‐ воде до ријека Уне и Саве И 
њ.притока) 

П3  СЦ3; ЖС3  X  X  X  X    Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2011 – 2015.) 
 

3.3.2 Уређење корита ријека Уне и Саве  П3  СЦ3; ЖС3    X  X  X  X  Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.3.3 Уређење обала притока ријека Саве и Уне 
(Кнежица, Мљечаница, Раковица, Моштаница, 
Кошућа, ободни канали ‐ воде до ријека Саве, Уне и 
њ.притока) 

П3  СЦ3; ЖС3  X  X  X  X    Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.3.4.  Уређење обала ријека Уне и Саве  П3  СЦ3; ЖС3    X  X  X  X  Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.4.1 Уклањање и санација дивљих депонија на 
подручју општине Козарска Дубица 

П4  СЦ3; ЖС4  X  X  X  X  X 

Општина/ 
Комуналац 

а.д. 
Козарска 
Дубица  

Градјани свих 
добних 
скупина 

3.4.2 Израда пројектне документац.за 
рециклаж.центар и претов.станицу за комун.отпад, 
избор локације и њ.градња 

П4  СЦ3; ЖС4    X  X  X  X 

Општина/ 
Комуналац 

а.д. 
Козарска 
Дубица 

Градјани свих 
добних 
скупина 

3.5.1 Израда Просторног плана општине Козарска 
Дубица  

П5  СЦ3; ЖС5  X  X        Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.5.2 Општински план управљања отпадом  П5  СЦ3; ЖС5    X  X      Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.5.3 Општински план застите ваздуха  П5  СЦ3; ЖС5    X  X      Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 

3.5.4 Општински план заштите природе  П5  СЦ3; ЖС5      X  X    Општина 
Градјани свих 

добних 
скупина 
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2011 – 2015.) 
 

3.5.5 План заштите ријечног слива Уне  П5  СЦ3; ЖС5    X  X  X  X 
Општине 
које лезе у 
сливу Уне 

Градјани свих 
добних 
скупина 

3.5.6 Основе заштите и кориштења пољопривредног 
земљишта 

П5  СЦ3; ЖС5  X  X  X      Општина 
Грађани свих 

добних 
скупина 

3.6.1 Успостављање еколошко информационог ‐
едукативног центра и формирање Одсјека за 
заштиту животне средине општине Козарска 
Дубица 

П6  СЦ3; ЖС6    X  X  X  X 
Општина / 
НВО из 

области ЖС 

Градјани свих 
добних 
скупина 

3.6.2 Одржавање радионица за дјецу 

и омладину и обиљежавање значајних  

датума из домена заштите животне средине 

П6  СЦ3; ЖС6  X  X  X  X  X 
Општина / 
НВО из 

области ЖС 

Дјеца и 
омладина 
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5.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима 

У  наредној  табели  дати  су  најважнији  индикатори  за  праћење  исхода  имплементације  за 
сектор заштите животне средине: 

Циљеви развоја животне 
средине 

Индикатори на нивоу 
секторског/оперативног циља 

Индикатори на 
програмско/пројектном 
новоу 

1.Повећање покривености 
квалитетним 
водоснабдијевањем на 85 % 
становништва општине до 
2016. године. 

 Дужина изграђене 
водоводне мреже и број 
бунара за пиће и 
индивидуалних водовода 
до 2016. године. 

 Број дана у години у којима 
је вода из јавног водовода 
била проглашена 
нездравом за пиће. 

Број анализираних 
узорака воде за пиће 
који не испуњавају 
захјеве Правилника‐ 
максимално 2 на 20 
анализа, Број корисника 
воде за пиће из јавног 
система , 
водоснабдјевање 
подићи преко 20.000 
корисника 
 
 
 

2. Регулисано 55 % отпадних и 
оборинских вода до 2020. 
године. 

 Дужина изграђене 
канализационе мреже у 
периоду до 2015. године . 

 Физичко ‐ хемијски 
параметри воде ријеке Уне 
на профилу У‐7 у 2015. 
години. 

 
Изградити минимално 3 
км сепаратске 
канализационе  мреже 
савременим 
материјалима до 2015. 
Године, анализирати на 
профилу У7 ријеке Уне 
кроз 4 годишња доба 
узорке воде‐  резултати 
не смију бити негативни 
у двије узастопне 
анализе, Квалитет 
површинских вода мора 
бити усаглашен са  
важећим правилником 
 
 

3. Уређење корита ријека и 
њихових притока у дужини од 
45 километара до 2015. године. 

 Израђени пројекти 
уређења корита ријека до 
2020. године. 

 Дужина регулисаних 
корита ријека до 2015. 
године. 

 
Уредити 45 км‐  провјера 
дужине уређених корита 
притока и ријека до 
2015. Год. Број поплава 
у току године до 2015. 
Год, укупна штета од 
поплава  поред корита 
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ријека  и притока 
општине до 2015. 
 

4. Уклањање 75% дивљих 
депонија и формирање 
претоварне станице за 
комунални отпад до 2015. 
године. 

 Укупна количина 
прикупљеног  отпада у 
периоду до 2015. године. 

 Број дивљих депонија до 
2015. године; израђени 
пројекат за претоварну 
станицу. 

Извршити санацију 20 
дивљих депонија до 
2015. Године, број 
негативних налаза 
квалитета воде, ваздуха 
и тла на локалитету 
осигураног одлагалишта 
до 2015. године 

5.   Израда стратешке просторно 
– планске, еко‐документације и 
успостављање мониторинга 
животне средине до 2015. 
године. 

 Урађени просторни план 
општине; општински план 
заштите природе, 
општински програм 
заштите ваздуха, 
општински план 
управљања отпадом, план 
заштите ријечног слива 
Уне. 

Број донатора 
привучених изграђеним 
просторно‐планским 
документима, број 
нефинансираних и 
нереализованих 
пројеката због 
недостатка просторно –
планских аката ‐планова 
и програма 
 
 

6.  Унапређење еколошке 
свијести до 2015. године. 

 Број еколошких радионица 
и предавања и број 
еколошких информација у 
дигиталним базама 
података. 

 
Број младин који је 
прошао радионице и 
едукативно еколошко 
предавање до 2015. 
Год.( не мање од 1000 
полазника до 2015. 
Год.),Број 
систематизованих 
информација о 
квалитету ваздуха, воде 
и тла на подручју 
општине до 2015. Год. 
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66..  ООппееррааттииввннии  ддииоо  
6.1. План имплементације интегрисане стратегије развоја 

6.1.1. План имплементације за 2011–2013 

План имплементације 2011 – 2013 

Сектор 1: Економски развој 

Оријентациони период 
реализације/  

динамика 
имплементације  

Пројекти / мјере 
Прог
‐рам 

Веза са 
стратешким и 
секторским – 
оператиним 
циљевима 

(уписати број 
циља/ева)  2011.  2012.  2013. 

Носилац/ носиоци 
имплементације 

Циљне групе 
(корисници) 

1.1.1 Пословна зона „Кнежопољка”  П1  СЦ1; ЕР1        Општина  Привредници 

1.1.2 Пословна зона „Кнежица“  П1  СЦ1; ЕР1        Општина  Привредници 

1.1.3 Изградња пословне зоне 
“Липова греда” 

П1  СЦ1; ЕР1  X  X  X  Општина  Привредници 

1.1.4 Пословна зона „Транзит“  П1  СЦ1; ЕР1        Општина  Привредници 

1.1.5 Пословна зона на простору 
садашње “Пољопривреде и ХПК” 

П1  СЦ1; ЕР1        Општина  Привредници 

1.2.1 Припрема плана промоције 
према инвеститорима  

П2  СЦ1; ЕР1  X  X   
Општина, Л. агенција за 

развој 
Инвеститор и Л. 
агенција за развој 

1.2.2 Промоција Козарске Дубице 
као инвестиционе дестинације 

П2  СЦ1; ЕР1  X  X  X 
Општина, Л. агенција за 

развој 
Инвеститор и Л. 
агенција за развој 

1.2.3 Мјера: Подстицај за привреду  П2  СЦ1; ЕР1  X  X  X  Општина  Привредници 

1.2.4 Мјера: Подстицаји за (ново) 
запошљавање 

П2  СЦ1; ЕР1 и ЕР 4  X  X  X  Општина  Привредници 
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1.2.5 Мјера: Подстицај за развој 
пољопривреде 

П2  СЦ1; ЕР1  X  X  X  Општина  Пољопривредници 

1.3.1 Израда стратегије руралног 
развоја општине 

П3  СЦ1; ЕР2 и ЕР 3  X  X    Општина 
Пољопривредници и 
становници руралних 

подручја 

1.3.2 Формирање удружења 
произвођача воћа и поврћа 

П3  СЦ1; ЕР2 и ЕР3  X  X   
Општина, Л. агенција за 

развој 

Индивидуални 
пољопривредници и 

предузећа 

1.3.3 Формирање удружења 
произвођача млијека и меса 

П3  СЦ1; ЕР2 и ЕР3  X  X   
Општина, Л. агенција за 

развој 

Индивидуални 
пољопривредници и 

предузећа 

1.4.1 Промоција могућности 
сеоског туризма (кроз обуке и 
семинаре) 

П4  СЦ1; ЕР5  X  X   
Општина, Туристичка 

организација 

Пољопривредници и 
становници руралних 

подручја 

1.4.2 Развој манифестационог 
туризма 

П4  СЦ1; ЕР5  X  X  X 
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани 

1.4.3 Промоција туристичких 
капацитета општине 

П4  СЦ1; ЕР5  X  X  X 
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани 

1.4.4 Ријека Уна као јединствен 
ресурс за развој 

П4  СЦ1; ЕР5  X  X   
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани 

1.4.5 Обликовање туристичке 
понуде за вјерски туризам 

П4  СЦ1; ЕР5      X 
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани, 

вјерници 

1.4.6 Постављање туристичке 
сингнализације на подручју 
општине 

П4  СЦ1; ЕР5  X     
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани, 

путници 

1.4.7 Изградња ловачког 
(риболовачког) дома 

П4  СЦ1; ЕР5       
Општина, Туристичка 

организација 
Ловци и риболовци, 

туристи 

1.4.8 Уређење бициклистичких 
стаза 

П4  СЦ1; ЕР5  X  X   
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани 
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1.4.9 Етно насеље у Кнежици  П4  СЦ1; ЕР5  X  X   
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани  

1.4.10 Ефектуирање Бање 
Мљечаница 

П4  СЦ1; ЕР5        Влада 
Туристи, пацијенти, 

грађани 

1.4.11 Уређење спомен подручја 
Доња Градина 

П4  СЦ1; ЕР5  X  X  X  Влада  Туристи, грађани 

1.4.12 Уређење и промоција језера 
„Липова греда” 

П4  СЦ1; ЕР5  X     
Општина, Туристичка 

организација  Туристи, грађани 

1.4.13 Уређење излетичког мјеста 
„Милића Гај“ 

П4  СЦ1; ЕР5       
Општина, Туристичка 

организација 
Туристи, грађани 

1.5.1 Регионални пут Моштаница‐
Мраковица 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1  X  X    Влада 
Привредници, 

грађани 

1.5.2 Прекатегоризација граничног 
прелаза 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1  X      Влада БиХ  Привредници 

1.5.3 Идејно рјешење и студија 
изводљивости авио писте „ Липова 
Греда“ 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1    X    Општина, Влада  Спортисти, грађани 

1.5.4 Реконструкција електро‐
дистрибутивне мреже 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1    X  X 
Електро дистрибуција 

Бања Лука 
Привреда, грађани 

1.5.5 Јачање капацитета службе за 
развој 

П7  СЦ1 и СЦ3; ЕР1  X  X  X  Општина  Привредници 

 

 

 

 

 



73 

 

План имплементације 2011 – 2013 

Сектор 2: Друштвени развој 

Оријентациони 
период реализације/  

динамика 
имплементације  

Пројекти / мјере 
Прог
рам 

Веза са 
стратешким и 
секторским 
циљевима 

(уписати број 
циља/ева)  2011.  2012.  2013. 

Носилац/носиоци 
имплементације 

Циљне групе 
(корисници) 

2.1.1 Истраживање потреба на 
општинском тржишту рада 

П1  СЦ 2 и 1; ДР 2  X  X  X  Општина  Привредни субјекти 

2.1.2 Доквалификација и 
преквалификација за приоритетна 
занимања 

П1  СЦ 2 и 1; ДР 2  X  X  X 
Средња школа “ Никола 

Тесла” 
Незапослена лица 

2.1.3 Савремено језичко и 
информатичко описмењавање 

П1  СЦ 2 и 1; ДР 2  X  X  X 
Омладинске 
организације 

Млади 

2.2.1 Стимулисање наталитета  П2  СЦ 2; ДР 1  X  X  X  Општина 
Породице са више 
дјеце, незапослени 

родитељи 

2.2.2 Реактивирање рада дјечијег 
вртића 

П2  СЦ 2; ДР 1        Општина 
Дјеца предшколског 

узраста 

2.2.3 Мјера: Обезбјеђење 
продуженог боравка дјеце у 
школама – играонице 

П2  СЦ 2; ДР 1  X  X  X  Школе  Дјеца од 1 – 4 разреда 

2.3.1 Мјера: Обезбјеђење 
изложбеног простора и 
организовање такмичења младих у 
креативности 

П3  СЦ 2; ДР 1 и 3      X 
Општина, Центар за 

информисање 
Млади 

2.3.2 Унапријеђење информисања 
младих 

П3  СЦ 2; ДР 1 и 3  X  X  X 
Општина, Комисија за 
младе И Удружења 

младих 
Млади 
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2.3.3 Организација љетње школе 
(кампова и креативних радионица) 

П3  СЦ 2; ДР 1 и 3  X  X  X  НВО  Млади и спортисти 

2.4.1 Обезбјеђење стручног тима за 
рад са дјецом са посебним  
потребама  

П4  СЦ 2; ДР 4  X  X  X  Центар за социјални рад 
Дјеца са посебним 
потребама и њихови 

родитељи 

2.4.2 Анимирање партнера из 
приватног сектора за оснивање 
старачког дома 

П4  СЦ 2; ДР 4    X    Општина  Старија популација 

2.4.3 Изградња амбуланти у 
сеоским подручјима и њихову 
увезивање у постојећу мрежу 

П4  СЦ 2; ДР 4  X      Влада РС  Сеоско станвништво 

2.4.4 Индекс инклузивности – 
Развој учења и учешћа у школама 

П4  СЦ 2; ДР 4  X  X  X  Школе, Општина  Школска дјеца  

2.5.1 Реализација програма 
културних манифестација са 
успостављањем изложбене 
поставке 

П5  СЦ 2; ДР 3  X  X  X 
Општина, Центар за 

информисање  Удружења грађана 

2.5.2 Подршка традиционалним 
(фолклорним и тамбурашким) 
секцијама 

П5  СЦ 2; ДР 3  X  X  X  Општина  Удружења грађана 

2.6.1 Уређење вишефункционалног 
градског стадиона 

П6  СЦ 2; ДР 3       
Општина, Влада РС И 
Спортска удружења 

Млади и спортисти 

2.6.2 Израда Програма развоја 
спорта 

П6  СЦ 2; ДР 3  X      Општина  Спортска удружења 
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Сектор 3: Заштита животне средине 

Оријентациони 
период реализације/  

динамика 
имплементације  

Пројекти / мјере 
Прог
‐рам 

Веза са стратеш. и     
сектор. циљевима 
(уписати број 
циља/ева) 

2011.  2012.  2013. 

Носилац/ носиоци 
имплементације 

   Циљне групе 
(корисници) 

3.1.1 Санација и реконструкција 
постојеце водоводне мреже 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.1.2 Израда пројектне документације 
за водоснабдијевање општине 
Коз.Дубица и рјешавање имовинско‐
правних односа 

П1  СЦ3; ДЖ1  X  X  X  Општина 
ГраЂани свих добних 

скупина 

3.1.3 Санитар.застита и санација 
водоцрпилиста Комленац (за бунаре Б‐
1 и Б‐3) 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X  Општина 
ГраЂани свих добних 

скупина 

3.1.4 Укључивање водосистема 
Комленац у водоопскрбни систем 
општине Козарска Дубица 

П1  СЦ3; ЖС1  X  X  X  Општина 
ГраЂани свих добних 

скупина 

3.2.1 Израда пројектне документације 
за градски канализациони систем и 
уређај за пречишћ.отпадних вода 

П2  СЦ3; ЖС2   2016.  2017.  2018.  Општина 
ГраЂани свих добних 

скупина 

3.2.2 Избор локације, технологије, 
градња  прецистаца комуналне 
отпадне воде и сепартаних колектора 

П2  СЦ3 ЖС2     2017.  2018.  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.3.1 Уређење корита притока ријека 
Саве и Уне (Кнежица, Мљечаница, 
Раковица, Моштаница, Кошућа,  

ободни канали ‐ воде до ријека Уне и 
Саве И њ.притока) 

П3  СЦ3; ЖС3  X  X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 



76 

 

План имплементације 2011 – 2013 

3.3.2 Уређење корита ријека Уне и Саве  П3  СЦ3; ЖС3    X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.3.3 Уређење обала притока ријека 
Саве и Уне (Кнежица, Мљечаница, 
Раковица, Моштаница, Кошућа, ободни 
канали ‐ воде до ријека Саве, Уне и 
њ.притока) 

П3  СЦ3; ЖС3  X  X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.3.4.  Уређење обала ријека Уне и Саве  П3  СЦ3; ЖС3    X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.4.1 Уклањање и санација дивљих 
депонија на подручју општине 
Козарска Дубица 

П4  СЦ3; ЖС4  X  X  X 
Општина/ Комуналац 
а.д. Козарска Дубица  

Грађани свих добних 
скупина 

3.4.2 Израда пројектне документац.за 
рециклаж.центар и претов.станицу за 
комун.отпад, избор локације и 
њ.градња 

П4  СЦ3; ЖС4    X  X 
Општина/ Комуналац 
а.д. Козарска Дубица 

Грађани свих добних 
скупина 

3.5.1 Израда Просторног плана 
општине Козарска Дубица  

П5  СЦ3; ЖС5  X  X    Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.5.2 Општински план управљања 
отпадом 

П5  СЦ3; ЖС5    X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.5.3 Општински план застите ваздуха  П5  СЦ3; ЖС5    X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.5.4 Општински план заштите 
природе 

П5  СЦ3; ЖС5      X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.5.5 План заштите ријечног слива Уне  П5  СЦ3; ЖС5    X  X 
Општине које лезе у 

сливу Уне 
Грађани свих добних 

скупина 

3.5.6 Основе заштите и кориштења 
пољопривредног земљишта 

П5  СЦ3; ЖС5  X  X  X  Општина 
Грађани свих добних 

скупина 

3.6.1 Успостављање еколошко 
информационог ‐едукативног центра 
и формирање Одсјека за заштиту 
животне средине општине Козарска 

П6  СЦ3; ЖС6    X  X 
Општина / НВО из 

области ЖС 
Грађани свих добних 

скупина 



77 

 

План имплементације 2011 – 2013 
Дубица 

3.6.2 Одржавање радионица за дјецу 

и омладину и обиљежавање значајних  

датума из домена заштите животне 
средине 

П6  СЦ3; ЖС6  X  X  X 
Општина / НВО из 

области ЖС 
Дјеца и омладина 
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6.2. Финансијски план имлементације стратегије развоја 

6.2.1. Индикативни финансијски план за период од три године 

Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 

Р
.Б
р
. 

П
р
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ек
ат
 /
 м
је
р
а 

П
р
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је
њ
ен
а 
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је
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п
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р
е 

2011  2012  2013  Укупно  
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т 
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л
и
к
а 

Ср
п
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а 
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р
ж
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а 

Ја
вн
а 

п
р
ед
уз
ећ
а 

П
р
и
ва
т.
 

и
зв
ор
и
 

И
П
А
 

Д
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ор
и
 

О
ст
ал
о 

(н
ав
ес
ти
) 

Сектор 1. Економски развој 

1 
1.1.1 Пословна 
зона 
„Кнежопољка” 

6.000 000                         

2 
1.1.2 Пословна 
зона „Кнежица“ 

2.000 000                         

3 
1.1.3 Изградња 
пословне зоне 
“Липова греда” 

25.000 000  100 000  500 000  1 (мил)  1 600 000  1 (мил)  3 (мил)  ‐  1 (мил)  6 (мил)  1 (мил)  ‐ 
1 
(мил) 

4 
1.1.4 Пословна 
зона „Транзит“ 

3.000 000                         

5 

1.1.5 Пословна 
зона на 
простору 
садашње 
“Пољопривреде 
и ХПК” 

2.000 000                         

6 

1.2.1 Припрема 
плана промоције 
према 
инвеститорима  

10.000  1000  1000  1000  3000  ‐  5 000          2 000   

7 
1.2.2 Промоција 
Козарске 
Дубице као 

50.000  5000  5000  5000  1500    10 000          10 000   
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
Р
.Б
р
. 
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а 
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) 

инвестиционе 
дестинације 

8 
1.2.3 Мјера: 
Подстицај за  
привреду 

2.350 000  70 000  70 000  70 000  210 000    1,2 (мил)             

9 

1.2.4 Мјера: 
Подстицаји за 
(ново) 
запошљавање 

500.000  100 000  100 000   100 000  300 000    100 000           
100 
000 

10 

1.2.5 Мјера: 
Подстицај за 
развој 
пољопривреде 

10.250 000  50 000  50 000  50 000  150 000    6 (мил)             

11 

1.3.1 Израда 
стратегије 
руралног 
развоја општине 

50.000  12,5 000  12,5 000    25 000              25 000   

12 

1.3.2 
Формирање 
удружења 
произвођача 
воћа и поврћа 

10.000  2,5 000  2,5 000    5 000              5 000   

13 

1.3.3 
Формирање 
удружења 
произвођача 
млијека и меса 

10.000  2,5 000  2,5 000    5 000              5 000   

14 

1.4.1 Промоција 
могућности 
сеоског туризма 
(кроз обуке и 

11.000  3 000  3 000    6 000    5 000             
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
Р
.Б
р
. 
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ећ
а 

П
р
и
ва
т.
 

и
зв
ор
и
 

И
П
А
 

Д
он
ат
ор
и
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(н
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) 

семинаре) 

15 
1.4.2 Развој 
манифестацион
ог туризма 

18.000  5 000  5 000  5 000  15 000              3 000   

16 

1.4.3 Промоција 
туристичких 
капацитета 
општине 

30.000  5 000  5 000  5 000 
15 000 

 
            1 000   

17 
1.4.4 Ријека Уна 
као јединствен 
ресурс за развој 

243.068  15.884  15.884    31.768            211.300     

18 

1.4.5 
Обликовање 
туристичке 
понуде за 
вјерски туризам 

15.000      5 000  5 000                 

19 

1.4.6 
Постављање 
туристичке 
сингнализације 
на подручју 
општине 

40.000  15 000          25 000             

20 

1.4.7 Изградња 
ловачког 
(риболовачког) 
дома 

100.000                         

21 
1.4.8 Уређење 
бициклистичких 
стаза 

37.000  18 500  18 500    37 000                 

22 
1.4.9 Етно 
насеље у 

100 000  12,5 000  12,5 000    25  000    75 000             
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
Р
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(н
ав
ес
ти
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Кнежици 

23 

1.4.10 
Ефектуирање 
Бање 
Мљечаница 

8.000 000                        Влада 

24 
1.4.11 Уређење 
спомен подручја 
Доња Градина 

5.000 000            5 (мил)            Влада 

25 

1.4.12 Уређење и 
промоција 
језера „Липова 
греда” 

15.000            15 000             

26 

1.4.13 Уређење 
излетичког 
мјеста „Милића 
Гај“ 

50.000                         

27 

1.5.1 
Регионални пут 
Моштаница‐
Мраковица 

6.000 000            6 (мил)            Влада 

28 

1.5.2 
Прекатегоризац
ија граничног 
прелаза 

100.000             
100 
000 

        Влада 

29 
1.5.3 Уређење 
авио писте 

100.000    50 000  50 000  100 000                 

30 

1.5.4 
Реконструкција 
електро‐
дистрибутивне 
мреже 

50.000 000               
50 000 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
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31 
1.5.5 Јачање 
капацитета 
службе за развој 

100.000  20 000  20 000  20 000  60 000    30 000          20 000    

32. 

1.5.6 Санација и 
реконструкција 
Административ
не зграде 
општине 

2.000 000                     
2.000 
000   

 

Укупно за 
сектор 
економског 
развоја 

73.229 067  435.884  904.884 
1.311 
000 

2.651 768  1.000 000 
21.375 
000 

100 
000 

51.000 
000 

6.000 
000 

1.211 
300 

2.071.00
0 

1.100 
000 

Сектор 2. Друштвени развој 

1 

2.1.1 
Истраживање 
потреба на 
општинском 
тржишту рада 

5.000  1000  1000  1000  3000                 

2 

2.1.2 
Доквалификаци
ја и 
преквалификац
ија за 
приоритетна 
занимања 

5.000  1000  1000  1000  3000    3000             

3 

2.1.3 Савремено 
језичко и 
информатичко 
описмењавање 

25.000  5000  5000  5000  15 000                 

4 
2.2.1 
Стимулисање 

250.000  50 000  50 000  50 000  150 000                 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
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5 

2.2.2 
Реактивирање 
рада дјечијег 
вртића 

300.000                         

6 

2.2.3 Мјера: 
Обезбјеђење 
продуженог 
боравка дјеце у 
школама – 
играонице 

25.000  5000  5000  5000  15000                 

7 

2.3.1 Мјера: 
Обезбјеђење 
изложбеног 
простора и 
организовање 
такмичења 
младих у 
креативности 

100.000      100 000  100 000                 

8 

2.3.2 
Унапријеђење 
информисања 
младих 

5.000  1 000  1000  1000  3000                 

9 

2.3.3 
Организација 
љетње школе 
(кампова и 
креативних 
радионица) 

15.000  3 000  3000  3000  9000                 

10 
2.4.1 
Обезбјеђење 
стручног тима 

20.000  4 000  4000  4000  12 000             
Општи
на 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
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за рад са дјецом 
са посебним  
потребама  

11 

2.4.2 
Анимирање 
партнера из 
приватног 
сектора за 
оснивање 
старачког дома 

5.000    5.000    5.000                 

12 

2.4.3 Изградња 
амбуланти у 
сеоским 
подручјима и 
њихову 
увезивање у 
постојећу 
мрежу 

120.000  60 000      60 000    60 000             

13 

2.4.4 Индекс 
инклузивности 
– Развој учења и 
учешћа у 
школама 

25. 000  5000  5000  5000  15000                 

14 

2.5.1 
Реализација 
програма 
културних 
манифестација 
са 
успостављањем 
изложбене 
поставке 

250. 000  50 000  50 000  50 000  150 000                 

15  2.5.3 Подршка  50.000  10 000  10 000  10 000  30 000                 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
Р
.Б
р
. 

П
р
ој
ек
ат
 /
 м
је
р
а 

П
р
оц
је
њ
ен
а 

вр
и
је
д
н
ос
т 

п
р
ој
ек
та
/м
је
р
е 

2011  2012  2013  Укупно  

К
р
ед
и
т 

Р
еп
уб
л
и
к
а 

Ср
п
ск
а 

Д
р
ж
ав
а 

Ја
вн
а 

п
р
ед
уз
ећ
а 

П
р
и
ва
т.
 

и
зв
ор
и
 

И
П
А
 

Д
он
ат
ор
и
 

О
ст
ал
о 

(н
ав
ес
ти
) 
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секцијама 

16 

2.6.1 Уређење 
вишефункцион
алног градског 
стадиона 

1.000 000        1.000 000                 

18 
2.6.3 Израда 
Програма 
развоја спорта 

2.000  2000      2000                 

 

Укупно за 
сектор 
друштвеног 
развоја 

2.202.000  197.000  140.000  235.000  572.000    63.000             

Сектор 3: Заштита животне средине 

1 

3.1.1 Санација и 
реконструкција 
постојеце 
водоводне 
мреже 

2.000.000 

 

100.000 

5 % 

100.000 

5 % 

100.000 

5 % 
300 000 

11.000.000 

(50 %) 

 

0. 00 

 

(0 %) 

0. 00 

 

(0 %) 

0. 00 

 

(0 %) 

0. 00 

 

(0 %) 

500.000 

 

(25 %) 

0.00 

 

(0 %) 

0. 00 

 

(0 %) 

2 

3.1.2 Израда 
пројектне 
документације 
за 
водоснабдијева
ње општине 
Коз.Дубица и 
рјешавање 
имовинско‐
правних односа 

600.000 

 

60.000 

 (10 %) 

 

30.000 

 (5 %) 

 

30.000 

 (5 %) 

90 000 
300.000 

(50 %) 

0. 00 

(0 %) 

0. 00 

(0 %) 

0. 00 

(0 %) 

0. 00 

(0 %) 

150.000 

(25%) 

0.00 

(0 %) 

0. 00 

(0 %) 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 
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3 

3.1.3 
Санитар.застита 
и санација 
водоцрпилиста 
Комленац (за 
бунаре Б‐1 и Б‐
3) 

400.000 

 

40.000 

(10 %) 

40.000 

 (10 %) 

20.000 

 (5 %) 

100.000 

 

200.000 

 ( 50 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

100.000 

(25 %) 

 

0.00 

(0 %) 

 0. 00 

(0 %) 

4 

3.1.4 
Укључивање 
водосистема 
Комленац у 
водоопскрбни 
систем општине 
Козарска 
Дубица 

4.000.000 

 

100.000 

 (2.5 %) 

200.000 

 (5 %) 

200.000 

 (5 %) 

500 000 

 

 

2.000.000 

(50 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

1.000.000 

(25 %) 

 

0.00 

(0 %) 

0. 00 

(0 %) 

5 

3.2.1 Израда 
пројектне 
документације 
за градски 
канализациони 
систем и уређај 
за 
пречишћ.отпадн
их вода 

1.000 000 

*2016 
                       

6 

3.2.2 Избор 
локације, 
технологије, 
градња  
прецистаца 
комуналне 
отпадне воде и 
сепартаних 
колектора 

8.000 000 

*2016 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 
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7 

3.3.1 Уређење 
корита притока 
ријека Саве и 
Уне (Кнежица, 
Мљечаница, 
Раковица, 
Моштаница, 
Кошућа,  

ободни канали ‐ 
воде до ријека 
Уне и Саве И 
њ.притока) 

1.200.000 

 

 

75.000 

6, 25 % 

 

75.000 

6, 25 % 

 

75.000 

6, 25 % 

 

225 000 

 

300.000 

(25 %) 

 

 

120.000 

(10 %) 

 

0 

(0 %) 

 

120.000 

(10 %) 

 

30.000 

(2,5 %) 

 

300.000 

(25 %) 

 

0 

(0 %) 

 

30.000 

2,5 %) 

8 
3.3.2 Уређење 
корита ријека 
Уне и Саве 

800.000 
0 

0 % 

50.000 

 6, 25 % 

50.000 

 6, 25 % 
100 000 

200.000 

(25 %) 

 

80.000 

(10 %) 

0. 00 

(0 %) 

 

80.000 

(10 %) 

 

20.000 

(2,5 %)

 

200.000 

(25 %) 

 

0. 00 

(0 %) 

 

20.000 

(2,5 %) 

9 

3.3.3 Уређење 
обала притока 
ријека Саве и 
Уне (Кнежица, 
Мљечаница, 
Раковица, 
Моштаница, 
Кошућа, ободни 
канали ‐ воде до 
ријека Саве, Уне 
и њ.притока) 

400.000 
25.000 

6,25 % 

25.000 

6,25 % 

25.000 

6,25 % 
75 000 

100.000 

(25 %) 

 

40.000 

(10 %) 

0. 00 

(0 %) 

40.000 

(10 %) 

10.000 

(2,5 %)

100.000 

(25 %) 

0. 00 

(0 %) 

10.000 

2,5 %) 

10 
3.3.4.  Уређење 
обала ријека Уне 
и Саве 

400.000 

0 

0 % 

 

50.000 

6,25 % 

50.000 

6,25 % 
100 000 

 

0. 00 

(0 %) 

40.000 

(10 %) 

0.00 

(0 %) 

40.000 

(10 %) 

10.000 

(2,5 %) 

100.000 

(25 %) 

0. 00 

(0 %) 

      
10.000 

 (2,5 %) 

11  3.4.1 Уклањање  400.000  20.000  20.000  20.000  60 000  100.000  0.000    0  40.000  10.000    0. 00   10.000 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
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и санација 
дивљих 
депонија на 
подручју 
општине 
Козарска 
Дубица 

5 %   5 %  5 %  25 %)  (10 %)  (0 %)  (10 %)  2,5 %)  100.000 

(25 %) 

(0 %)  (2,5 %) 

12 

3.4.2 Израда 
пројектне 
документац.за 
рециклаж.цента
р и 
претов.станицу 
за комун.отпад, 
избор локације 
и њ.градња 

2.400.000 

 

0 

0 % 

150.000 

 6,25 % 

150.000 

 6,25 % 
300 000 

600.000 

25 %) 

 

240.000 

 (10 %) 

0 

(0 %) 

240.000 

(10 %) 

60.000 

  (2,5 %) 

600.000 

(25 %) 

0 

(0 %) 

 60.000 

(2,5 %) 

13 

3.5.1 Израда 
Просторног 
плана општине 
Козарска 
Дубица  

200.000 

 

25.000 

 12,5  % 

25.000 

12,5  % 

0. 00 

 (0 %) 
50 000 

60.000 

(30 %) 

 20.000 

  (10 %) 

0. 00 

  (0 %) 

 0. 00 

 (0 %) 

 0. 00 

      (0 %) 

50.000 

(25 %) 

 20.000 

  (10 %) 

 0.00 

 (0 %) 

14 
3.5.2 Општински 
план управљања 
отпадом 

40.000 
0. 00 

 (0 %) 

5.000 

 12,5  % 

5.000 

 12,5  % 
10 000  0. 00 

(0 %) 

10.000 

 (25 %) 

0. 00 

 (0 %) 

10.000 

 (25 %) 

0. 00 

  (0 %) 

 

10.000 

(25 %) 

0.00 

(0 %) 

   0.00 

   (0 %) 

15 
3.5.3 Општински 
план застите 
ваздуха 

40.000 
0. 00 

 (0 %) 

5.000 

12,5  % 

5.000 

12,5  % 
10 000 

0. 00 

(0 %) 

10.000 

 (25 %) 

0. 00 

 (0 %) 

10.000 

 (25 %) 

0. 00 

 (0 %) 

10.000 

 (25 %) 

0.00 

(0 %) 

   0.00 

   (0 %) 

16 
3.5.4 Општински 
план заштите 
природе 

40.000 

 

0.00 

 (0 %) 

0.00 

 (0 %) 

5.000 

12,5  % 
5 000 

0.00 

(0 %) 

10.000 

 (25 %) 

0.00 

  (0 %) 

10.000 

(25 %) 

0.00 

  (0 %) 

10.000 

(25 %) 

 0.00 

(0 %) 

    0.00 

   (0 %) 

17  3.5.5 План  250 000  0.00  15.000  15.000  30 000  0.00   25.000  25.000     25.000  0.00  65.000  25.000 
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Процјена финансирања из општинског 
буџета, у КМ 

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ 
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заштите 
ријечног слива 
Уне 

(0 %)  6,25 %   6,25 %  (0 %)   (10 %)  (10 %)   (10 %)    (0 %)  (26 %)  25.000 

(10 %) 

(10 %) 

18 

3.5.6 Основе 
заштите и 
кориштења 
пољопривредно
г земљишта 

60 000 
15.000 

8,33 % 

15.000 

8,33 % 

15.000 

 8,33 % 
45 000 

0.00 

   (0 %) 

  30.000 

  (50 %) 

0.00 

 (0 %) 

0.00 

   (0 %) 

0.00 

(0 %) 

15.000 

(25 %) 

 0.00 

(0 %) 

   0.00 

   (0 %) 

19 

3.6.1 
Успостављање 
еколошко 
информационог 
‐едукативног 
центра и 
формирање 
Одсјека за 
заштиту 
животне 
средине 
општине 
Козарска 
Дубица 

160.000  О  
10.000 

6,25  % 

10.000 

6,25 

20 000 

12,5 % 

0 

(0 %) 

    40.000 

   (25 %) 

   0 

(0 %) 

 0 

 (0 %) 

 0 

(0 %) 

40.000 

(25%) 

   40.000 

(25%) 

        0 

(0 %) 

20 

3.6.2 Одржавање 
радионица за 
дјецу и омладину 
и  об 
обиљежавање 
значајних датума 
из домена 
заштите животне 
средине 

100.000 
5.000 

(12,5 %) 

5.000 

12,5  % 

5.000 

 12,5  % 

15 000 

37,5 % 

 0 

(0 %) 

   25.000 

   (25 %) 

   0 

(0 %) 

 0 

(0 %) 

 0 

 (0 %) 

25.000 

 (25%) 

0 

(0 %) 

25.000 

  (25%) 

 
Укупно за 
сектор заштите 
животне 

22.490.000  465.000  820.000  780.000  2.065.000  4.860 000  610.000  25.000 
1.415 
000 

140.00
0 

3.375.00
0 

85.000 
190.0
00 
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У укупној вриједности свих пројеката у сектору економског развоја (73.229 067,00 КМ) на 
пројекат  изградње  индустријске  зоне  „  Липова  греда“  се  односи  највећи  износ  од  25.000 
000,00 КМ.  

Процјена  је  да  ће  у  трогодишњем  периоду  имплементације  стратегије  бити  неохподно  из 
општинског  буџета  издвојити  око  2,651.768  милиона  КМ.  У  2013.  години  овај  износ  је 
највећи и износи око 1,3 милиона КМ, док се у друге двије смањује тако да у 2011.  години 
износи око 1 милион КМ а у 2012. години око 400 000 КМ. Успјешност реализације стратегије 
развоја  зависи  од  вишегодишњег  планирања  буџета  општине  и  издвајања  средстава  у 
буџету  за  реализацију  стратегије  развоја.  Из  осталих  извора  за  реализацију  стратегије  у 
петогодишњем периоду потребно је издвојити 83.853.300 КМ . 

За  пројекте  друштвеног  развоја,  у  петогодишњем  периоду  имплементације  стратегије 
развоја, потребно  је издвојити средства у износу од 2,202 милиона КМ. Процјена  је да ће у 
трогодишњем  периоду  имплементације  стратегије  бити  неохподно  из  општинског  буџета 
издвојити  572  хиљада  КМ.  Успјешност  реализације  стратегије  развоја  зависи  од 
вишегодишњег планирања буџета општине   и издвајања средстава у буџету за реализацију 
стратегије  развоја.  Из  осталих  извора  за  реализацију  стратегије  у  трогодишњем  периоду 
потребно  је  издвојити  63  хиљаде  КМ.  Обезбјеђивање  ових  средстава  зависи  од  развојних 
капацитета  општине  или  организације  локалне  управе  за  управљање  развојем,  као  и 
капацитета општине припрему и имплементацију развојних пројеката. 

За  пројекте  заштите  животне  средине,  у  петогодишњем  периоду  имплементације 
стратегије развоја, потребно је издвојити средства у износу од 22,490 милиона КМ. Процјена 
је да ће у трогодишњем периоду имплементације стратегије бити неохподно из општинског 
буџета  издвојити  2,065  милона  КМ.  Успјешност  реализације  стратегије  развоја  зависи  од 
вишегодишњег планирања буџета општине и издвајања средстава у буџету за реализацију 
стратегије  развоја.  Из  осталих  извора  за  реализацију  стратегије  у  трогодишњем  периоду 
потребно је издвојити 10 милиона 700 хиљада КМ. Обезбјеђивање ових средстава зависи од 
развојних  капацитета  општине  или  организације  локалне  управе  за  управљање  развојем, 
као  и  капацитета  општине  припрему  и  имплементацију  развојних  пројеката.  На 
располагању ће, уз општински буџет те фондове на нивоу РС и БиХ, стајати све више 
извора  финансирања  развојних  пројеката,  од  предприступних  фондова  ЕУ,  других 
међународних фондова  и  извора  (као што  је  Светска  банка  или  Европска  банка  за 
обнову  и  развој),  билатерални  донатори  и  извори  финансирања,  приватни  сектор 
кроз  пројекте  јавно‐приватног  партнерства,  итд.  Кључни  услов  за  добијање 
средстава  за  финансирање  развојних  пројеката  биће њихова  оправданост  (не  само 
економска,  већ  и  друштвена  и  еколошка),  припремљеност  у  складу  са  комплексним 
захтјевима  и  високим  стандардима  ЕУ,  те  транспарентност  и  ефикасност  у  њиховој 
реализацији. 

Босни и Херцеговини је тренутно на располагању ИПА ИИ фонд (за прекограничну сарадњу), 
а кад БиХ добије статус кандидата биће и ИПА ИИИ (за изградњу конкурентности, саобраћај 
и екологију), ИПА ИВ (за развој људских ресурса), те ИПА В (за рурални развој). 
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6.2.2. Акциони план за пројекте који се имплементирају у првој години 

Акциони план за 2011. годину 

Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

Сектор 1: Економски развој 

1.1.3 Изградња 
пословне зоне 
„Липова Греда“ 

П1  СЦ1; ЕР1 
Број нових предузећа 
(минимално 20); број нових 
радних мјеста 

  Општина 
1.100.669 

1.2.1 Припрема плана 
промоције према 
инвеститорима 

П2  СЦ1; ЕР1 СЦ1; ЕР1 
Број нових инвестиција у 
финалној производњи 
(минимално 3) 

 
Општина, Локална 
агенција за развој 

3.334 

1.2.2  Промоција  
Козарске Дубице као 
инвестиционе 
дестинације 

П2  СЦ1;ЕР1 
Број нових инвеститора 
(минимално 3) 

 
Општина, Локална 
агенција за развој 

11.668 

1.2.3 Мјера: 
Подстицај за 
привреду 

П2  СЦ1; ЕР1 
Број нових инвестиција у 
финалној производњи 
(минимално 3) 

  Општина 
470.000 

1.2.4 Мјера: 
Подстицај за (ново) 
запошљавање 

П2  СЦ1; ЕР1 и ЕР4 
Број нових радних мјеста ( 
најмање 200) 

  Општина 
166.668 

1.2.5. Мјера: 
Подстицај развоју 
пољопривреде 

П2  СЦ1; ЕР1 

Број потписаних уговора о 
сарадњи између 
прехрамбене индустрије, 
удружења и 
пољопривредних 
произвођача 

  Општина 
2.050.000 

1.3.1. Израда 
стратегије руралног 
развоја 

П3  СЦ1;ЕР2 и ЕР3 
Број потписаних уговора о 
сарадњи између 
прехрамбене индустрије, 

  Општина 
20.834 
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Акциони план за 2011. годину 

Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

удружења и 
пољопривредних 
произвођача 

1.3.2. Формирање 
удружења 
произвођача воћа и 
поврћа 

П3  СЦ1;ЕР2 и ЕР3 
Број ново отворених 
прерађивачких капацитета 
( најмање 3) 

 
Општина, Локална 
агенција за развој 

4.167 

1.3.3 . Формирање 
удружења 
произвођача млијека 
и меса 

П3  СЦ1;ЕР2 и ЕР3 
Број ново отворених 
прерађивачких капацитета 
( најмање 3) 

 
Општина, Локална 
агенција за развој 

4.667 

1.4.1  Промоција 
могућности сеоског 
туризма  (кроз обуке 
и семинаре) 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам. 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

4.667 

1.4.2. Развој 
манифестационог 
туризма 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам. 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

6.000 

1.4.3. Промоција 
туристичких 

П4  СЦ1; ЕР5 
Проценат повећања 
туриста утростручен до 

 
Општина, 
Туристичка 

5.334 
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Акциони план за 2011. годину 

Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

капацитета општине  2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

организација 

1.4.4. Ријека Уна као 
јединствен ресурс за 
развој 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

227.184 

1.4. 6 Постављање 
туристичке 
сигнализације на 
подручју општине 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

23.334 

1.4.8 . Уређење 
бициклистичких 
стаза 

П4  СЦ1; ЕР5 
Повећан број 
бициклистичких стаза 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

36.000 

1.4.9. Етно насеље у 
Кнежици 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

50.000 
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Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

1.4.10  Уређење 
спомен подручја 
Донај Градина 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

  Влада 
1.000 000 

1.4.12.  Уређење и 
промоција језера „ 
Липова Греда“ 

П4  СЦ1; ЕР5 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

 
Општина, 
Туристичка 
организација 

15.000 

1.5.1  Регионални пут 
Моштаница‐
Мраковица 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1 

Проценат повећања 
туриста утростручен до 
2013. године у односу на 
2010. 

Развијена туристичка 
инфраструктура, посебно за 
културно‐историјски 
туризам 

  Влада 
3.000 000 
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Акциони план за 2011. годину 

Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

1.5.2 
.Прекатегоризација 
градичног прелаза 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР 1 
Број теретних возила који 
прелазе преко граничног 
прелаза 

  Влада 
100.000 

1.5.5. Јачање 
капацитета служби 
за развој 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1 

Број запослених у Служби 
за разво; опремљен 
кабинет Службе за развој; 
Број посјећених семинара‐
едукација 

  Општина 
40.000 

1.5.6 Санација и 
реконструкција 
Административне 
зграде 

П5  СЦ1 и СЦ3; ЕР1 

Број уређених канцеларија 

унутар административне 

зграде општине и извшена 

реконструкција цијеле зграде 

  Општина 
500.000 

Сектор 2: Друштвени развој 

2.1.1.  Истраживање 
потреба на 
општинском 
тржишту рада 

П1  СЦ2 и 1; ДР2 

Број дефицитарних 
смјерова/занимања у 
средњошколском центру 
(75 ученика) 

  Општина 
1.000 

2.1. 2 
Доквалификација и 
преквалификација за 
приоритетна 
занимања 

П1  СЦ2 и 1; ДР2 

Број дефицитарних 
смјерова/занимања у 
средњошколском центру 
(75 ученика) 

 
Средња школа „ 
Никола Тесла“ 

2.000 

2.1.3. Савремено 
језичко и 
информатичко 
описмењавање 

П1  СЦ2 и 1; ДР2 

Број завршених курсева за 
страни језик и 
информатику ( гидушње 
најмање 50 лица) 

 
Омладинске 
организације 

5.000 
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Акциони план за 2011. годину 

Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

2.2.1. Стимулисање 
наталитета 

П2  СЦ2; ДР1 
Повећан број рођених у 
односу на број умрлих  

  Општина 
50.000 

2.2.3. Мјера: 
Обезбјеђење 
продуженог боравка 
дјеце у школама ‐ 
играонице 

П2  СЦ2; ДР1 
Број дјеце која користе 
продужени боравак у 
школама (најмање 50) 

  Школе 
5.000 

2.3.2. Унапријеђење 
информисања 
младих 

П3  СЦ2; ДР1 и 3 
 број младих информисаних 
људи 

 
Млади и              

удружења младих 
1.000 

2.3.3 .Организовања 
љетне школе ( 
кампова и 
креативних 
радионица) 

П3  СЦ2; ДР1 и 3 
Организовање 2 кампа и 5  
креативних радионица у 
току једне године 

  НВО 
3.000 

2.4.1. Обезбјеђење 
стручног тима за рад 
са дјецом са 
посебним потребама 

П4  СЦ2; ДР4 

Број дјеце са посебним 
потребама која имају 
обезбјеђен адекватан 
простор и помагала 
потребна за обуку 

  Школе, НВО 
4.000 

2.4.3. Изградња двије 
амбуланте у сеоским 
подручјима и њихово 
увезивање у 
постојећу мрежу 

П4  СЦ2; ДР1 
Број пацијената који ће 
користити амбуланту  

  Влада РС 
120.000 

2.4.4. Индекс 
инклузивности –
развој учења и 
учешћа у школама 

П4  СЦ2: ДР4 

Идентификовање свих 
проблема у школама и 
њихово адекватно 
отклањање 

  Општина 
5.000 
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Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

2.5.1. Реализација 
програма културних 
манифестација 

П5  СЦ2; ДР3 

Број културних и спортских 
манифестација до 2015 
утростручен у односу на 
2010. годину 

 
Општина, Центар 
за информисање 

50.000 

2.5.2. Подршка 
традиционалним ( 
фолклорним и 
тамбурашким) 
секцијама 

П5  СЦ2; ДР3 

Број културних 
манифестација до 2015 
утростручен у односу на 
2010. годину 

  Општина 
10.000 

2.6.2 Израда 

Програма развоја 

спорта 

П6  СЦ 2; ДР 3 

Број клубова на подручју 

општине, развој 

перспективних клубова 

  Општина  2.000 

Сектор 3: Животна средина 

3.1.1  Санација и 
реконструкција  
постојеће водоводне 
мреже 

П1  СЦ3; ЖС1 

Дужина изграђене 
водоводне мреже до 2016 
год; 

Број бунара са водом за 
пиће; број дана у години у 
којим је била проглашена 
нездравом 

Април‐новембар 
Општина 

200.000 

3.1.2 Израда 
пројектне 
документације за 
водоснабдјевање 
општине и 
рјешавање 
имовинско правних 

П1  СЦ3; ЖС1 

Број имовинско‐правних 
послова на потезу;  

Изграђен водовод и 
резервоар воде за пиће, 

Број изведбених пројеката 
по којима су изведени 

Јануар‐децембар 
Општина 

240.000 
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Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

послова  радови 

3.1.3. Санитарна 
заштита и санација 
водоцрпилишта  
Комленац ( за бунаре 
Б‐1 и Б‐3) 

П1  СЦ3; ЖС1 

Број изведених, усвојених и 
на терену проведених 
програма санитарне 
заштите изворишта; 

Резултати анализе 
квалитета воде за пиће; 

Број анализе узорака воде 
за пиће из резултата 
неусаглашеним са важећим 
Правилником о квалитету 
питке воде 

Јануар‐децембар 
Општина 

160.000 

3.1.4. Укључивање 
водосистема 
Комленац у 
водоопскрбни систем 
општине 

П1  СЦ3; ЖС1 

Број дана у години када је 
било рестрикције због 
недостатка воде; 

Број домаћинстава 
општине који су добили 
воду за пиће из јавног 
система за 
водоснабдјевање 

Април‐октобар 
Општина 

400.000 

3.3.1  Уређење 
корита притока 
ријеке Саве и Уне  ( 
Кнежица, 
Мљечаница, 
Раковица, 
Моштаница, Кошућа, 
ободни канали‐  воде 
до ријека Саве, Уне и 
њених притока) 

П3  СЦ3; ЖС3 

Број несанитарних 
депонија отпада у 
коритима;  

Дужина санитарних корита 
притока ријека Саве и Уне; 

Број поплава у 
подсливовима притока 
Саве и Уне 

Април‐октобар 
Општина 

300.000 
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Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

3.3.3. Уређење обала 
притока ријеке Саве 
и Уне  ( Кнежица, 
Мљечаница, 
Раковица, 
Моштаница, Кошућа, 
ободни канали‐  воде 
до ријека Саве, Уне и 
њених притока) 

П3  СЦ3; ЖС3 

Дужина уређених обала 
притока ријека саве и Уне; 

Број туриста у години у 
зони уређених обала; 

Број дивљих депонија на 
обалама притоке ријека 
Саве и уне 

Мај‐новембар 
Општина 

100.000 

3.4.1. Укљањање и 
санација дивљих 
депонија  на подручју 
општине к, Дубица 

П4  СЦ3; ЖС4 

Број депонија; 

Стање депонија и простора 
гдје су оне биле послије 
одвожења отпада; 

Број болесних од заразе 
хигијенских подручја око 
депонија 

Март‐октобар 
Општина, 

Комуналац а.д.  
Козарска Дубица 

85.000 

3.4.2. Израда 
Просторног плана 
општине Козарска 
Дубица 

П5  СЦ3; ЖС5 

 

Број изгубљених донатора 
због недостатка 
Просторног плана на 
подручју општине; 

Износ финансијских 
средстава изгубљених од 
инвеститора и донатора 
због недостатка 
Просторног плана општине 

Јануар‐децембар 
Општина 

77.500 

3.5.6. Основе заштите 
и кориштења 
пољопривредног 

П5  СЦ3; ЖС5 
Количина амбалаже од 
пестицида и хербицида око 
и на пољопривредног 

Јануар‐новембар 
Општина 

20.000 
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Акциони план за 2011. годину 

Основне информације за праћење  

Пројекти / мјере 
Веза са 

програмом 

Веза са стратешким и 
секторским 
циљевима 

Инидикатори  
Трајање 

(оддо) 

Носиоци 
имплементације 

Вриједност 
пројекта 

земљишта  земљишта 

3.6.2. Одржавање 
радионица за дјецу 

П6  СЦ3; ЖС6 

Количина комуналног 
отпада око.2012; 

Количина комуналног 
отпада око ОШ у периоду 
2014‐2016 

Јануар‐децембар 
Општина, НВО 

20.000 
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6.2.3. Детаљан финансијски план за пројекте који се имплементирају у 2011. години 
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Финансирање из осталих извора за 2011. годину  

Р.
Б
. 

П
ро
је
ка
т/
 м
је
ра
 

У
ку
пн
и
 

ор
је
н
та
ци
он
и
 

тр
ош

ко
ви
 

Ф
и
н
ан
си
ра
е 
и
з 

оп
ш
ти
н
ск
ог
 

бу
џе
та
 

К
ре
ди
т 

Ен
ти
те
т 
 

Д
рж

ав
а 

Ја
вн
а 

пр
ед
уз
ећ
а 

П
ри
ва
т.
 

и
зв
ор
и
 

И
П
А
 

Д
он
ат
ор
и
 

О
ст
ал
о 

(н
ав
ес
ти
) 

Економски развој 

1  1.1.1 Изградња пословне 
зоне “Липова греда” 

1.100 669  100.000  333.334  1.000 000    333.334  2.000 000      333.334 

6  1.2.1 Припрема плана 
промоције према 
инвеститорима 

3.334  1.000    1.667          667   

7  1.2.2 Промоција Козарске 
Дубице као 

инвестиционе 
дестинације 

11.668  5.000    3.334          3.334   

8  1.2.3 Мјера: Подстицај за  
привреду 

470.000  70.000    400.000             

9  1.2.4 Мјера: Подстицаји 
за (ново) запошљавање 

166.668  100.000    33.334            33.334 

10  1.2.5 Мјера: Подстицај за 
развој пољопривреде 

2.050 000  50.000    2.000 000             

11  1.3.1 Израда стратегије 
руралног развоја 
општине 

20.834  12.500              8.334   

12  1.3.2 Формирање 
удружења произвођача 
воћа и поврћа 

4.167  2.500              1.667   

13  1.3.3 Формирање 
удружења произвођача 
млијека и меса 

4.167  2.500              1.667   

14  1.4.1 Промоција 
могућности сеоског 
туризма (кроз обуке и 
семинаре) 

4.667  3.000    1.667             

15  1.4.2 Развој 
манифестационог 
туризма 

6.000  5.000              1.000   

16  1.4.3 Промоција 
туристичких капацитета 
општине 

5.334  5.000              334   

17  1.4.4 Ријека Уна као 
јединствен ресурс за

227.184  15.884            211.300     
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За  реализацију  економског  плана  развоја  за  2011.  годину  биће  потребно  обезбједити 
средства у износу од 8.330 026 КМ. Од тога из општинског буџета за 2011. годину планирано 
издвајање  за  економски  развој  у  износу  у  437.384  КМ.  Остатак  финансирања  пројеката  за 
2011.  годину  ће  бити  обезбјеђен  кроз  финансирање  надлежних  институција  Републике 
Српске 3.524.336 КМ, јавна предузећа 333.334 КМ, приватни инвеститори 2.000.000 КМ, ИПА 
фонд 211.300 КМ, донатори 517.003 КМ и из осталих средстава 336.668 КМ.  

За  реализацију  друштвеног  плана  развоја  за  2011.  годину  биће  потребно  обезбједити 
средства у износу од 258.000 КМ. Од тога из општинског буџета за 2011. годину планирано 
издвајање  за  друштвени  развој  у  износу  у  197.000 КМ. Остатак финансирања  пројеката  за 
2011.  годину  ће  бити  обезбјеђен  кроз  финансирање  надлежних  институција  Републике 
Српске 61.000 КМ. 

За реализацију плана заштите животне средине за 2011. годину биће потребно обезбједити 
средства у износу од 1.242.500 КМ. Од тога из општинског буџета за 2011. годину планирано 
издвајање  за  заштиту  животне  средине  у  износу  у  455.000  КМ.  Остатак  финансирања 
пројеката  за  2011.  годину  ће  бити  обезбјеђен  кроз  финансирање  надлежних  институција 
Републике Српске 750.000 КМ, јавна предузећа 50.000 КМ, приватни инвеститори 15.000 КМ, 
ИПА фонд 455.000, донатори 10.000 КМ и из осталих средстава 15.000 КМ. 
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6.3. План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала 

 

Реализација Стратегије развоја је велики изазов за јединицу локалне самоуправе. Степен и 
квалитет реализације стратегије, као збир свих појединачно реализованих пројеката и мјера, јасно 
ће показати колико је јединица локалне самоуправе близу или далеко од остварења дефинисаних 
стратешких циљева и визије развоја општине. За успјешну реализацију Стратегије развоја 
потребно је прилагодити постојеће или успоставити нове организационе структуре и обезбиједити 
одговарајуће људске капацитете, те јасно дефинисати кључни оперативни механизам за 
управљање развојем. Задатак тог механизма је свакодневно старање о реализацији стратегије као 
цјелине и сваког пројекта појединачно, координација свих активности и актера од промоције, 
припреме и покретања пројеката, извођења, праћења, извјештавања до иницирања ажурирања 
стратегије.  

Интегрисана стратегија развоја општине обједињује све секторе који су у надлежности локалних 
власти (и више од тога), као и све актере и заинтересоване стране на координисан начин. 
Укључивањем свих питања којима се бави једна општина у једну свеобухватну стратегију отварају 
се  могућности за креирање синергије, додатних вриједности и иновативности кроз међусекторску 
сарадњу. Стога је важно навести да је, поред дјелотворне успоставе и функционисања структура за 
планирање развоја као и структура које ће пратити провођење стратешких докумената, веома 
значајно јачање свеукупне координације унутар општинске администрације у процесу 
имплементације стратегије. Поред тога, неопходно је осигурати да провођење стратегије буде 
подржано од стране социо-економских партнера у општини. Свако од њих треба да има значајне 
улоге у имплементацији, обезбјеђивању финансијских средстава, те у праћењу и вредновању 
(Прилогу 1).  

 

Постојеће стање и организацијске претпоставке за имплементацију стратегије 

Скупштина општине има кључну улогу у разматрању извјештаја о реализацији стратешких 
докумената Општине, укључујући и Стратегију развоја као водећег стратешког документа 
Општине, који треба представљати основу за креирање и доношење свих осталих развојних 
политика и приоритета Општине. 

Начелник Општине има кључну улогу у операционализацији и имплементацији стратегије 
развоја путем успостављања јасних механизама и дефинисања одговорности одјељења у погледу 
имплементације дијелова стратегије из њихове надлежности, те обезбјеђивања свеукупне 
координације.  

Административна служба Општине припрема програм развоја Општине, те просторне, 
урбанистичке и проведбене планове, буџет и завршни рачун, те се стара о задовољавању 
одређених потреба грађана у областима комуналних дјелатности, културе, образовања, спорта, 
здравствене и социјалне заштите, цивилне заштите, информисања, занатства, туризма и 
угоститељства. Административна служба има кључну улогу у изради, реализацији, праћењу, 
извјештавању и ажурирању Стратегије развоја, с циљем континуираног унапријеђења квалитета 
живота грађана општине. Административна служба Општине Козарска Дубица састоји се од 
Стручне службе Скупштине општине и начелника општине, те четири одјељења.  
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У оквиру наведена четири одјељења образују се одсјеци. Поред тога, у општини је 2005. године 
основана Локална агенција за развој. Иако Агенција формално није дио административне 
службе општине, приказана је на наведеној слици у циљу бољег прегледа постојећих структура и 
функција у циљу координираног дјеловања у планирању и управљању локалним развојем.  

Послови и задужења која постојећа одјељења обављају из области планирања и управљања 
локалним развојем су сљедећи: 

 

Тренутно у општинској администрацији не постоји структуриран приступ изради и 
имплементацији стратегије развоја на интегрисан начин, већ се изради и имплементацији 
стратешких докумената приступа парцијално, односно секторски. С тим у вези, кључни 
недостатак је системски уређена функција планирања и координације имплементације 
стратегије развоја, тј. послови и задаци из ове области нису јасно прецизирани у оквиру 
надлежности и задужења постојећих одјељења у оквиру Административне службе. Додатни 
недостатак постојеће структуре је непостојање пројектног приступа као основног приступа 
имплементацији Стратегије. Према оснивачком акту Локалне агенције за развој, Агенција би 
представала тијело задужено за идентификацију, прикупљање и израду пројеката из свих области. 
Међутим, имајући у виду њене ограничене капацитете и недостатак људских ресурса, Агенција 
тренутно није у стању да одговори овим потребама.  

У погледу прикупљања, обраде и ажурирања података за планирање и праћење развоја, нико 
од запослених у оквиру општинске администрације није задужен искључиво за ову област, нити 
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постоји свеобухватна база података неопходних за планирање и праћење развоја, већ општинске 
службе појединачно прикупљају податке за своје потребе и у складу са својим специфичним 
форматима.  

Када је у питању особље унутар наведених одијељена и одсјека, које у својим описима послова 
има задужења у области планирања и имплементације Стратегије развоја, ситуација је сљедећа: 

 

У склопу општинске администрације не постоји особа/одјељење која се бави стратешкиом 
планирањем нити системском координацијом имплементације Стратегије, већ само особа која се 
између осталог бави планирањем економског развоја и особа која се бави планирањем капиталних 
инвестиција. 

Анализа раскорака између расположивих и нужних ресурса и потребе за прилагођавањем 

Имајући у виду недостатак јасних надлежности у погледу координације и организације 
имплементације Стратегије, односно недостак особе/одјељења које би се свакодневно 
старалало о реализацији стратегије као цјелине и сваког пројекта појединачно, нужно је 
предузети проактивне мјере како би се стање у овој области побољшало. Потребно је ојачати 
развојну функцију општине кроз прецизније дефинисање задатака и одговорности, ојачати 
капацитете запослених који ће бити директно ангажовани у припреми пројеката и имплементацији 
Стратегије, те успоставити дјелотворан систем за праћење и вредновање њене имплементације. 
Овдје је посебно важна улога Локалне агенције за развој и њено будуће јачање, како би иста 
била способна да одговори предстојећим изазовима и општинској администрацији представља 
истинског партнера у имплементацији стратегије. 

Стога, кључни кораци обухватају сљедеће: 

 Провођење анализе функција, процеса, актера и улога у управљању локалним развојем, 
укључујући: преглед минималних функција управљања локалним развојем и преглед процеса, 
актера и улога у планирању, имлементацији, праћењу и вредновању Стратегије развоја. 

 Идентификација одговарајућег модела успостављања развојне функције општине, гдје је једно 
од могућих рјешења успостављање јединице за управљање развојем која ће преузети 
надлежност координације, редовног праћења, вредновања и извјештавања о имплементацији 
Стратегије. Друго могуће рјешење би било усклађивање/дорада постојећих описа послова и 
одговарајуће јачање капацитета у оквиру постојећих одјељења/одсјека, те Локалне агенције за 
развој.  

 Припрема и усвајање измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у општинској административној служби према одабраном 
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модалитету организовања капацитета за имплементацију стратегије с циљем презицирања 
описа послова и појединачних одговорности запосленика у слиједећим областима: 

‐  Свеукупна координација имплементације развојне стратегије; улоге и одговорности 
јединице за развој у погледу имплементације стратегије развоја, праћења, извјештавања, 
израде годишњих акционих планова, те ажурирања стратегије; 

‐  Израда свеобухватне базе података у сврху стратешког планирања, праћења и оцјењивања 
прогреса, која обухвата друштвене, економске и околишне параметре и релевантне 
индикаторе. Прецизирање задужења особља задуженог за базу података, праћење и 
вредновање, као и дужности и одговорности осталих релевантних општинских служби; 

‐  Израда, имплементација и управљање пројектима; улоге и одговорности на припреми и 
имплементацији пројеката, праћење одговарајућих извора финансирања, избор пројеката и 
одговарајућих извора, информисање локалних социо-економских партнера о изворима 
финансирања, подршка у припреми пројеката. 

Интегрисана стратегија комбинује секторска питања на структуриран начин, те је за њену 
успјешну реализацију неопходно обезбједити да сва општинска одјељења и одсјеци унутар 
одјељења блиско сарађују, како би се међусекторском сарадњом обезбједила одговарајућа 
синергија. Стога је веома важно јачање свеукупне системске координације унутар општинске 
администрације, како у процесу имплементације стратегије, тако у процесима њеног праћења, 
вредновања, извјештавања и ажурирања, те посебно:  

 Прилагођавања специфичних елемената постојећих описа послова као и интерних процедура и 
аката, да би се обезбједила несметана сарадња међу одјељењима унутар општинске 
администрације, а све то у свијетлу дјелотворног и ефикасног провођења пројеката и 
приоритета дефинисаних Стратегијом развоја; 

 Координација са јединицом за управљање развојем у погледу редовног прикупљања података 
из надлежности датих одјељења у сврху праћења имплементације Стратегије и акционог 
планирања за наредне године; Повезивање базе подататка са свим релевантним одјељењима, 
гдје ће ове појединачне одговорности бити јасно дефинисане у релевантним описима послова; 

 Континуирано усклађивање вишегодишњег и годишњег финансијског плана Општине (буџет) 
са вишегодишњим индикативним и годишњим финансијским планом имплементације 
Стратегије; 

 Израда, имплементација и управљање пројектима. 

Унутар плана управљања организационим и људским ресурсима, посебан приоритет је стављен на 
припрему сета разрађених пројектних приједлога као и припрему пројеката спремних за 
имплементацију за одрживи економски и друштвени развој, те заштиту животне средине, у 
складу са планом имплементације Стратегије. Постојање сета припремљених пројеката би 
обезбједило спремност Општине да приступи екстерним изворима финансирања (нпр. 
међународне организације, кредитне линије, фондови виших нивоа власти, итд.). Ово указује на 
снажну потребу за јачањем капацитета запослених у општинској администрацији за израду 
квалитетних приједлога пројеката. 

Социо-економски партнери треба да имају прецизно дефинисане улоге у имплементацији, 
обезбјеђењу финансијских средстава, те у праћењу и вредновању стратегије.  

 Локално развојно партнерство: Имајући у виду значајну улогу Партнерске групе 
(локално развојно партнерство) у дјелотвнорној реализацији, праћењу и ажурирању 
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Стратегије развоја, Општина Козарска Дубица ће и даље у оквиру овог тијела наставити 
блиско сарађивати са свим партнерима из јавног, приватног и невладиног сектора.  

 Општина Козарска Дубица ће, у складу са планом имплементације Стратегије развоја, 
континуирано радити на унапријеђењу међусобне информисаности, успостављању 
сарадње и партнерства и са другим општинама, ресорним министарствима, међународним 
организацијама и другим партнерима у циљу дјелотворне имплементације стратегије и 
постизања већих развојних ефеката. 

Улоге и одговорности 

У доњој табели дат је кратак преглед кључних улога и одговорности у погледу координације, 
имплементације, мониторинга и евалуације локалне развојне стратегије: 

Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације стратегије 

Улога Надлежност (ко?) 

Дефинисање одговорности у погледу координације 
имплементације стратегије развоја; 

Начелник Општине 

Дефинисање надлежности појединачних одјељења/одсјека за 
припрему пројектних приједлога и имплементацију пројеката 
из акционог плана за 2011. годину; 

Начелник Општине, шефови 
одјељења 

Разрада пројектних приједлога и осигуравање извора 
финансирања; 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове, 
Одјељење за привреду и 
друштвене 
дјелатности,Одјељење за 
општу управу и борачко-
инвалидску заштиту, 
Одјељење за финансије, 
рачуноводство и наплату 
буџета 

Провођење процедура јавних набавки; Комисија за јавне набавке 

Праћење имплементације стратегије и редовно извјештавање; Начелник општине, Скупштина 
општине, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности и Одјељење 
за општу управу и борачко-
инвалидску заштиту 

Успостављање и редовно ажурирање базе података 
релевантних за развој; 

 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности 

Разрада и усвајање оперативних и финансијских планова за 
наредне године имплементације стратегије (годишње и 
индикативно трогодишње); 

 Начелник општине, Скупштина 
општине, Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне 
послове, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности,Одјељење за 
општу управу и борачко-инвалидску 
заштиту, Одјељење за финансије, 
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рачуноводство и наплату буџета 

Ажурирање и ревизија секторских планова и стратегије;  Начелник општине, Скупштина 
општине, Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне 
послове, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности,Одјељење за 
општу управу и борачко-инвалидску 
заштиту, Одјељење за финансије, 
рачуноводство и наплату буџета 

Дефинисање кључних потреба за изградњом капацитета 
особља укљученог у имплементацију стратегије (Припрема 
плана и системска изградња капацитета за дјелотворну 
имплементацију стратегије развоја); 

Начелници  одјељења, Одјељење за 
општу управу 

Свеукупна комуникација у погледу имплементације 
стратегије развоја са актерима ван опћинске управе (грађани, 
Локално развојно партнерство), медији, пословни сектор, 
невладин сектор, потенцијални финансијери, виши нивои 
власти, итд.). 

Јединица за управљање развојем 

Системски приступ изградњи капацитета 

Дјелотворна имплементација Стратегије развоја захтијева одговарајућа знања и вјештине свих 
укључених. С тим у вези, потребно је обезбједити да појединачни описи послова који се тичу 
планирања локалног развоја и имплементације стратегије одражавају специфичне захтјеве у 
погледу стручне спреме, искуства, знања и вјештина, те запосленим обезбједити додатну потребну 
обуку из области стратешког планирања, програмирања, праћења и процјене напретка. За 
успјешно функционисању развојне функције општине је сисемски приступ управљању људским 
ресурсима у циљу изградње и прилагођавања капацитета стварним потребема је од кључног 
значаја.  

Анализа постојећих капацитета извршена у оквиру ИЛДП-а у јуну 2009. године, идентификовала 
је сљедећа подручја која захтијевају пажњу и системски приступ изградњи капацитета:  

 Управљање локалним развојем; 

 Управљање пројектним циклусом;  

 Управљање људским ресурсима; 

 Јавне набавке у БиХ и ЕУ: правни и практични аспекти; 

 Приватно-јавно партнерство;  

 ЕУ ИПА финанцијски аспекти; 

 Мониторинг и евалуација стратегије развоја и секторских планова; 

 ИТ вјештине за унос, обраду и управљање базама података; 

 Енглески језик. 

Ресурс који ће општинама све више бити на располагању у погледу изградње капацитета за 
дјелотворно управљање локалним развојем јесу механизми имплементације усвојене Стратегије 
обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе у РС, односно систем обуке за јединице 
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локалне самоуправе на чијем успостављању се ради у оквиру истоименог пројекта који проводи 
УНДП. 

 

Прилог 1 - Приказ процеса, актера и улога у планирању, спровођењу, праћењу и вредновању 
локалних развојних стратегија и планова 

Procesi, akteri i uloge 
u lokalnom razvoju  
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6.4 Праћење, вредновање и ажурирање стратегије развоја 
Стварни  резултати  развоја,  који  произилазе  из  имплементације  интегриране  стратегије 
локалног  развоја,  могу  бити  видлјљиви  и  мјерљиви  једино  уколико  општина  Козарска 
Дубица,  као  најодговорнија  за  имплементацију  стратегије,  буде  систематски  проводила 
праћење и вредновање реализације стратегије.  

Стога, систематско праћјње и вредновање (мониторинг и евалуација) реализације стратегије 
омогућава  мјерење  степена  остварења  постављених  цилјљева,  дајући  такође  могућност  за 
предузиманјње  правовремених  мјера  у  циљу  евентуалних  корекција,  те  оцјењиванјње 
свеукупне успјешности реализације стратегије.  

 

Праћење стартегије интегрираног локалног развоја  

Праћење  подразумјева  систем  прикупљања  и  обраде  података  у  сврху  упоређивања 
постигнутих резултата са планираним. Вредновање је засновано на налазима праћења и даје 
свеукупну  оцјену  остварења  постављених  циљева.  Да  бисмо  управљали  имплементацијом 
стратегије, као и имплементацијом пројеката, морамо бити у могућности да мјеримо степен 
остварења дефинисаних циљева и резултата у одређеном временском периоду,  за шта нам 
служе објективно провјерљиви индикатори.  

 

Индикатори праћења  

Локална развојна стратегија, као конкретан и оперативни алат за дугорочни развој општине, 
поставља  сет  мјерљивих  секторских/оперативних  циљевима,  који  су  подржани  са  низом 
конкретних индикатора,  а  који ће  се  користити  за мјерење  укупног напретка и  остварења 
стратегије.  Стога,  провођење  редовног  праћења  прогреса  стратегије  ће  се  темељити  на 
мјерљивим секторским (друштвени, економски и еколошки), циљевима и њиховим општим 
показатељима, као што је наведено у одјељцима: 5.1.4. "Процјена резултата и показатеља за 
праћење  плана  економског  развоја";  5.2.4.  "Процјена  резултата  и  показатеља  за  праћење 
план  друштвеног  развојна",  и  5.3.4.  "Процјена  резултата  и  показатеља  за  праћенјње  плана 
развоја животне средине.“ 

Осим тога, конкретни показатељи су постављени такође и на програмско/пројектном нивоу, 
који  са  својом  многострукошћу,  представљају  конктерне  показатеље  праћења  напретка 
сваког  секторског  циља  стратегије.  Пројектни  показатељи  дефинирани  су  у  оквиру 
пројектних приједлога. 

 

Оквир за праћења плана економског развоја је сљедећи:  

Секторски циљ 
Индикатори  на  нивоу 
секторског циља 

Индикатори на програмско – 
пројектном нивоу 

1.  Изграђена  снажна 
предузетничка 
инфраструктура 

У новим и постојећим пословним 
зонама  отворено  најмање  20 
нових  предузећа  са  200  радних 

Изграђена и функционална 
пословна зона „Липова греда“, 
15 нових привредних субјеката 
унутар пословне зоне „Липова 
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Секторски циљ 
Индикатори  на  нивоу 
секторског циља 

Индикатори на програмско – 
пројектном нивоу 

мјеста до 2015. године.  

Привучене  најмање  3  нове 
инвестиције  у  производњу 
финалних  производа  до  2014. 
године. 

греда“, 
Исплаћено 70.000 КМ подстицаја 
годишње из буџета општине,  
Исплаћено 1.000 000 КМ 
привредницима у сврху нових 
радних мјеста 
 

 

2.  Организована  и 
увезана    ољопривредна 
производња 

Обезбјеђена  континуирана 
сарадња  предузећа  из 
прехрамбене  индустрије  са 
најмање  2  удружења  и  100 
пољопривредних произвођача до 
2013. године. 

Урађена стратегија руралног 
развоја, 
Формирано удружење  произвођача 
воћа и поврћа, обезбјеђење 2.000 
000 КМ подстицаја од стране Владе 
РС за пољопривреднике, 
Отворен 1 привредни субјекат из 
дјелатности индустријске прераде 
воћа и поврћа 
 
 
 

 

3.  Ојачана  прехрамбена 
и  прерађивачка 
индустрија 

Отворена  најмање  3  нова 
прерађивачка  капацитета  до 
2012. године. 

Формирање удружења произвођача 
млијека и меса, Отворен 1 
привредни субјекат из дјелатности 
индустријске прераде млијека и 
меса 

 

4.  Повећан  степен 
финализације  у 
дрвопрерађивачкој 
индустрији 

Повећан  удио  финалних 
производа  у  дрво‐
прерађивачком  сектору  за  20% 
(ријешен  статус  ДИП  Козара)  до 
краја 2015. године. 

Приватизована ДИП Козара, 
 
 
 

 

5. Развијена туристичка 
понуда на бази 
природних, културних 
и историјских 
потенцијала 

Број  туриста  утростручен  до 
2013. године у односу на 2010.  

До  2014.  развијена  туристичка 
инфраструктура,  посебно  за 
културно‐историјски туризам. 

Уређено етно насеље у Кнежици, 
Уређена бициклистичка стаза, 
уређно спомен подручје „Доња 
Градина“, Уређено и промовисано 
језеро „Липова Греда“, завршена 
реконструкција  излетичког мјеста 
„Милића Гај“, Завршен регионални 
пут Моштаница‐Мраковица 
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Оквир за праћење плана друштвеног развоја је сљедећи:  

Секторски циљеви 
Индикатори на нивоу секторског 
циља 

Индикатори  на  програмско
пројектном нивоу 

1.  Успостављен 
тренд позитивног 
 природног 
прираштаја 

До  2016.  године  број  рођених  већи 
од броја умрлих. 

Све већи подстцај за породице 
са више дјеце, отворен нови 
вртић са адекватним 
смјештајним капацитетом 

2. Осигурано 
проактивно 
прилагођавање 
знања и  вјештина     
потребама     
унапређене 
индустрије и    
пољопривреде 

До  2016.  отворена  три  нова 
дефицитарна  смјера‐занимања  у 
средњошколском  центру  (75 
ученика). 

 
Дефинисане потребе на 
општинском тржишту рада, 
завршена доквалификација и 
преквалификација за 
приоритетна занимања 
 

3.  Квалитетно 
испуњено  
     слободно  вријеме 
грађана 

Број  културних  и  спортских 
манифестација  до  2015. 
утростручен  у  односу  на  2010. 
годину. 

Завршен више функционални 
стадион, реализован 
цјелокупни програм 
културних манифестација, 
израђен програм културних 
манифестација 

 

4.  Унапријеђено 
стање  
     социјалне 
сигурности грађана 

Изграђен Дом за стара и изнемогла 
лица  и  збринуто  50  лица  до  2014. 
године. 

Отворен старачки дом 

 

Оквир за праћење плана околишног развоја је сљедећи:  

Оперативни цилјљ 
Индикатори на нивоу секторског 
цилјља 

Индикатори на програмско – 
пројектном нивоу 

1.Повећање 
покривености 
квалитетним 
водоснабдијевањем 
на  85  % 
становништва 
општине  до  2016. 
године 

Дужина  изграђене  водоводне 
мреже  и  број  бунара  за  пиће  и 
индивидуалних  водовода  до  2016. 
године. 

Број дана у години у којима је вода 
из  јавног  водовода  била 
проглашена нездравом за пиће. 

Број анализираних узорака воде 
за пиће који не испуњавају 
захјеве Правилника‐ максимално 
2 на 20 анализа, Број корисника 
воде за пиће из јавног система , 
водоснабдјевање подићи преко 
20.000 корисника 
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Оперативни цилјљ 
Индикатори на нивоу секторског 
цилјља 

Индикатори на програмско – 
пројектном нивоу 

 

2.  Регулисано  55  % 
отпадних  и 
оборинских  вода  до 
2020. године 

Дужина  изграђене  канализационе 
мреже у периоду до 2015. године.  

Физичко ‐ хемијски параметри воде 
ријеке  Уне  на  профилу  У‐7  у  2015. 
години. 

 
Изградити минимално 3 км 
сепаратске канализационе  
мреже савременим 
материјалима до 2015. Године, 
анализирати на профилу У7 
ријеке Уне кроз 4 годишња доба 
узорке воде‐  резултати не смију 
бити негативни у двије узастопне 
анализе, Квалитет површинских 
вода мора бити усаглашен са  
важећим правилником 
 

 

3.  Уређење  корита 
ријека  и  њихових 
притока у дужини од 
45  километара  до 
2015. године 

Израђени пројекти уређења корита 
ријека до 2020. године. 

Дужина регулисаних корита ријека 
до 2015. године. 

 
Уредити 45 км‐  провјера дужине 
уређених корита притока и 
ријека до 2015. Год. Број 
поплава у току године до 2015. 
Год, укупна штета од поплава  
поред корита ријека  и притока 
општине до 2015. 

 

4.  Уклањање  75% 
дивљих  депонија  и 
формирање 
претоварне  станице 
за  комунални  отпад 
до 2015. године 

Укупна  количина  прикупљеног  
отпада у периоду до 2015. године. 

Број  дивљих  депонија  до  2015. 
године;  израђени  пројекат  за 
претоварну станицу. 

Извршити  санацију  20  дивљих 

депонија  до  2015.  Године,  број 

негативних  налаза  квалитета 

воде,  ваздуха  и  тла  на 

локалитету  осигураног 

одлагалишта до 2015. године 

5.   Израда стратешке 
просторно – планске, 
еко‐документације  и 
успостављање 
мониторинга 
животне  средине  до 
2015.год 

Урађени просторни план општине;  

Општински план заштите природе; 

Општински  програм  заштите 
ваздуха; 

Oпштински  план  управљања 
отпадом; 

Pлан заштите ријечног слива Уне. 

Број донатора привучених 
изграђеним просторно‐планским 
документима, број 
нефинансираних и 
нереализованих пројеката због 
недостатка просторно –планских 
аката ‐планова и програма 
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Оперативни цилјљ 
Индикатори на нивоу секторског 
цилјља 

Индикатори на програмско – 
пројектном нивоу 

 

6.    Унапређење 
еколошке  свијести 
до 2015. године 

Bрој  еколошких  радионица  и 
предавања.  

Bрој  еколошких  информација  у 
дигиталним базама података. 

 
Број младин који је прошао 
радионице и едукативно 
еколошко предавање до 2015. 
Год.( не мање од 1000 полазника 
до 2015. Год.),Број 
систематизованих информација 
о квалитету ваздуха, воде и тла 
на подручју општине до 2015. 
Год. 
 

 

 

Кључни задаци и приступ праћењу и вредновању стратегије  

Праћење  проведбе  стратегије  ће  се  организирати  кроз  сљедеће  задатке,  и  биће  покренуто 
већ у 2011: 

‐  Дефинирање  података  потребних  за  постављанјње  индикатора  и  утврђивање 
одговорности за њихово прикујљање; 

‐   Прикупљање почетних података као основе,  с обзиром да  је већина података доступан у 
социо‐економској анализи стратегије; 

‐  Прикупљање података у захтијеваним интервалима (квартално); 

‐  Анализа резултата, процјена напретка у односу на постављене циљеве и опште индикаторе 
и приједлог како би то требало утјецати на даљњу проведбу, па чак и ажурирања стратегије. 

Процес  прикупљанјња  података  за  потребе  праћења  ће  бити  организован  кроз  успоставу 
базе  података,  која  ће  омогућити  системско  ажурирање  података.  У  ту  сврху,  електронска 
база података израђена у току процес припреме социо‐економске анализе користит ће се и 
даље, те редовито ажурирати. 

Праћење  ће  бити  такође  усклађено  са  циклусом  припреме  полугодишњих  и  годишњих 
извјештаја  од  стране  одговарајућих  статистичких  и  других  институција  (статистички 
заводи, АПИФ/АФИП, итд).      

 

Одговорност за о праћенјња и вреднованјња стратегије 

На основу ажурираних података праћење реализације стратегије вршит ће XXX  

Годишње вредновање ће проводити XXX и извијештавати начелника, Скупштину општине и 
Партнерску групу. 
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Временска динамика праћења и вредновања  

Активности  праћења,  вредновања  и  ажурирања  појединих  дијелова  стратегије  биће 
провођене у одређеним временским периодима, датим у наредној табели. 

 

 

 

Активност праћења и вредновања  Временски оквир 

Праћење  реализације  програма 
(пројеката, мјера) 

Годишње 

Контролно вредновање 
Након  3  године  за  секторске  планове,  а  након  5 
година за стратегију 

Ажурирање секторских планова 
Дјелимично  након  3  године,  а  комплетно  након  5 
година 

Ажурирање стратегије 
Дјелимично  након  5  година,  а  комплетно  након  10 
година 

Финално вредновање 
Након  5  година  за  секторске  планове,  а  након  10 
година за стратегију 

Улоге и  одговорности појединих актера  у праћењу и вредновању  су дате у тачки 5.3. 
План организационих и људских капацитета за спровођење стратегије 
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Прилог 1: 

У сљедећој табели дата је оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање стратегије развоја: 

Компонента  Опис и подлоге за годишње ажурирање  Када се ажурира  Напомена 

Социо‐

економска 

анализа 

(ради се у 

битно 

скраћеној 

верзији) 

Пратимо  и  публикујемо  одабране 
економске  и  социјалне  индикаторе  и 
важне  трендове  (демографски,  тржиште 
рада, економски показатељи по гранама и 
врстама  пословних  субјеката,  стање 
пољопривреде...). 

Стање  пословног  окружења  можемо 
пратити  путем  стандардизованог 
анкетирања или фокус групе. 

Почетак у априлу 

(када су 

обрађени сви 

подаци за 

претходну 

годину), 

завршетак 

(публиковање) у 

јуну 

За овај посао врло је 

важно разрадити 

процедуру и 

усагласити размјену 

података са 

изворима података  

(Завод за 

запошљаванјње, 

Фонд ПИО, Пореска 

управа...) 

Ревизија 

секторских 

циљева 

Вреднујемо  у  којој  су  мјери  остварени  и 
да ли су још валидни. Ако остварења нису 
близу очекиваних, анализирамо узроке и, 
по  потреби,  интервенишемо  у 
активностима (пројектима) и/или у самим 
циљевима. 

Ревизију  изводимо  на  основу  праћенјња 
реализације програма и пројеката, с једне 
стране,  и  уочених  битних  промјена  у 
околностима. 

 

Јуни‐јули 

Ревизија 

пројеката 

Вршимо на основу: 

Искуства  стеченог  кроз  реализацију 
пројеката 

Резултата  и  препорука  реализованих 
пројеката  

Уочених промјена и нових потреба 

Ревидираних оперативних циљева. 

Август‐

септембар 

Добро је да се за 

ревизију 

оперативних циљева  

и пројеката 

искористимо 

потенцијал 

Партнерске групе 

 

Годишњи 

оперативни 

план 

имплемента

ције, са 

пројектним 

Утврђујемо приоритете за наредну годину 

Ревидирамо/комплетирамо  пројектне 
формуларе/пројектне  задатке  за 
приоритетне пројекте 

Правимо  и  усаглашавамо  финансијски 
план  

Септембар‐

октобар 

Ажуриран план од 

друге половине 

октобра иде на јавну 

расправу, заједно са 

буджџетом. 
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формуларим

а 
Комплетирамо  план  имплементације  и 

усклађујемо  финансијски  план  за 
сљедећу  годину  са  општинским 
буджџетом  

Праћење и 

вредновање 

реализовани

х и текућих 

пројеката 

Изводимо на основу: 

Плана имплементације 

Разрађених  пројектних  формулара  / 
пројектних  задатака  (очекиваних 
резултата) 

Извјештаја  о  реализацији  пројеката 
(пројектне документације) 

Показатеља о оствареним ефектима (нпр. 
подаци о увозу и извозу, подаци Завода 
за запошљаванјње...) 

Пратимо према 

динамици 

реализације 

пројеката и 

извјештавања.  

Вреднујемо 

(дајемо оцјену 

остварења и 

анализирамо 

разлоге) у првој 

половини марта. 

О резултатима 

праћења и 

вредновања 

извјештавамо 

Партнерску групу, 

начелника и 

скупштину, у склопу 

годишњег извјештаја 

о раду.  
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6.5. Синтеза стратегије 
Преглед главних елемената стратегије Козарске Дубице 

Визија развоја: 

Кроз 10 година, општина Козарска Дубица постаће привлачно мјесто у којем живи све више младих и образованих 
људи и које окупља водеће привреднике из региона. Привредни капацитети за производњу и прераду воћа, поврћа 

и млијека, развијена дрвопрерађивачка производња и организована туристичка и културна понуда учиниће 
општуну Козарска Дубица препознатљивом на простору РС, БиХ и читаве Југоисточне Европе. 

Стратешки циљеви: 

СЦ 1. Изграђена снажна привредна структура, 
која у потпуности користи све локацијске и 

инфраструктурне погодности Козарске Дубице 

СЦ 2. Подмлађена друштвена заједница, која 
задржава и привлачи младе и успјешне људе 
и брине о старим и изнемоглим особама 

СЦ 3. Успостављен позитиван имиџ, чије су 
окоснице организована туристичка понуда и 
заштићена животна средина према Европским 

стандардима 

Оперативни циљеви: 

ЕР  1.  Изграђена  снажна  предузетничка 
инфраструктура до 2015. године. 

ЕР  2.  Организована  и  увезана  пољопривредна 
производња до 2013. године. 

ЕР  3.  Ојачана  прехрамбена  и  прерађивачка 
индустрија до 2012. године. 

ЕР  4.  Повећан  степен  финализације  у 
дрвопрерађивачкој индустрији до 2015. године. 

ЕР  5.  Развијена  туристичка  понуда  на  бази 
природних,  културних  и  историјских 
потенцијала до 2014. године. 

ДР  1.Успостављен  тренд  позитивног 
природног прираштаја до 2016. године. 

ДР 2. Осигурано проактивно прилагођавање 
знања    и  вјештина    потребама  унапређене 
индустрије и пољопривреде до 2016. године. 

ДР  3.  Квалитетно  испуњено  слободно 
вријеме грађана до 2015. године. 

ДР4.  Унапријеђено  стање  социјалне 
сигурности грађана до 2014. године. 

 

ЖС  1.  Повећана  покривеност  квалитетним 
водоснабдјевањем  на  80‐90  %  становништва 
општине до 2016. године. 

ЖС 2.  Регулисано  55 %  отпадних  и  оборинских 
вода до 2020. године. 

ЖС 3. Уређена корита ријека и њихових притока 
у дужини од 45 километра до 2015. године. 

ЖС  4.  Уклоњено  75%  дивљих  депонија  и 
формирана  претоварна  станица  за  комунални 
отпад до 2015. године. 

ЖС 5. Израђена просторно ‐ планска и еколошка 
документација  и  успостављен  мониторинг 
животне средине до 2015. године. 

ЖС  6.  Унапређена  еколошка  свијест  грађана 
општине Козарска Дубица до 2015. године 
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Програми: 

 Програм  1:  Успостављање  и  развој 
пословних зона.  

 Програм  2:  Привлачење  инвеститора  и 
повећање конкурентности привреде . 

 Програм  3:  Подршка  пољопривреди  и 
руралном развоју.  

 Програм 4: Развој туризма.  

 Програм  5:  Унапређење  инфраструктуре  и 
институционална надградња.  

 Програм  1:  Прилагођавање  образовања 
потребама тржишта рада.  

 Програм 2: Пронаталитетна политика.  

 Програм 3: Подршка младима.  

 Програм  4:  Унапређење  здравља  и 
социјалне заштите . 

 Програм 5: Унапређење стања културе. 

 Програм  6:  Унапређење  спорта  и 
рекреације. 

 

 Програм  1:  Побољшано  водоснабдијевање 
општине Козарска Дубица.  

 Програм 2: Рјешавање проблема отпадних и 
оборинских  вода  у  општини  Козарска 
Дубица.  

 Програм  3:  Уређење  корита  ријека  и 
њихових  притока  на  подручју  општине 
Козарска Дубица.  

 Програм  4:  Уклањање  дивљих  депонија  уз 
формирање  рециклажног  центра  и 
претоварне станице.  

 Програм  5:  Израда  просторно  ‐  планске  и 
еколошке  документације  и  успостава 
мониторинга животне средине.  

 Програм  6:  Подизање  еколошке  свијести 
грађана Козарске Дубице . 

Пројекти и мјере: 

1.1.1 Пословна зона „Кнежопољка”; 

1.1.2 Пословна зона „Кнежица“; 

1.1.3 Изградња пословне зоне “Липова греда”; 

1.1.4 Пословна зона „Транзит“; 

1.1.5 Пословна зона на простору садашње 
“Пољопривреде и ХПК”; 

1.2.1 Припрема плана промоције према 
инвеститорима; 

1.2.2 Промоција Козарске Дубице као 
инвестиционе дестинације; 

2.1.1 Истраживање потреба на општинском 
тржишту рада; 

2.1.2 Доквалификација и преквалификација 
за приоритетна занимања; 

2.1.3 Савремено језичко и информатичко 
описмењавање; 

2.2.1 Стимулисање наталитета; 

2.2.2 Реактивирање рада дјечијег вртића; 

2.2.3 Мјера: Обезбјеђење продуженог боравка 
дјеце у школама – играонице; 

2.3.1 Мјера: Обезбјеђење изложбеног 

3.1.1 Санација и реконструкција постојеце 
водоводне мреже; 

3.1.2 Израда пројектне документације за 
водоснабдијевање општине Коз.Дубица и 
рјешавање имовинско‐правних односа; 

3.1.3 Санитар.заштита и санација 
водоцрпилишта Комленац (за бунаре Б‐1 и Б‐3); 

3.1.4 Укључивање водосистема Комленац у 
водоопскрбни систем општине Козарска Дубица; 

3.2.1 Израда пројектне документације за градски 
канализациони систем и уређај за 
пречишћ.отпадних вода; 
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1.2.3 Мјера: Подстицај за  привреду; 

1.2.4 Мјера: Подстицаји за (ново) запошљавање; 

1.2.5 Мјера: Подстицај за развој пољопривреде; 

1.3.1 Израда стратегије руралног развоја 
општине; 

1.3.2 Формирање удружења произвођача воћа и 
поврћа; 

1.3.3 Формирање удружења произвођача млијека 
и меса; 

1.4.1 Промоција могућности сеоског туризма 
(кроз обуке и семинаре); 

1.4.2 Развој манифестационог туризма; 

1.4.3 Промоција туристичких капацитета 
општине; 

1.4.4 Ријека Уна као јединствен ресурс за развој; 

1.4.5 Обликовање туристичке понуде за вјерски 
туризам; 

1.4.6 Постављање туристичке сингнализације на 
подручју општине; 

1.4.7 Изградња ловачког (риболовачког) дома; 

1.4.8 Уређење бициклистичких стаза; 

1.4.9 Етно насеље у Кнежици; 

1.4.10 Ефектуирање Бање Мљечаница; 

1.4.11 Уређење спомен подручја Доња Градина; 

1.4.12 Уређење и промоција језера „Липова 
греда”; 

1.4.13 Уређење излетичког мјеста „Милића Гај“; 

1.5.1 Регионални пут Моштаница‐Мраковица; 

простора и организовање такмичења младих 
у креативности; 

2.3.2 Унапријеђење информисања младих; 

2.3.3 Организација љетње школе (кампова и 
креативних радионица); 

2.4.1 Обезбјеђење стручног тима за рад са 
дјецом са посебним потребама; 

2.4.2 Анимирање партнера из приватног 
сектора за оснивање старачког дома; 

2.4.3 Изградња амбуланти у сеоским 
подручјима и њихову увезивање у постојећу 
мрежу; 

2.4.4 Индекс инклузивности – Развој учења и 
учешћа у школама; 

2.5.1 Реализација програма културних 
манифестација са успостављањем изложбене 
поставке; 

2.5.2 Подршка традиционалним 
(фолклорним и тамбурашким) секцијама; 

2.6.1 Уређење вишефункционалног градског 
стадиона; 

2.6.2 Израда Програма развоја спорта. 

3.2.2 Избор локације, технологије, градња  
прецистаца комуналне отпадне воде и 
сепартаних колектора; 

3.3.1 Уређење корита притока ријека Саве и Уне 
(Кнежица, Мљечаница, Раковица, Моштаница, 
Кошућа, ободни канали – воде до ријека Уне и 
Саве И њ.притока); 

3.3.2 Уређење корита ријека Уне и Саве; 

3.3.3 Уређење обала притока ријека Саве и Уне 
(Кнежица, Мљечаница, Раковица, Моштаница, 
Кошућа, ободни канали – воде до ријека Саве, 
Уне и њ.притока); 

3.3.4 Уређење обала ријека Уне и Саве; 

3.4.1 Уклањање и санација дивљих депонија на 
подручју општине Козарска Дубица; 

3.4.2 Израда пројектне документац.за 
рециклаж.центар и претов.станицу за 
комун.отпад, избор локације и изградња; 

3.5.1 Израда Просторног плана општине К. 
Дубица; 

3.5.2 Општински план управљања отпадом; 

3.5.3 Општински план застите ваздуха; 

3.5.4 Општински план заштите природе; 

3.5.5 План заштите ријечног слива Уне; 

3.5.6 Основе заштите и кориштења 
пољопривредног земљишта; 

3.6.1 Успостављање еколошко информационог –
едукативног центра и формирање Одсјека за 
заштиту животне средине општине К. Дубица; 

3.6.2 Одржавање радионица за дјецу и омладину 
и обиљежавање значајних датума из домена
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1.5.2 Прекатегоризација граничног прелаза; 

1.5.3 Идејно рјешење и студија оправданости 
авио писте „Липова греда“; 

1.5.4 Реконструкција електро‐дистрибутивне 
мреже; 

1.5.5 Јачање капацитета службе за развој. 

1.5.6 Санација и реконструкција 
Административне зграде 

и обиљежавање значајних датума из домена 
заштите животне средине. 
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Прилог 1. Оквирна финансијска конструкција за све секторе 

Период имплементација  Извори (%) 20112013 
Пројекти
/мјере  2011  2012  2013  2014  2015 

Укупна 
вриједност 
пројеката  Буџет  Кредит  Ентитет  Држава 

Јавна 
пред. 

Приват. 
Извори 

ИПА  Донатори  Остало 

1.1.1        x  x  6.000 000                   

1.1.2        x  x  2.000 000                   

1.1.3  x  x  x      25.000 000  6,4  4  12  ‐  4  6,4  4  ‐  4 

1.1.4        x  x  3.000 000                   

1.1.5          x  2.000 000                   

1.2.1  x  x        10.000  30    50          20   

1.2.2  x  x  x  x  x  50.000  30    20          20   

1.2.3  x  x  x  x  x  2.350 000  8,94    51,06             

1.2.4  x  x  x  x  x  500 000  60    20            20 

1.2.5  x  x  x  x    10.250 000  1,46    58,54             

1.3.1 
x  x       

50.000 
50              50   

1.3.2  x  x        10.000  50              50   

1.3.3  x  x        10.000  50              50   

1.4.1  x  x        11.000  54,55    45,45             

1.4.2  x  x  x  x  x  18.000  83,33              16,67   

1.4.3  x  x  x  x  x  30.000  50              3,33   

1.4.4  x  x        243.067                   

1.4.5      x  x  x  15.000  33,33                 

1.4.6  x          40.000  37,50    62,50             

1.4.7        x    100.000                   

1.4.8  x  x        37.000  100                 

1.4.9  x  x        100.000  25    75             
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Период имплементација  Извори (%) 20112013 
Пројекти
/мјере  2011  2012  2013  2014  2015 

Укупна 
вриједност 
пројеката  Буџет  Кредит  Ентитет  Држава 

Јавна 
пред. 

Приват. 
Извори 

ИПА  Донатори  Остало 

1.4.10        x  x  8.000 000                   

1.4.11  x  x  x  x  x  5.000 000    100               

1.4.12  x          15.000    100               

1.4.13        x  x  50.000                   

1 5.1  x  x        6.000 000    100               

1.5.2  x          100.000    100               

1.5.3  x          100.000    100               

1.5.4  x  x  x  x  x  50.000 000          100         

1.5.5  x  x  x  x  x  100 000                   

1.5.6  x  x  x      2.000 000                25   

2.1.1  x  x  x  x  x  5.000  60                 

2.1.2  x  x  x  x  X  5.000  60    *             

2.1.3  x  x  x  x  x  15.000  60                 

2.2.1  x  x  x  x  x  250.000  60                 

2.2.2          x  300.000                   

2.2.3  x  x  x  x  x  25.000  60                 

2.3.1      x  x  x  100.000  100                 

2.3.2  x  x  x  x  x  5.000  60                 

2.3.3  x  x  x  x  x  15.000  60                 

2.4.1  x  x  x  x  x  20.000  60                 

2.4.2    x        5.000  100                 

2.4.3  x          120.000  50    50             

2.4.4  x  x  x  x  x  25.000  100                 

2.5.1  x  x  x  x  x  250.000  60                 
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Период имплементација  Извори (%) 20112013 
Пројекти
/мјере  2011  2012  2013  2014  2015 

Укупна 
вриједност 
пројеката  Буџет  Кредит  Ентитет  Држава 

Јавна 
пред. 

Приват. 
Извори 

ИПА  Донатори  Остало 

2.5.2  x  x  x  x  x  50.000  60                 

2.6.1          x  1.000 000                   

2.6.2  x          2000  100                 

3.1.1  x  x  x  x  x  2.000 000  15  50            25   

3.1.2  x  x  x  x    600.000  20  50            25   

3.1.3  x  x  x      400.000  25  50            25   

3.1.4  x  x  x  x  x  4.000 000  13,5  50          25     

3.3.1  x  x  x  x    1.200 000  18,7  25               

3.3.2    x  x  x  x  800.000  12,5  25  10    10  2,5  25    2,5 

3.3.3  x  x  x  x    400.000  18,7  25  10    10  2,5  25    2,5 

3.3.4    x  x  x  x  400.000  12,5  25  10    10  2,5  25    2,5 

3.4.1  x  x  x  x  x  400.000  15  25  10    10  2,5  25    2,5 

3.4.2    x  x  x  x  2.400 000  12,5  25  10    10  2,5  25    2,5 

3.5.1  x  x        200.000  25  30  10        25  10   

3.5.2    x  x      40.000  25    25    25    25     

3.5.3    x  x      40.000  25    25    25    25     

3.5.4      x  x    40.000  12,5    25    25    25     

3.5.5    x  x  x  x  250.000  12,5    10  10  10    26  10  10 

3.5.6  x  x  x      60.000  25    50        25     

3.6.1    x  x  x  x  160.000  12,5    25        25  25   

3.6.2  x  x  x  x  x  100.000  37,5    25        25    25 

УКУПНО 
2011
2015: 

         
95.921 067 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Прилог 2: 

У  сљедећој  табели  дата  је  оквирни  подсјетник  са  календаром  за  годишње  ажурирање  стратегије 
развоја: 

Компонента  Опис и подлоге за годишње ажурирање  Када се 
ажурира 

Напомена 

Социо
економска 
анализа 

(ради се у 
битно 
скраћеној 
верзији) 

Пратимо  и  публикујемо  одабране 
економске  и  социјалне  индикаторе  и 
важне  трендове  (демографски, 
тржиште рада, економски показатељи 
по  гранама  и  врстама  пословних 
субјеката, стање пољопривреде...). 

Стање  пословног  окружења  можемо 
пратити  путем  стандардизованог 
анкетирања или фокус групе. 

Почетак у 
априлу (када су 
обрађени сви 
подаци за 
претходну 
годину), 
завршетак 

(публиковање) 
у јуну 

За овај посао врло 
је важно разрадити 
процедуру и 
усагласити 
размјену података 
са изворима 
података  (Завод за 
запошљаванјње, 
Фонд ПИО, Пореска 
управа...) 

Ревизија 
секторских 
циљева 

Вреднујемо у којој су мјери остварени 
и да ли су још валидни. Ако остварења 
нису  близу  очекиваних,  анализирамо 
узроке и, по потреби, интервенишемо 
у активностима (пројектима) и/или у 
самим циљевима. 

Ревизију  изводимо  на  основу 
праћенјња  реализације  програма  и 
пројеката,  с  једне  стране,  и  уочених 
битних промјена у околностима. 

 

Јуни‐јули 

Ревизија 
пројеката 

Вршимо на основу: 

Искуства  стеченог  кроз  реализацију 
пројеката 

Резултата  и  препорука  реализованих 
пројеката  

Уочених промјена и нових потреба 

Ревидираних оперативних циљева. 

Август‐
септембар 

Добро је да се за 
ревизију 
оперативних 
циљева  и 
пројеката 
искористимо 
потенцијал 
Партнерске групе 

 

Годишњи 
оперативни 
план 
имплементац
ије, са 
пројектним 
формуларим
а 

Утврђујемо  приоритете  за  наредну 
годину 

Ревидирамо/комплетирамо пројектне 
формуларе/пројектне  задатке  за 
приоритетне пројекте 

Правимо и усаглашавамо финансијски 
план  

Комплетирамо  план  имплементације 
и усклађујемо финансијски план за 
сљедећу  годину  са  општинским 
буджџетом  

Септембар‐
октобар 

Ажуриран план од 
друге половине 
октобра иде на 
јавну расправу, 
заједно са 
буджџетом. 

Праћење и 
вредновање 

Изводимо на основу:  Пратимо 
према

О резултатима 
праћења и 
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Компонента  Опис и подлоге за годишње ажурирање  Када се 
ажурира 

Напомена 

реализовани
х и текућих 
пројеката 

Плана имплементације 

Разрађених  пројектних  формулара 
/ пројектних задатака  (очекиваних 
резултата) 

Извјештаја о реализацији пројеката 
(пројектне документације) 

Показатеља  о  оствареним 
ефектима  (нпр.  подаци  о  увозу  и 
извозу,  подаци  Завода  за 
запошљаванјње...) 

динамици 
реализације 
пројеката и 
извјештавања.  

Вреднујемо 
(дајемо оцјену 
остварења и 
анализирамо 
разлоге) у 
првој 
половини 
марта. 

вредновања 
извјештавамо 
Партнерску групу, 
начелника и 
скупштину, у 
склопу годишњег 
извјештаја о раду.  
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Прилог 3. Пројектни обрасци за приоритетне пројекте са процјеном индикатора 

Стратешки циљеви 1 и 2  Секторски циљ(еви): 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

Пројекат 3.1.1. САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

Оправданост и кратак опис пројекта: 

У постојећој водоводној мрежи забиљежени су велики губици, губе се значајне количине воде за пиће 
којом  се  опскрба  становништва  врши  са  водоцрпилишта  Међеђа  након  физичко‐хемијског  и 
микробиолошког  третмана  у  појединим  сегментима  старе  и  дотрајале  вододистрибутивне  мреже 
општине Козарска Дубице ти губици износе преко 40 %. Да би ново водоцрпилиште у Комленцу имало 
смисла укључити у водоопскрбни систем градских и приградских дијелова града Козарска Дубица као 
и сеоских  југозападних дијелова општине Козарска Дубица  ‐ нужно  је смањити губитке у постојећој 
водоопскрбној мрежи на разумну мјеру до 10 %. Проблем се манифестује у високој цијени воде 1.17 
КМ/м3. Проблем ће се ријешити замјеном дотралих водова, вентила, мјерних мјеста, мјерача протока 
као информатизацијом водоопскрбног  система. Тим комплексним и  скупим захватом ће се проблем 
ријешити  дугорочно  а  рјешење  ће  се  манифестовати  квалитетнијим  водоснабдијевањем, 
контролисаним ‐мањим губицима и нижом цијеном крајњег продукта – воде за пиће. 

Циљ/еви пројекта: 

 Смањити губитке у водоопскрбној мрежи 
водом за пиће до нивоа од 10 % ÷ 15 % што би 
био ниво приближан нивоу губитака воде за пиће 
у ЕУ. 

Циљна група: 

 Све добне скупине и комплетно становништво 
општине Козарска Дубица са потенцијалним 

 туристима и гостима ове локалне заједнице 

 (око 32 000 становника). 

Очекивани резултати: 

 Виши квалитет воде за пиће, мањи губици, 
нижа цијена воде за пиће (испод 1, 00 КМ/ м3),  

 Бољи квалитет живота грађана 

Индикатори: 

 Број дана у години кад је квалитет воде био 
испод Правилником дефинисаног („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/03); 

 Висина рачуна за воду код крајњих потрошача; 

 Број дана у години кад је јавно обавијештено 
становништво да ће бити рестрикција у 
снабдијевању водом за пиће у Козарској Дубици 
или у дијеловима општине или у цјелини 

Главне активности: 

 Реконструкција  свих  већих  мјерних  мјеста 
гдје  није  успостављено  адекватно  мјерење 
потрошње  и  гдје  не  постоји  мјерење  утрошене 
количине  воде  на  вањским  и  унутрашњим 
пожарним линијама   

 Замјена  неисправних  секторских  затварача 
(засуна)  у  дистрибутивној  мрежи  градског 
водоводног система 

 Реконструкција,  замјена  неких  дионица 
дистрибутивних  цјевовода  у  улици  Меше 
Селимовића и ул.Михајла Пупина,   

 Набавка  неопходне  опреме  за  извођење 
зонских  мјерења,  макролоцирање  и 
микролоцирање  кварова,  односно  цурења  на 
мрежи, а све ради смањења водних губитака 

 Реконструкција,  замјена  технички 
најлошијих,  дотрајалих  поцинчаних  прикључних 

Период имплементације: 

2011. године ‐ 2015. година 
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цјевовода у ул.Меше Селимовића и улици Михајла 
Пупина‐ укупно 64 комплетних замјена 

 Набавка 1.500 комада нових водомјера   

 Замјена  и  баждарење  720  комада  водомјер
   

 Уградња 10 нових зрачних вентила   

 Замјена постојећих неисправних вентила  

 Израда  изведбеног  пројекта  за 
реконструкцију  главног  примарног  АЦ/ЛЖЦ 
цјевовода  ДН  250/200  од  резервоара  Кривдића 
Брдо  до  улице  М.Милана  Тепића  у  дужини  Л= 
1.500  м  и  њему  припадајуће  секундарне  мреже 
кућних прикључака (121 комада) 

 Реконструкција  главног  примарног  АЦ‐ЛЖЦ 
цјевовода  ДН  250/200  од  резервоара  Кривдића 
Брдо  до  улице  М.Милана  Тепића  у  дужини  Л= 
1.500 м  

 Извођење  секундарне  мреже  кућних 
прикључних  цјевовода  (121  прикључак)  уз  нови 
ПЕ‐ХД  цјевовод  ДН  400  мм  од  резервоара 
Кривдића брдо до улице М.М.Тепића   

 Реконструкција,  замјена  технички 
најлошијих,  дотрајалих  поцинчаних  прикључних 
цјевовода, укупно 599 прикључних цјевовода   

Главни ризици: 

 Временске неприлике, вишедневне кише и 
поплаве какве су захватиле општину Козарска 
Дубица 2010. године у више наврата,  

 неадекватна динамика затварања 
финансијске конструкције и уплата на рачун 
извођача,  

 дуга зима,  

кратко љето и мали број сунчаних дана у години 

Предвиђени издаци: 

 

УКУПНО СА ПДВ‐ом 2.000.000,00 КМ 

 

 

Статус спремности пројекта: 

Постоји завршен идејни пројекат и дијелови 
изведбеног пројекта за најкритичнија мјеста са 
највећим губицима 

 

Извори финанцирања/суфинанцирања: 

 Из буџета општине:     500.000 КМ 

 Кредит ЕИБ‐а:            1.000.000 КМ 

 Фондови (ИПА):           500.000 КМ 

Партнер(и): 

 ЕИБ,  

 ИПА,  

 „Водовод“ а.д. Козарска Дубица,  

 Влада Републике Српске,  

 Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске 

Носитељ пројект/мониторинг /евалуација: 

Општина Козарска Дубица 
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Стратешки циљеви 1 и 2 

 

Секторски циљ(еви): 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

 

Пројекат 3.1.4  Укључивање водосистема Комленац у водоопскрбни систем општине Козарска 
Дубица 

Оправданост и кратак опис програма/пројекта: 

Водоцрпилиште  Комленац  лежи  узводно  од  града  и  извора  загађења  (загађење  водопријемника 
ријеке  Уне  као  реципијента  комуналних  отпадних  вода  града  Козарска  Дубица  као  и  дјеловањем 
привредних субјеката  „Млијекопродукта”,  „Зептер”‐а,  „ХПК”‐а) па би самим, превентивно био рјешен 
укључивањем у водоопскрбни систем новог‐узводног водоцрпилишта бољег квалитета воде за пиће 
без третмана, проблем могућих утицаја полутаната и загађења на низводно водоцрпилиште какво се 
манифестује  на  квалитет  воде  за  пиће  бунарског  поља  Међеђа  које  се  сада  користи  за 
водоснабдијевање општине козарска Дубица водом за пиће. Водоцрпилишђте Међеђа је у власништву 
акционарског друштва „ХПК” те је „Водовод” а.д. само дистрибутер и продавац воде за пиће која није у 
власништву државе и општине што је и проблем са аспекта имовинско правних односа. Тај проблем би 
био  ријешен  са  новим  водоцрпилиштем  у  Комленцу  који  би  био  у  власништву  општине  Козарска 
Дубица  и  „Водовод”  а.д.  Козарска  Дубица  које  би  управљало  тим  црпилиштем  у  интересу  грађана 
Козарска Дубица. 

Циљ/еви пројекта: 

Укључивање водосистема Комленац у 
водоопскрбни систем општине Козарска Дубица 

Циљна група: 

Све добне скупине и становништво општине 
Козарска Дубица са потенцијалним 

туристима и гостима ове локалне заједнице у 
југозападном дијелу  и приградским дијеловима 
општине Козарска Дубица (око 8 000 становника).

 

Очекивани резултати: 

 Виши квалитет воде за пиће, због три пута 
краће вододистрибутивне мреже мањи губици, 
нижа цијена воде за пиће (испод 1, 00 КМ/ м3),  

 Бољи квалитет живота грађана, 

Индикатори: 

 Број становника који имају воду за пиће у 
домаћинствима повећан за око 30 % у 
југозападном дијелу  и приградским дијеловима 
општине Козарска Дубица (око 8 000 
становника); 

 Број дана у години кад је квалитет воде био 
испод Правилником дефинисаног („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/03); 

 Висина рачуна за воду код крајњих потрошача; 

 Број дана у години кад је становништво јавно 
обавијештено путем средстава информисања да 
ће бити рестрикција у снабдијевању водом за 
пиће у К.Дубици у дијелу општине или у цјелини; 

Главне активности: 

 Рјешавање имовинско правних односa 

 Израда пројектне документације   

 Санација  бунара Б‐1 и Б‐3 и санитарна заштита
   

 Набавка пумпне станице за бунар Б‐1 

 Набавка пумпне станице за бунар Б‐3 

Период имплементације: 

2011‐2015. година 
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 Трафостаница бунара Б‐1   

 Трафостаница бунара Б‐3 

 Трафостаница код резервоара „Језерине“  

 Повезивање бунара и изградња потисног 
цјевовода до резервоара „Језерине“ (ПЦ1) 

 Изградња резервоара „Језерине“ са В=500м3  са 
пумпном станицом(ДР1)      

 Изградња дистрибутивног цјевовода 
„Језерине“ – „Кривдића Брдо“ (ДЦ1‐1) 

 Изградња резервоара на локацији „Кривдића 
Брдо“ 

Главни ризици: 

 Ризик од обрушавања бунара Б‐1 и Б‐3 ако се   
адекватно и правовремено не заштите и 
цементирају; 

 Недостатак и неусвајање зона санитарне 
заштите може угрозити и квалитет и квантитет 
воде водоцрпилишта Комленац; 

 Временске неприлике, вишедневне кише и 
поплаве какве су захватиле општину К.Дубица 
2010., дуга зима, мали број сунчаних дана у току 
радне године 

Предвиђени издаци: 

УКУПНО СА ПДВ‐ом 4.000.000,00 КМ 

 

 

Статус спремности пројекта: 

Завршени идејни и изведбени пројекти 

 

Извори финанцирања/суфинанцирања: 

 Из буџета општине:     1.000.000КМ 

 Кредит ЕИБ‐а:                2.000.000КМ 

 Фондови (ИПА):             1.000.000КМ 

Партнер(и): 

 ЕИБ,  

 ИПА фондови,  

 „Водовод“ а.д. Козарска Дубица,  

 Влада Републике Српске,  

 Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске 

 

Носитељ пројект/мониторинг /евалуација: 

Општина Козарска Дубица 

 

 

 

 

 

Стратешки циљеви  1 и 2  Секторски циљ(еви):   1, 2, 3, 4, 5 и 6 

 

Пројекат 3.3.1  Уређење корита притока ријека Уне и Саве (Кнежица, Мљечаница, Раковица, 
Моштаница, Кошућа, ободни канали до ријека Уне, Саве и њ.притока) 

Оправданост и кратак опис програма/пројекта: 

Неуређена  корита  притока  ријека  смањују  проточност  водотокова  у  толикој  мјери  да  се формирају 
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физичке бране („чепови“) које затворе водоток до те мјере да стварају велике акумулације које плаве 
околне насељене и нанесељене пољопривредне површине  чинећи велику материјачлну штету путној 
инфраструктури,  пољопривредним  усјевима,  односе  мостове,  уништавају  домаћинства,  угрожавају 
безбједност,  здравље  па  и  живот  грађана,  угравном  руралних  простора  општине  Козарска  Дубица. 
Велике  штете  од  поплава  које  се  процјењују  на  око  10  милиона  КМ  само  у  току  2010.  године  на 
подручју општине Козарска Дубица изискују напоре да се тај проблем што прије ријеши. Превентивна 
активност у том правцу са циљем да се спријече или бар минимизирају штете од поплава свакако је 
редовно  чишћење  корита  ободних  канала  и  притока  ријека  Уне  и  Саве  од  растиња,  комуналног  и 
другог одбаченог‐неправилно одложеног отпада. 

Циљ/еви пројекта: 

Уређење корита притока ријека Уне и Саве 

(Кнежица, Мљечаница, Раковица, Моштаница, 
Кошућа,  ободни канали који воде до ријека  

Уне, Саве и њихових притока) 

 

Циљна група: 

Све добне скупине и становништво општине 
Козарска Дубица изложено опасности од поплава 
25 % становништва (око 8000 становника МЗ 
Међеђа, Драксенић, Комленац, Јохова, Кнежица, 
Међувође, Моштаница) 

Очекивани резултати: 

Очишћена од растиња и комуналног и другог 
неправилно одложеног отпада (нпр 
пољопривредни органски отпад) корита притока 
ријека Саве и Уне  

(Кнежица, Мљечаница, Раковица, Моштаница,  

Кошућа, ободни канали који воде до ријека  

Уне, Саве и њихових притока) 

 

Индикатори: 

Број поплава у току једне календарске године; 

Визуелни изглед корита притока ријека уне и 
Саве; 

Материјална улагања из буџета општине у 
поправку инфраструктурних објеката након већег 
броја кишних дана у руралним мјесним 
заједницама на основу захтјева становника МЗ 
Међеђа, Драксенић, Комленац, Јохова, Кнежица, 
Међувође, Моштаница 

Главне активности: 

 Израда идејног и изведбеног пројекта 
чишћења и санације  корита притока ријека Уне и 
Саве, као и ободних канала.  

 Механизовано чишћење и одвоз уз правилно 
депоновање органског и комуналног отпада 
сваке године бар два пута годишње за вријеме 
сушних дана при ниским водостајима притока 
ријека Уне и Саве, као и ободних канала.   

 Исправљање притока ријека, њихово 
продубљивање и поправка насипа на критичним 
мјестима и тачкама оштећења од стране за то 
стручно оспособљених служби, физичких и 
правних лица уз поштовање захтјева пројекта. 

 

Период имплементације: 

 

     2011‐2014. година 

 

Главни ризици: 

 Велик број кишних дана и повишен водостај 
поменутих притока ријека Уне и Саве, као и 
ободних канала; 

 Мали број сунчаних дана у току радне 
календарске године; 

 Неријешени имовинско‐правни односи око 
прилазних путева коритима притока ријека Уне и 

Предвиђени издаци: 

 

УКУПНО СА ПДВ‐ом 1.200.000 КМ 
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Саве и путева одвоза вишка материјала из корита 
притока ријека Уне и Саве; 

 Велика количина комуналног отпадног 
материјала и органског отпада од чишћења 
корита коју ће тешко моћи одвести само 
Комунално предузеће „КОМУНАЛАЦ“ а.д. 
Козарска Дубица што ће затијевати ангажман 
трећих лица са којима општине није имала 
сличних пређашњих искустава 

Статус спремности пројекта: 

Идејни пројекат, фотодокументација и технички 
извјештаји са процјенама од насталих 
инфраструктурних штета услед поплава у току 
2010. године као израз полазног стања и 
потребних активности које треба предузети у 
циљу рјешавања проблема смањене проточности 
водопријемника. 

Извори финанцирања/суфинанцирања: 

 Из буџета општине:              300.000КМ 

 Фондови (ИПА):                     300.000КМ 

 Кредит:                                    300.000КМ 

 Влада Републике Српске:   120.000КМ 

 Јавна предузећа:                   120.000КМ 

 Приватни извори:                    30.000КМ 

 НВО (кроз пројекта):               30.000КМ 

Партнер(и): 

 Агенција за воде (Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске), Водопривредно предузеће 
„Сава“ а.д. Градишка, ЕИБ,  

 ИПА фондови,  

 К.П. „Водовод“ а.д. Козарска Дубица,  

 К.П. „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица,  

 Влада Републике Српске,  

 НВО који дјелују на подручју општине 
Козарска Дубица и шире, власници приватног 
земљишта и имовине у близини поменутих 
притока ријека и ободних канала, 

 ЈП „Путеви“ Републике Српске, 

 приватна предузећа 

Носитељ пројект/мониторинг /евалуација: 

Општина Козарска Дубица 
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Стратешки циљ 2 

 

Секторски циљеви: 1, 2 и 6 

 

Пројекат 3.2.1. Израда пројектне документације за сепаратни градски канализациони систем и  

уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода града Козарска Дубица 

Оправданост и кратак опис програма/пројекта: 

Физичко‐хемијска,  хемијска,  физикална  и  токсиколошка  анализа  узорака  отпадне  воде  из  црпне 
станице лоциране у Преображењској улици у Козарској Дубици показали су у октобру 2009. године да 
је  комунална  отпадна  вода  града Козарска Дубица  токсична,  контаминирана повишеним садржајем 
нутријената, азота, фосфора, метала, патогених организама. Резултате нам је доставила лабораторија 
„Института  за  воде” из Бијељине Акредитована по  захтјевима међународног  стандарда БАС ИСО 17 
025:  2006.  Тако  контаминиранма  вода  се  без  икаквог  третмана  препумпава  и  избацује  у 
водопријемник  ријеку  Уну  као  реципијент  чиме  се  деградира  квалитет  воде  у  Уни  до  мјере  да  она 
испод  мјеста  испуштања  комуналних  отпадних  вода  више  није  за  купање.  Декласира  се  комплетан 
водоток из класе ИИ текућих вода у категорију класу ИИИ текућих вода. 

Ако се жели привући туристе у овај крај, ако се жели обезбједити виши животни стандард и заштити 
здравље стновника ове општине на дужи рок, ако се жели заштити од контаминације површинским 
водама подземних вода водоцрпилиште Међеђа низводно од испуста полутаната у Уну и ако се жели 
заштити ријека Уна као јединствен ресурс за одржив развој наше друштвене заједнице неопходно је 
приступити одабиру локације и технологије за градњу пречистача комуналних отпадних вода. 

Прије  тога  би  било  неопходна  разрадити  идејни  и  изведбени  пројект  за  сепаратно  сакупљање 
оборинских и комуналних отпадних вода града Козарска Дубица јер би то смањило трошкове градње 
и одржавања пречистача комуналних отпадних вода. 

Било би добро и дугорочно јефтиније градити сепаратни систем: колектор атмосферских падавина и 
колектор комуналних отпадних вода. 

У  завршној фази, у свему према захтјевима дефинисаним по пројектној документацији неопходно  је 
градити  пречистач  и  прикључита  га  на  сепаратни  колектор  комуналних  отпадних  вода  предходно 
физички  одвојен  од  колектора  атмосферских  падавина  због  хидрауличког  оптерећења  пречистача 
комуналних  отпадних  вод  града Козарска Дубица.  Тек  тако пречишћену и  третирану  отпадну  воду, 
која  мора  да  задовољи  захтјеве  параметара  квалитета  воде  према  одредбама  из  „Правилника  о 
квалитету  вода  које  се  испуштају  у  површинске  воде”  („Службени  гласник  Републике  Српске” 
број.44/01)  испуштати  у  водпријемник  –  ријеку  Уну,  што  ће  бити  гаранција  да  се  неће  даље 
деградирати квалитет воде и квалитет живота становника на обалама „крајишке љепотице” – једне и 
једине ‐ ријеке Уне 

Циљ/еви пројекта: 

Сепаратно сакупљање комуналних отпадних вода и 
атмосферских вода града Козарска Дубица; 

Пречишћавање комуналних отпадних вода; 

Виши или једнак квалитет отпадне воде која се 
мјеша са водом ријеке Уне како се не би угрозио 
биљњи и животињски свијет ријеке и становника 
који живе на њеним обалама а чији животи су 
егзистенцијално и судбински везани за ријеку Уну. 

Циљна група је 50 % становника општине 
Козарска Дубица свих добних скупина што 
према процјен представља број од око 15 000 
грађана наше општине чији је квалитет 
живота и здравље на посредан или непосредн 
начин везн за квалитет површинске текуће 
воде ријеке Уне 
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Очекивани резултати: 

 Пречишћена и третирана отпадну воду, која мора 
да задовољи захтјеве параметара квалитета воде 
према одредбама из „Правилника о квалитету вода 
које се испуштају у површинске воде” („Службени 
гласник Републике Српске” број.44/01) да би се 
испуштала у водпријемник – ријеку Уну, што ће бити 
гаранција да се даље неће деградирати квалитет 
воде и квалитет живота становника на обалама, 
једне и једине ‐ ријеке Уне. 

Индикатори: 

 Број хидричних болести у току календарске 
године збиљежен код ХЕС‐а (хигијенско‐
епидемиолошке службе) Дома здраваља 
„Козма и Дамјан“ у Козарској Дубици; 

 Повећан или смањен број и појавни облици 
биљних и животињских врста у ријеци Уни; 

Главне активности: 

 Израда идејног пројекта сепаратних колектора, 
локације и пречистача комуналних отпадних вода 
приградских насеља и града Козарска Дубица; 

 Израда изведбеног пројекта сепаратних 
колектора, локације и пречистача комуналних 
отпадних вода приградских насеља и града Козарска 
Дубица; 

 Одабир најповољнијих извођача пројеката по 
ЗЈН    БиХ и Републике Српске уз поштовање 
тендерских процедура захтијеваних актуелним 
Законима; 

 Градња сепаратних колектора за прикупљање 
оборинских и комуналних отпадних вода 
приградске и градске мреже града Козарска Дубица; 

 Градња пречистача комуналних отпадних вода; 

 Прикључивање колектора за прикупљање 
комуналних отпадних вода приградске и градске 
мреже града Козарска Дубица на пречистач; 

 Градња погонске лабораторије, набавка 
неопходне лабораторијске опреме, хемикалија и 
репроматеријала за погонску лабораторију уз обуку 
квалификованог  особља са намјеном континуалне 
контроле квалитета комуналне отпадне воде 
приградских насеља и града Козарска Дубица 

 Пуштање у пробни рад и разрада оптималних 
ртадних параметара пречистача до постизања 
квалитета третиране воде прије него се она испусти 
у водопријемник – реципијент ‐ ријеку Уну, тако да 
задовољи захтјеве из „Правилника о квалитету вода 
које се испуштају у површинске воде” („Службени 
гласник Републике Српске” број.44/01); 

 Пуштање у континуални режим рада са 
оптималним радним параметрима пречистача уз 
одржавање квалитета третиране воде прије него се 
она испусти у реципијент ‐ ријеку Уну, тако да 
задовољава континуално захтјеве из „Правилника о 
квалитету вода које се испуштају у површинске 
воде” („Службени гласник Републике Српске” 
број.44/01); 

Период имплементације: 

2016‐2020 година 
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Главни ризици: 

 Отпор становништа због врсте инфраструктурног 
пројекта; 

 Велик број кишних дана у току реализације 
грађевинског дијела предметног пројекта; 

 Неријешени имовинско – правни односи на 
локацијама за које се пројектом или студијом утврди 
да су најповољније за градњу колектора и 
пречистача комуналних отпадних вода; 

Предвиђени издаци: 

УКУПНО СА ПДВ‐ом 9.000.000 КМ 

 

Статус спремности пројекта: 

Пројектна идеја проистекла из лоших резултата 
лабораторијских анализа узорака комуналне 
отпадне воде из црпне станице града Козарска 
Дубица (УЛ:Преображењска).која се без икаквог 
третмана физички препумпава у ријеку Уну, 
контаминирајући површинску воду овог драгоцјеног 
водотока од посебног економског, привредног, 
еколошког, туристичког и здравственог значаја за 
становништво општине Козарска Дубица 

Извори финанцирања/суфинанцирања: 

Из буџета општине:          2.250.000КМ 

Фондови (ИПА):                 2.250.000КМ 

Кредит:                                 2.900.000КМ 

Влада Републике Српске:    800.000КМ 

Јавна предузећа:                   800.000КМ 

Партнер(и): 

 Агенција за воде (Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске), 
Водопривредно предузеће „Сава“ а.д. Градишка,  

 ЕИБ,  

 ИПА фондови,  

 К.П. „Водовод“ а.д. Козарска Дубица,  

 К.П. „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица,  

 Влада Републике Српске,  

 НВО који дјелују на подручју општине Козарска 
Дубица и други страни донатори и НВО са 
еколошким предзнаком 

Носитељ пројект/мониторинг/евалуација: 

Општина Козарска Дубица 

 

 


