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Положај, мјесто и улога насеља у општини и на ширем подручју и однос према сусједним насељима 

Општина Козарска Дубица се налази на крајњем сjеверозападу Републике. На сjеверу се граничи са РХ, на 
истоку са општином Градишка, на западу са општином Српска Костајница, а на југу са општином Приједор. 
Географски припада области панонске низије и налази се на 45о10׳ северне географске ширине и 18о50׳ 
источне географске дужине.  

Рељеф општине је претежно равничарски, иако има и брдовитих подручја на сjеверозападним и 
сjевероисточним деловима општине који се надовезују на планине Козару и Просару.  

У својој територији интегрира дијелове планина Просаре и Козаре, дио просторне заравњене Посавине, дио 
Поуња, дио Кнежопоља, велики дио ријечних долина и ријека Уне и Саве и велики број притока Саве, Уне и 
Урбашке ријеке, које дренирају просторе Просаре, Козаре, Кнежопоља и Витловске косе.  

Највећи врх на Просари је 363 m, а на дијелу Козаре који припада општини су : Гиг 616 m, Кусач 733 m, 
затим се према западу и југозападу нижу узвишења 780 m, 691 m, 506 m. 

                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општина Козарска Дубица налази се у граничном подручју са Републиком Хрватском, на трасама и у 
близини најзначајнијих копнених саобраћајница. Оптималан положај општине у саобраћајном и географском 
погледу чине непосредна близина ријеке Саве, односно пловност Уне до Козарске Дубице и планирана 
изградња тзв. посавске магистрале. Близина значајних саобраћајница које се пружају лонгитудинално у 
правцу северозапад – југоисток, као и један од основних трансверзалних праваца Окучани – Бањалука дају 
општини повољан геопрометни положај.  

Општина Козарска Дубица има добру саобраћајну повезаност са осталим центрима Бањалучке регије. Путна 
мрежа са којом се општина повезује са осталим центрима регије су магистрални пут Костајница – Козарска 
Дубица – Градишка, те пут Козарска Дубица – Приједор.  

Развијена саобраћајна инфраструктура омогућава овом простору добру саобраћајну повезаност са осталим 
деловима РС и СЦГ. Важан сегмент саобраћајне повезаности са даљим простором јесте обновљен мост у 
Козарској Дубици и Градини и близина ауто-пута Београд – Загреб. Овај ауто-пут представља главни путни 
правац који спаја западну са источном и југоисточном Европом.  

Саобраћајни положај Козарске Дубице 

Општина Козарска Дубица налази се на сјеверозападу Републике Српске односно Босне и Херцеговине, у 
граничном подручју са Републиком Хрватском са којом је њен сјеверни дио омеђен ријекама Уном и Савом 
односно саобраћајно повезан мостовима у центру града и Доњој Градини.  

Ванградску путну мрежу чине путеви који су од примарног значаја за цијелу Републику Српску а то су :  
 Магистрални пут М 14 (Костајница – Козарска Дубица - Драксенић),  
 Магистрални пут М 15 (Козарска Дубица - Приједор), и 
 Регионални пут Р 477а (Козарска Дубица – Моштаница - Мраковица) 

Наведени магистрални правци пролазе кроз уже градско подручје и представљају окосницу градске путне 
мреже на коју се вежу остале саобраћајнице путне мреже. Примају највећи дио локалног као и транзитног 
саобраћаја, што има за посљедицу умањену безбједност свих учесника у саобраћају, загушење саобраћајних 



 

токова, као и појачану буку и загађење околине. Карактеристика наведених дионица пута, тј дијела који 
пролази кроз уже градско подручје је релативно добро стање коловоза, са ширином 7 m, ријешеном одводњом 
и канализацијом, те лошим стањем тротоара.  

Регионални пут Р 477а (Козарска Дубица – Моштаница - Мраковица) је у релативно добром стању. На 
деоници К. Дубица – Моштаница је у потпуности прекривен савременим коловозним застором, прегледним 
банкинама и ријешеном одводњом (гравитационо и системом канала у путном профилу), док је дионица 
Моштаница – Мраковица заправо земљани пут мале ширине, у потпуности неадекватних геометријских 
елемената припадајућем рангу пута.  
 

У Козарској Дубици не постоје путнички терминали осталих видова саобраћаја, па се путници, до терминала 
осталих видова превоза превозе аутобусима односно индивидуалним аутомобилима, и то: 

 жељезнички превоз - у сусједним општинама Приједор (око 34 km) и Нови Град или у Републици 
Хрватској (путнички терминал удаљен око 3 km од границе односно централне градске зоне),  

 ваздушни превоз – међународни аеродроми „Маховљани“ у Лакташима (Р. Српска) и „Плесо“ у 
Загребу (Р. Хрватска).  

Историјат насеља 

 

Неки показатељи говоре да је овај крај доживљавао велики успон још далеке 930. године и да је на овим 
просторима изграђен град Дубица. 

Назив града долази од старословенске ријечи »дуб« што значи храст, јер су ови предјели у прошлости били 
обрасли богатом храстовом шумом. Спомиње се први пут 1197. год. Бабоници-Водички су држали Дубицу од 
XII вијека и даље. Више пута овај град се спомиње у разним повељама XIII вијека. Године 1402. Дубица је 
припала Славонији а падом Босне под Турке постала је важна гранична тврђава. 

Прво помињање града веже се за 1528. годину, када се данашња Козарска Дубица, први пут спомиње под 
називом Каструм, који је био главни град Дубичке жупаније. Овај град пада под турску власт 1538. године, а 

крајем 18 вијека, Дубица је позната као мало трговачко 
мјесто и сједиште капетаније. У једном опису помиње се 
утврда мале важности са десетак кућа унутар те око 
четрдесетак кућа изван града. 

Током отоманског периода владавине у три наврата након 
битака 1687, 1716 и 1788. године Дубица је потпадала под 
власт Аустрије.  
Од тада па до 1797. године Дубица је више пута  
прелазила из руке у руку и представљала је дио немирне 
границе, те поприште непрестаних сукоба између два 
освајачка царства Турског и Аустроугарског. Тада више 

војничка тврђава, ово мјесто почиње да се шири у варошицу а 1797. године добија назив Босанска Дубица.  
 

 

 

Други свјетски рат је на простору општине Бос. Дубица 
оставио огромне људске жртве и велика уништења 
материјалних добара. Обнову а затим изградњу Дубичка 
општина започиње од 1945. године да би од 1970. године 
ушла у фазу снажног привредног развоја. 

 

 

 

Организација насеља и основне физичке структуре у насељу 

У просторној организацији Козарске Дубице уочавају се основне цјелине центра града, радне зоне и 
стамбених зона те значајне површине пољопривредног земљишта на ободу територије обухвата Плана. У 
урбаној матрици могу се уочити двије основне структуре: 



 

Прва је континуално изграђено урбано ткиво омеђено транзитним магистралним путем Приједор – Доња 
Градина са југоисточне стране и каналом Бињачка са југозападне стране. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другу урбану структуру чине периферна насеља изграђена уз улице Краља Милутина, Првомајска, Душана 
Силног, Устаничку, Војводе Степе Степановића, Уроша Предића и Цара Лазара које се радијално у свим 
правцима пружају од транзита и канала Бињачка у дубину територије општине.  

Центар насеља формирао се непосредно уз ријеку Уну и у њему су сконцентрисане све јавне функције, 
трговина, пијаца и други централни садржаји. Историјска амбијентална цјелина Светосавске улице која је 
обликована у виду пјешачке зоне са тргом представља основно средиште урбане матрице. На њу се 
непосредно наслањају стамбени блокови, цјелина образовних и спортских објеката, цјелина Дома здравља, те 
цјелина зелене пијаце са концентрисаним јавним садржајима. Светосавска улица завршава се на сјеверу тргом 
и пословним објектом „Цептер“ иза кога је у току изградња новог хотела уз ријеку Уну. Од хотела и моста 
изграђен је дио кеја који уз описану Светосавску улицу представља један од најквалитетнијих јавних урбаних 
простора. Са парком релативно мале површине и обалским појасом Уне описане цјелине чине основно 
урбано језгро града и суштину његовог духа и урбанитета.  

Стамбено пословни садржаји већег коефицијента изграђености сконцентрисани су уз Светосавску и улицу 
Војводе Путника односно на потезу од Зелене пијаце до аутобуске станице. Становање је у највећем дијелу 
заступљено као једнопородично у виду стамбених индивидуалних објеката просјечне спратности П 
(приземље) и П+1 (приземље и спрат) а мањим дијелом као вишепородично у виду стамбених зграда 
просјечне спратности П+2 до П+4.  

У ужем урбаном подручју заступљене су значајне неизграђене површине од којих је највећа на подручју 
локалитета Брдашце те уз комплекс ДИП Козара и у насељу Пухало. Насеља која се непосредно наслањају на 
пјешачку зону и која припадају најужем центру насеља одликују се врло ниским коефицијентом изграђености 
као и ниским степеном искоришћености парцеле.  

Радне зоне формиране су у простору уз магистрални пута Бањалука-Градишка-Приједор на улазу и излазу из 
града те уз магистрални пут за Костајницу на излазу из града. Све ове зоне су представљале градску 
периферију. Изградњом нових насеља на ободу градске територије индустријске и складишне зоне постале су 
саставни дио урбаног подручја.  

У простору око центра града формирана су стамбена насеља претежно једнопородичних објеката спратности 
П (приземље) до П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). Ова стамбена насеља формирана су у два прстена 
око центра града. Први прстен изграђене структуре је на удаљености од 750 до 1200 m од Давидовог трга и 
главног парка и омеђен је транзитним магистралним путем Приједор – Доња Градина са југоисточне стране и 
каналом Бињачка са југозападне стране. У ову цјелину спадају насеља „Морава“, „Јабушље 1, 2 и 3“, 
„Папирница“, „Пухало“, и „Пелтовац“.  

У широј урбаној зони, на удаљености од 1.2 до 2. 5 km егзистирају насеља „Ђолови 1“, „Алибашића брдо“, 
„Кривдића брдо“ и дио насеља „Хаџибаир“. У периоду након 1996. те године изграђена су нова насеља 
једнопородичних објеката (насеље „Петра Пеције“ и насеље „Шпиље“). Сва ова насеља су већ у постојећем 
стању на таквој удаљености од центра града да се јавља потреба за увођењем садржаја друштвене 
инфраструктуре и дневних снабдјевачких центара.  

На периферији урбаног подручја у оквиру претежно пољопривредних површина мјестимично су изграђени 
једнопородични стамбени објекти и сеоска газдинства.  



 

 
ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 

Природни услови 

Географски положај, рељеф, хидрографија 

Предметни простор налази се у сјеверозападном дијелу Републике Српске, на десној (јужној) страни ријеке 
Уне, око десетак километара југозападно од ушћа Уне у Саву.  

На подручју Козарске Дубице постоје два геоморфолошка типа која формирају рељеф: 
 акумулативна низија (поуње) 
 флувијално-денудационо нискогорје (Грабовац, Козарице).  

Акумулативна низија је алувијална терасна раван, апсолутне висине 98-101 mnm. са десне стране ријеке Уне, 
а њена ширина од Шпиља на западу се проширује ка истоку до ријечице Моштанице гдје достиже нешто 
преко 2 километра.  

Флувиоденудационо нискогорје јужно од алувијалне терасне равни које у основи изграђују неогени 
пјесковити и кречњачки лапори, оолитички кречњаци, и лапоровити пјешчари и пијесци је генералног нагиба 
ка сјеверу, али локално нагиби терена имају различит правац и величина: на најчешће (5-25o).  

Овај рељеф формиран је ендогеним и егзогеним процесима на терену који у основи углавном изграђују 
неогени језерски седименти.  

Дренирање површинских и подземних вода врши се отицањем површином падина и поточним јаругама и 
коритима у правцу ријеке Уне. Генерални смјер ових токова је југ-сјевер са бујичним карактером (већи 
поточни токови: Бињачка Моштаница). Основни водоток на овом подручју је ријека Уна са смјером тока 
запад-исток, дубина корита је 3-5 метара, подужни нагиб 2-2,5%. Ка истоку смјер тока Уне постаје конвексан 
према Дубичком пољу, па је обала угрожена вертикалном ерозијом.  
Због релативно плитког корита поточних токова и изливања њихових вода извршена је регулација њихових 
доњих токова (Бињачка, Моштаница), а изграђени су и дренажни канали у Дубичком пољу: Козарице-
Моштаница и Кланица-Моштаница. Још увијек је терен на подручју Ражљева повремено водоплаван. 
 

Руде и други минерални ресурси 

На подручју општине Козарска Дубица не постоји активно експлоатационо поље у којем се врши 
експлоатација минералних сировина. На ширем подручју Дубице тренутно егзистира шљунчара на 
локалитету Ада (предузеће Сарп) која посједује концесију за експлоатацију шљунка, такође се врши 
експлоатација пијеска из корита ријеке Уне.  

На подручју општине постоји појава дијабаза као грађевинског камена. У оквиру ове појаве евидентирана су 
два лежишта са утврђеним резервама (Маглајићи и Чапљак). На том локалитету Маглајићи постоји активан 
каменолом са утврђеним експлоатационим пољем, а локалитет Чапљак који се налази недалеко од манастира 
Моштаница је у процесу утврђивања експлоатационог поља.  

Од осталих минералних сировина издвајамо потенцијална налазишта глине која је по генези делувијална и 
гради ободне дијелове нискогорја (југоисточни дио обухвата). На локацији постојеће бетонаре постојала је 
циглана која се снабдијевала глином из поменутих наслага. Иста није у функцији више од 30 година. Поред 
глине потенцијална минерална сировина су и питке воде акумулиране у кречњацима западно од обухвата 
Урбанистичког плана. 

Флора, фауна и други природни ресурси 

Биљни и животињски свијет у општини Козарска Дубица 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. 
 
 



 

Демографске карактеристике и кретања 
 
Према посљедњем службеном попису становништва из 1991. године општина Козарска Дубица је имала 31 
606 становника. Процјењује се да у општини данас живи 31 000 становника, те да су миграције у ратном и 
послијератном периоду имале утицај на националну структуру становништва.  
Подручје општине захвата простор површине 499 км2 и обухвата 61 насељено мјесто, која чине територију 22 
мјесне заједнице и то четири које су формиране на градском подручју општине и 18 мјесних заједница 
формираних на сеоском подручју, са просјечном густином насељености од 68 становника по квадратном 
километру.  
Мјесне заједнице општине Козарска Дубица формиране су на начин да чине територијалну и функционалну 
цјелину на којима постоји интерес становника за остваривање заједничких интереса и потреба, као и 
међусобна повезаност грађана.  
Будући да бројност становништва није био критеријум њиховог формирања, број становника и густина 
насељености у мјесним заједницама варира од неколико стотина до више хиљада насељених, а мјесне 
заједнице у којима гравитира велики број становника изражавају потребу за што бржим рјешавањем 
инфраструктурних проблема (изградња путне комуникације, објеката, водоводне мреже и др.) што се у 
наредном периоду поставља као обавеза локалне заједнице. 
 

 
 
Процјена броја становника у насељеним мјестима, наводи на закључак да више од 50 одсто 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.  
У урбаном подручју живи 47 одсто 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.  

Број становника у урбаном и руралним 
подручјима - 2009. године

47%

53%

Урбано становништво Рурално становништво
 

Значајнији раст броја становника у урбаном дијелу Општине забиљежен је током 2009. године када је из  
сеоских подручја општине мигрирало 723 становника.   

 



 

Број становника у урбаним и руралним насељима
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У цјелини посматрано, општина Козарска Дубица има повољну старосну структуру станоништва. Зрело, 
радно способно становништво чини 71 одсто укупног становништва општине, док је проценат млађих од 14 
године већи од процента старијих од 65 година. 

Старосна структура становништва

4100

22000

4900

0-14 15-64 65+
 

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

Табела 2 – Подаци о рођеним 
Број рођених 

Година 
М Ж Укупно 

2005. 106 97 203 

2006. 75 79 154 

2007. 62 74 136 

2008. 16 66 142 

2009.   149 
 
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.   
 
Изразито негативна стопа природног прираштаја становништва носи са собом негативне посљедице у свим 
сферама развоја Општине, те се у наредном периоду значајнија пажња треба посветити мјерама 
пронаталитене политике. 
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Према подацима Републичког завода за статистику, у посљедњих неколико година примјетно је да се из Козарске 
Дубице становништво исељава више него усељава, што је такође, уз забрињавајуће негативну стопу природног 
прираштаја, фактор који неповољно утиче на укупан број становника 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. 
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Преглед стања и кретања у локалној економији 

 
1. Број и структура предузећа по гранама, по величини и предузетничких радњи 

 
Извјештај о годишњем пословању за 2009. годину поднијело је 128 предузећа, задруга и установа  са 
сједиштем регистрације у Козарској Дубици. 
 Највећи број предузећа регистрован је (према претежитој дјелатности регистрованој у статистици) у 
области трговачке дјелатности. Поред трговине постоје индустријска предузећа која су носиоци привредног 
развоја општине, из области откупа и прераде сировог млијека, пољопривредне производње, прераде сировог 
памука, производње одјевних предмета, хемијске индустрије и производња производа од папира.  
  
Према власништву  капитала структура предузећа је сљедећа: 
 
-  15   акционарских друштава или                                                  11 ,72% 
-    4  јавних државних предузећа – установа   или                       _  3,13% 
-    5   задружно власништво  или                                                       3,90% 
-104   приватних предузећа  или                                                      81,25%  
 
 
Графички приказ структуре предузећа према власништву капитала 
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Према основној дјелатности, односно регистрованој претежитој дјелатности, структура предузећа са 
сједиштем регистрације на подручју општине Козарска Дубица је сљедећа: 
Табела 1. 

Власништво капитала 

Р/Б Назив дјелатности 

Б
р
ој

 
п
р
ед
зе
ћ
а 

% од укуп. 
броја 

А.Д. Задружно Државно 
Приватно-
д.о.о. 

1 ИНДУСТРИЈА-УКУПНО 35 27,34 7 - - 28 
 -Произ. прех. производа и. пића 13 10,15 3 - - 10 
 -Произ. предива и одј. предмета 6 4,68  - - 6 
 -Прерада  дрвета 6 4,68 1 - - 5 
 -Произ. производа од папира и штам. 3 2,34 2 - - 1 
 -Произ. металних. пр. и машина 7 5,46 1 - - 6 
2 РУДАРСТВО 2 1,56 - - - 2 
3 ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 8 6,25  1  7 
5 ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО 40 31,25 1  1 38 
6 УГОСТИТЕЉСТВО 2 1,56 1 - - 1 
7 ГРАЂЕВИНАРСТВО 13 10,15 2 1 - 10 
8 САОБРАЋАЈ И ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ 12 9,37 1 - - 11 
9 КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 2 1,56 2 - - - 
 ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 6 4,68  2  4 
10 ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД 3 2,34 1 - 2  
11 ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 5 3,90 - 1 1 3 
 С В Е Г А 128 100,00 15 5 4 104 
 

 
Графички приказ структуре предузећа на подручју општине Козарска Дубица према основној дјелатности, 
односно регистрованој претежитој дјелатности, 
 

 
 
 
Према обрађеним подацима из годишњег обрачуна за 2009. годину у поређењу на 2008. годину, предузећа и 
задруге Општине Козарска Дубица остварили су слиједеће финансијске резултате      

Табела 2. 



 

 31.12.2008.године 31.12.2009.године. Индекс 
УКУПАН ПРИХОД 207.567.730 204.102.928 98,33 
 
УКУПАН РАСХОД 208.043.816 205.635.078 98,84 
ДОБИТ 8,149.287 7.095.442 87,07 
ГУБИТАК 9.041.112 8.918.520 98,64 
ПРОСЈЕЧНО ЗАПОСЛЕНИ НА БАЗИ 
ЧАС. РАДА 2.308 2.419 104,81 
 БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 
31.12.2009. године 2.466 2.456 99,59 

.I.1.1.1. ОБАВЕЗЕ 117.436.779 158.575.792 135,03 
ПОТРАЖИВАЊА 34.556.485 38.181.520 110,49 

 
2. Kретање укупних прихода и расхода , те продјечне плате по гранама дјелатности 

 
 Према подацима из годишњих извјештаја предузећа и задруге са сједиштем регистрације у Козарској 
Дубици у 2009. години остварили су приходе у укупном износу 204.102.928,00 КМ, што је за 1,67%  мање у 
односу на упоредни период 2008.године, када је укупан приход износио 207.567.730,00 КМ. 
 
 Учешће појединих привредних дјелатности у укупним приходима оствареним у 2009.години и 
упоредним периодом 2008.године, види се из сљедећег прегледа:                    

Табела 3. 

ДЈЕЛАТНОСТ 31.12.2008.год. 31.12.2009.год. 

ИНДУСТРИЈА-УКУПНО 111.866.932 117.875.243 105,37 
-Произ. прех. производа и пића 79.898.413 87.288.784 109,25 
-Производња тканина  предива 8.289.400 7.744.613 93,43 
-Прерада  дрвета 2.999.321 2.958.784 98,65 
-Произ. производа. од папира и штампање 7.818.554 7.186.904 91,92 
-Произ. металних. пр. и машина 12.861.244 12.696.158 98,71 
ПОЉОПРИВРЕДА ШУМАРСТВО 5.047.049 3.132.344 62,06 
РУДАРСТВО 324.080 300.692 92,78 

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО 56.756.611 48.536.291 85,52 

УГОСТИТЕЉСТВО 80.166 52.176 65,08 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 15.187.821 16.712.392 110,03 

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 6.964.146 6.488.022 93,16 
ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНАМА И 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 1.067.566 1.264.275 118,42 

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 1.978.471 2.164.207 109,39 
ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД 6.244.566 6.615.646 105,94 

ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВ. 2.098.845 998.834 47,59 
С В Е Г А 207.567.730 204.102.928 98,33 

 
Графички приказ кретања укупних прихода по појединим привредним гранама у 2008. и 2009.години 
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Графички приказ учешћа појединих грана у укупно оствареним приходима за 2009.годину 
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Учешће појединих индустријских грана у укупно оствареним приходима у индустрији види се из сљедећег 
графикона: 
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УКУПНИ РАСХОДИ 
Укупни расходи остварени у предузећима  са сједиштем регистрације  на подручју наше општине, према 
подацима из годишњег обрачуна за 2009. годину остварени су у износу од 205.635.078,00 КМ и мањи су у 
односу на  расходе у 2008. години за 1,16 %, када су укупни расходи износили 208.043.816,00КМ. 
Остварени расходи по привредним дјелатностима, према подацима из годишњег обрачуна, са 
31.12.2009.године и упоредним периодом 2008.године  приказани су у сљедећој табели: 
 
Табела 5. 

Р А С Х О Д И 
ДЈЕЛАТНОСТ 

2008.година 2009.година 
Индекс 

.I.1.1.2. ИНДУСТРИЈА-УКУПНО 114.471.685 121.275.606 105,94 
-Произ. прех. производа и пића 85.408.698 90.636.372 106,12 
-Производња тканина  предива 7.645.745 9.123.657 119,33 
-Прерада  дрвета 2.876.999 3.196.435 111,10 
-Произ. производа. од папира и штампање 7.418.960 7.647.864 103,08 
-Произ. металних. пр. и машина 11.121.283 10.671.278 95,95 

ПОЉОПРИВРЕДА ШУМАРСТВО 4.610.950 3.050.307 66,15 
РУДАРСТВО 432.037 397.073 91,90 

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО 54.925.848 47.388.913 86,27 

УГОСТИТЕЉСТВО 80.486 58.625 72,84 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 10.024.871 16.515.897 109,92 

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 6.557.825 6.227.469 94,96 
ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНАМА И ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 1.063.162 1.212.684 114,06 

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 2.095.176 2.254.461 107,60 

ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД 6.642.929 6.243.264 93,98 

ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВ. 2.182.909 1.047.203 47,97 
С В Е Г А 208.043.816 205.635.078 98,84 



 

 

 
Графички приказ кретања укупних прихода по појединим привредним гранама у 2008. и 2009.години 
 

 
 
Учешће појединих дјелатности у укупно оствареним расходима по годишњем извјештају за 2009.годину види 
се из сљедеће табеле: 
Табела 6. 

ДЈЕЛАТНОСТ ОСТВАРЕН РАСХОД .I.1.1.3. % у укупно 
оствареним расходима  

.I.1.1.4. ИНДУСТРИЈА-УКУПНО 121.275.606 58,97 
-Произ. прех. производа и пића 90.636.372 44,08 
-Производња тканина  предива 9.123.657 4,43 
-Прерада  дрвета 3.196.435 1,55 
-Произ. производа. од папира и штампање 7.647.864 3,72 
-Произ. металних. пр. и машина 10.671.278 5,19 
ПОЉОПРИВРЕДА ШУМАРСТВО 3.050.307 1,48 
РУДАРСТВО 397.073 0,19 
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО 47.388.913 23,04 

УГОСТИТЕЉСТВО 58.625 0,03 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 16515.897 8,03 

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 6.227.469 3,03 
ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНАМА И ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 1.212.684 0,59 

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 2.254.461 1,09 

ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД 6.243.264 3,04 
ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВ. 1.047.203 0,51 

С В Е Г А 205.635.078 100,00 

 

Графички приказ учешћа појединих грана у укупно оствареним расходима за 2009.годину 
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Упоређујући учешће појединих дјелатности у укупно оствареним приходима и расходима у 2009.години 
примјетно је да су у индустријским предузећима из области производње предива и текстила, преради дрвета, 
производњи производа од папира, у области пољопривреде, трговине на мало и велико, угоститељства, 
саобраћаја и осталих пословних активности, расходи расли брже од прихода, док је бржи раст прихода у 
односу на расходе забиљежен у  индустријској грани производње хране и производња метала и машина, у 
области грађевинарства, комуналних дјелатности, вађења руда и камена, здравства и пословање са 
некретнинама. 
 
Учешће појединих индустријских грана у укупно оствареним расходима у индустрији приказано је у 
сљедећој табели: 

Табела 7. 

ДЈЕЛАТНОСТ ОСТВАРЕН РАСХОД 
.I.1.1.5. % у  
оствареним .расходима у 
индустрији 

-Произ. прех. производа и пића 90.636.372 74,73 
-Производња тканина  предива 9.123.657 7,53 
-Прерада  дрвета 3.196.435 2,63 
-Произ. производа. од папира и штампање 7.647.864 6,31 
-Произ. металних. пр. и машина 10.671.278 8,80 

.I.1.1.6.    ИНДУСТРИЈА-УКУПНО 121.275.606 100,00 

 
Учешће појединих индустријских грана у укупно оствареним расходима у индустрији види се из сљедећег 
графикона: 

 
 

ДОБИТ-ГУБИТАК 
 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    7.095.442,00 КМ. 
 Губитак у 2009. години остварило је 38 предузећа или 29,69%, у износу од 8.918.520,00КМ 
 На основу ових показатеља привреда наше општине у 2009. години пословала је 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. 
 
Остварен збирна добит и губитак по дјелатностима у 2009. години види се из сљедећег прегледа: 
 
Табела 8. 

ДОБИТ ГУБИТАК  
2008. год 2009. год. индекс 2008. год 2009. год. индекс 

.I.1.1.7. ИНДУСТРИЈА       

-Произ. прех. производа и пића 995.330 125.548 12,61 6.528.058 3.495.198 53,54 
-Производња тканина и  предива 643.335 139.228 21,64 62.869 1.542.589 2453,65 
-Прерада  дрвета 121.786 32.360 26.57 - 285.192 - 
-Произ. производа. од папира и штампање 387.228 76.411 19,73 - 537.371 - 
-Произ. металних. пр. и машина 2.264.290 3.504.583 154,77 545.645 1.445.714 264,95 
ПОЉОПРИВРЕДА ШУМАРСТВО 450.457 86.954 19,30 17.797 14.435 81,10 
РУДАРСТВО 10.606 12.161 114,66 119.808 109.922 91,74 
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО 2.458.921 1,771.774 72,05 882.900 806.554 91,35 
УГОСТИТЕЛЈСТВО 570 227 39,82 953 6.701 703,00 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 334.172 336.827 100,79 189.019 149.884 79,29 
САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 408.377 297.180 72.77 15.696 48.002 305,82 
ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНАМА И 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 

40.105 293.575 732,01 40.700 275.072 675,85 

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 21.709 2.212 10,19 136.794 103.666 75,77 



 

ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД - 389.046 - 398.363 20.569 5,16 
ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 16.425 27.639 168,27 102.500 77.657 75,76 

С В Е Г А 8.149.287 7.095.442 87,07 9.041.112 8.918.520 98,64 
 

 
Остварена нето добит, односно губитак у 2009. години, упоредни подаци за 2008. годину и проценат учешћа 
појединих дјелатности у укупно оствареној добити/губитку по годишњем извјештају за 2009. годину: 
 
Табела 9. 

2008. год 2009. год 

 
НЕТО 
ДОБИТ 

НЕТО 
ГУБИТАК 

НЕТО 
ДОБИТ 

% у нето 
добити 

НЕТО 
ГУБИТАК 

% у нето 
губитку 

.I.1.1.8. ИНДУСТРИЈА-   2.048.624 52,40 5.487.092 95,71 

-Произ. прех. производа и пића - 5.532.798 -  3.369.650 58,68 
-Производња тканина и  предива 580.466 - - - 1.403.650 24,48 
-Прерада  дрвета 121.786 - - - 252.832 4,41 
-Произ. производа. од папира и 
штампање 

387.228 - - - 460.960 8,04 

-Произ. металних. пр. и машина 1.718.645  2.048.624 52,40 - - 
ПОЉОПРИВРЕДА ШУМАРСТВО 432.659 - 72.519 1,85 - - 
РУДАРСТВО - 109.202 -  97.761 1,70 
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО 1.576.021  965.220 24,68 - - 
УГОСТИТЕЛЈСТВО - 383 -  6.474 0,11 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 145.153  186.943    
САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 392.681  249.178 6,37 - - 
ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНАМА И 
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 

- 595 18.503 0,47 - - 

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ - 115.085 - - 101.484 1,71 
ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД - 395.913 368.477 9,45 - - 
ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

- 86.075   50.018 0,87 

С В Е Г А 5.354.639 6.246.464 3.909.464 100,00 5.732.540 100,00 

 

3. 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 
90.971.000,00КМ), а покривеност увоза извозом износи 91,0%. 
 
  Табела 12. Спољнотрговинска размјена по општинама подручја Коморе Бања Лука  
 

Општина 
Обим 

У 000 КМ 
Извоз 

У 000 КМ 
Увоз 

У 000 КМ 
Салдо 

У 000 КМ 
Покривеност 

Бања Лука 2.047.265 428.919 1.618.346 -1.189.427 26,5% 

Лакташи 342.631 59.320 283.311 -223.991 20,9% 

Приједор 207.233 108.105 99.128 8.977 109,1% 

Градишка 198.987 78.198 120.789 -42.591 64,7% 

Коз.Дубица 173.752 82.781 90.971 -8.190 91,0% 

Прњавор 154.443 70.108 84.335 -14.227 83,1% 

Котор Варош 112.322 63.895 48.427 15.468 131,9% 

Нови Град 52.998 10.126 42.872 -32.746 23,6% 

Челинац 47.402 22.222 25.180 -2.958 88,3% 

Србац 42.013 12.628 29.385 -16.757 43,0% 

Шипово 16.977 12.014 4.963 7.051 242,1% 

Мркоњић Град 14.113 6.720 7.393 -673 90,9% 

Костајница 11.317 6.000 5.317 683 112,8% 

Рибник 5.412 5.085 327 4.758 1555,0% 

Кнежево 2.916 2.598 318 2.280 817,0% 

Оштра Лука 2.268 171 2.097 -1.926 8,2% 

Купрес 2.055 282 1.773 -1.491 15,9% 

Петровац-Дринић 1.582 1.526 56 1.470 2725,0% 



 

И . Дрвар 430 427 3 424   

Језеро 421 421 0 421   

Крупа на Уни 160 6 154 -148 3,9% 

Укупно подручје БЛ 3.436.700 971.552 2.465.148 -1.493.596 39,4% 

Укупно РС 5.275.381 1.712.291 3.563.090 -1.850.799 48,1% 

Укупно БиХ 17.666.552 5.634.424 12.032.128 -6.397.704 46,8% 
 
 

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 , што је видљиво у табели 13. ( извор-Информација о привредним 
кретањима у РС и подручје Коморе Бања Лука за I-III.2010.god.). 
 
Табела 13. 
 

Увоз Извоз 
Општина 

I-III 2009. I-III 2010. 

Стопа раста 
увоза 

I-III 2009. I-III 2010. 

Стопа раста 
извоза 

Коз.Дубица 16.635 18.625 12,0% 17.101 21.636 26,5% 
Укупно регија БЛ 534.579 565.729 5,8% 230.966 260.538 12,8% 

Укупно РС 775.461 812.411 4,8% 397.829 502.974 26,4% 

Укупно БиХ 2.703.781 2.688.073 -0,6% 1.260.907 1.596.814 26,6% 

 

 
Укупан извоз општине Козарска Дубица је у 2009.години учествовао 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.  
 
Табела 13. Учешће извоза општина у извозу БиХ, РС и подручја Коморе БЛ 
 

Општина 

Извоз 
2009. 

 
У 000 КМ 

Учешће у 
извозу 
подручја 

БЛ 

Учешће у 
извозу РС 

Учешће у 
извозу 
БиХ 

Бања Лука 428.919 44,15% 25,05% 7,61% 

Приједор 108.105 11,13% 6,31% 1,92% 

Коз.Дубица 82.781 8,52% 4,83% 1,47% 

Градишка 78.198 8,05% 4,57% 1,39% 

Прњавор 70.108 7,22% 4,09% 1,24% 

Котор Варош 63.895 6,58% 3,73% 1,13% 

Лакташи 59.320 6,11% 3,46% 1,05% 

Челинац 22.222 2,29% 1,30% 0,39% 

Србац 12.628 1,30% 0,74% 0,22% 

Шипово 12.014 1,24% 0,70% 0,21% 

Нови Град 10.126 1,04% 0,59% 0,18% 

Мркоњић Град 6.720 0,69% 0,39% 0,12% 

Костајница 6.000 0,62% 0,35% 0,11% 

Рибник 5.085 0,52% 0,30% 0,09% 

Кнежево 2.598 0,27% 0,15% 0,05% 

Петровац-Дринић 1.526 0,16% 0,09% 0,03% 

И . Дрвар 427 0,04% 0,02% 0,01% 

Језеро 421 0,04% 0,02% 0,01% 

Купрес 282 0,03% 0,02% 0,01% 

Оштра Лука 171 0,02% 0,01% 0,00% 

Крупа на Уни 6 0,00% 0,00% 0,00% 

Укупно подручје БЛ 971.552 100,00% 56,74% 17,24% 

Укупно РС 1.712.291   100,00% 30,39% 

Укупно БиХ 5.634.424     100,00% 

Укупан увоз општине Козарска Дубица је у 2009.години износио 3,69 % укупног извоза подручја регије Бања 
Лука, 2,55% у укупном увозу Републике Српске и 0,76% укупног увоза Босне и Херцеговине.  



 

 
 Табела 14. Учешће увоза општина у извозу БиХ, РС и подручја Коморе БЛ 
 

Општина 

Увоз 
2009. 

 
у 000 КМ 

Учешће у 
увозу 

подручја 
БЛ 

Учешће у 
увозу РС 

Учешће у 
увозу 
БиХ 

Бања Лука 1.618.346 65,65% 45,42% 13,45% 

Лакташи 283.311 11,49% 7,95% 2,35% 

Градишка 120.789 4,90% 3,39% 1,00% 

Приједор 99.128 4,02% 2,78% 0,82% 

Коз.Дубица 90.971 3,69% 2,55% 0,76% 

Прњавор 84.335 3,42% 2,37% 0,70% 

Котор Варош 48.427 1,96% 1,36% 0,40% 

Нови Град 42.872 1,74% 1,20% 0,36% 

Србац 29.385 1,19% 0,82% 0,24% 

Челинац 25.180 1,02% 0,71% 0,21% 

Мркоњић Град 7.393 0,30% 0,21% 0,06% 

Костајница 5.317 0,22% 0,15% 0,04% 

Шипово 4.963 0,20% 0,14% 0,04% 

Оштра Лука 2.097 0,09% 0,06% 0,02% 

Купрес 1.773 0,07% 0,05% 0,01% 

Рибник 327 0,01% 0,01% 0,00% 

Кнежево 318 0,01% 0,01% 0,00% 

Крупа на Уни 154 0,01% 0,00% 0,00% 

Петровац-Дринић 56 0,00% 0,00% 0,00% 

И . Дрвар 3 0,00% 0,00% 0,00% 

Језеро 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Укупно подручје БЛ 2.465.148 100,00% 69,19% 20,49% 

Укупно РС 3.563.090   100,00% 29,61% 

Укупно БиХ 12.032.128     100,00% 

 
Кретање укупне спољнотрговинске размјене општине Козарска Дубица, извоза и увоза у периоду 2003.-
2009.година приказано је у табели 15. 
 
Табела 15.  
           .000 

КОЗ.ДУБИЦА 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Извоз, 000 КМ 17.686 22.952 34.962 43.710 48.138 73.539 82.781 

Увоз, 000 КМ 39.245 42.045 49.209 42.341 55.237 74.204 90.971 

Обим, 000 КМ 56.930 64.997 84.171 86.051 103.375 147.743 173.752 

Салдо, 000 КМ -21.559 -19.093 14.247 1.369 -7.099 -665 -8.190 

Покривеност 45,1% 54,6% 71,1% 103,2% 87,2% 99,1% 91,0% 
 
 

Графички приказ укупне спољнотрговинске размјене општине Козарска Дубица, извоза и увоза у периоду 
2003.-2009.година 
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Привредници наше 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. 
Отварањем овог прелаза, због смањења транспортног пута према западу за око 60 км, смањили би се 
трошкови транспорта, те би домаћа роба била конкурентнија на страном тржишту, а истовремено и роба из 
увоза била би јефтинија. 
Присутан је губитак великог броја аутодана, због дугог чекања на прелаз границе, те је код певозника са 
великим бројем дневних транспорта немогуће обезбједити задовољавајући обрт возила. 
Поред привредника користи би  имала и локална заједница, као и становништво у том дијелу општине, 
развијајући пратеће дјелатности, отварањем угоститељских, трговачких и услужних радњи. 

4.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 Коз.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 Коз.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 ( Загреб 100км, Београд 324км, Љубљања 267 км ). 
Близина пловне ријеке Саве, локацију чини додатно интересантном због  могућности пловне везе са Европом. 
Пословна зона предвиђена је за изградњу индустријских постројења мале и средње величине за дјелатност 
производње и обраде, као и за развој свих врста обрта и услужних објеката, хладњача и складишта за 
различите намјене. 
У циљу омогућавања потребне комуналне инфраструктуре и смањења трошкова за потенцијалне инвеститоре 
у пословну зону Липова Греда, Скупштина општине Козарска Дубица ће донијети низ Одлука о пореским 
олакшицама из надлежности овог органа 
Формирање зоне ће имати великог утицаја на повећање нивоа запослености на подручју општине Козарска 
Дубица, а очекује се и позитиван утицај на повећање буџетских прихода. 
Изградње пословне зоне у Козарској Дубици има потпуну подршку свих нивоа власти у БиХ, како Вијећа 
Министара БиХ тако и Владе Републике Српске. 
У креирање и реализацију пројекта укључена је и међународна организација ГТЗ која је дала одређене 
препоруке и у сталним је контактима са општинским органима. 



 

5.Туристичке потенцијале и туристичку инфраструктуру 

Хидролошке карактеристике простора општине Козарска Дубица 

Овај крај је богат здравом изворском водом. На територији општине извире неколико рјечица и потока 
(Мљечаница, Грачаница, Кнежица, Јабланица, Моштаница, Раковица, итд) ; све оне припадају сливу Уне. 
Богате су водом и ријетко пресушују. Ријека Уна доњим током протиче кроз подручје дубичке општине у 
дужини од 34км (од села Бабинац, гдје се подручје општине граничи са општином Костајница до Јасеновца 
гдје се улијева у Саву) . У овом дијелу Уна је разуђена и доста кривудава, а долина јој је широка око 1 км. 
Земљиште је подводно и тешко приступачно. Корито Уне није регулисано и препуштено је утицајима 
природних сила. Обале су високе око 2м, земљане су, ломљиве и обрасле жбуњем. Ширина корита износи 
измедју 80 и 175м. При нормалном водостају дубина воде износи 2-4м. Изузетно при високом водостају 
долази до плављења али без већих посљедица.  

 
 
   Спомен-подручје Доња Градина 
 
Комплекс земљишта на коме се налази Спомен-подручје Доња Градина чини најистуренији, сјевернозападни 
дио козарскодубичке равни. Подручје је омеђено ријекама Уном, Савом и рукавцем – старачом Уне, званом 
Тишина. То подручје захвата у широј зони 800, а у ужој 116 хектара земљишта. Спомен-подручје Доња 
Градина је највеће стратиште српског народа и дио је концентрационог логора Јасеновац, који је формиран за 
вријеме Независне Државе Хрватске, у II свјетском рату. Да се ови догађаји не би заборавили подузете су 
одредјене мјере да се тај простор прогласи за спомен-подручје. Данас је већи дио овог подручја заштићен 
законом. Претпоставља се да је на подручју Јасеновца и Градине страдало око 700 000 мушкараца, жена и 
дјеце. Од тога броја у Градини је страдало 360 000.  

 
 

Манастир Моштаница 

У миру шумовитог подручја планине Козаре, на 12 км од Козарске Дубице налази се манастир Моштаница. 
Црква је посвећена Св. Архангелу Михаилу, који се слави 21. новембра. Манастир Моштаница је културно-
историјски споменик под заштитом државе. Заузима значајно мјесто међу манастирима српске православне 
цркве.   
Манастир се налази на 202 м надморске висине у долине ријеке Моштанице, на сјеверним падинама Козаре. 
Легенда казе да је манастир Моштаница настао у XИ вијеку. У манастиру се и данас цува копија кључа 



 

манастирских врата са бројем 1111. О постанку овог манастира, о његовом ктитору као и о самом називу 
Моштаница не постоје прецизни подаци. Народно предање му приписује велику старост. Постоји више 
претпоставки о оснивачима и постанку манастира. 

 
 
У близини манастира је пространа шума са гробљем. До њега се налази ограђена гробница у којој је сахрањен 
чувени устанички вођа XИX вијека Петар-Пеција Поповиц. По својој најмање петстогодишњој прошлости, 
складној и богатој архитектури, манастир Моштаница представља највиши ниво стваралаштва тог времена. 
Манастир је интересантан са аспекта свог битисања кроз историју, као и природни амбијент у ком се налази. 
Током грађанског рата у БиХ манастир није оштећен. Радови на препокривању крова манастирске цркве 
почели су 2007. године. Манастир Моштаница у току године посјећују организоване групе, излетници и 
други заинтересовани посјетиоци, а сталним уређењем околине манастира овај простор постаје веома 
атрактиван за своје посјетиоце. Традиционални народни збор се одржава сваке године код манастира 
Моштаница 19. августа (Преображеније). 
 
Национални парк Козара 

 
У природној баштини сваке земље својом вриједношћу и 
посебношћу национални паркови заузимају значајно мјесто. 
Национални парк Козара карактерише изузетна љепота 
природе са великом разноликошћу пејзажа, протканог питомим 
долинама, густим шумским комплексима, пашњацима и 
многим другим природним вриједностима која красе 
национални  парк Козара. Уживајући у авантурама кроз 
планинарење, скијање, лов, риболов као и у едукационом 
значају, а првенствено у здравој околини, Козара је 
незаобилазно одредиште свих жељних одмора, рекреације и 
знања. У срцу поносне планине Козаре, окићене ријекама 
Уном, Саном, Савом и Врбасом своје мјесто је нашао 
Национални парк Козара.  
Парк обухвата површину од 3 494 хектара, што уједно 

представља један од најљепших предјела наше Републике. Истиче се очуваним шумским комплексима са 
богатом и разноврсном флором и фауном. 
Бања Мљечаница 
 
 
На сјеверозападним обронцима Козаре смјестило се мало село Мљечаница, са око 100 домаћинстава. Кроз 
Мљечаницу протиче истоимена рјечица, која извире далеко у Козари, испод Мраковице у мјесту Шибовац. 
Институт Мљечаница се налази са десне стране тока ријеке Мљечанице, гдје су и љековити извори на 

површини од 21 хектара. Удаљена је од Козарске Дубице 13,5 
км, од Приједора 26 км и Бања Луке 80 км. Смјештена је у 
региону гдје влада умјереноконтинентална клима са благом 
зимом, топлим љетом и угодном јесени са “михољским 
љетом”. Бања Мљечаница је организована као савремена 
специјализована установа за физијатрију и рехабилитацију, 
која обезбјеђује све услове за успјешан опоравак и угодан 
одмор. 
 
Вјештачка језера "Липова Греда" 
 



 

У самом почетку рибљи фонд на насталим језерима оформио се природним путем, а касније је риболовна 
организација увела традиционално порибљавање са којим се сваке године проширивала струка рибљих врста 
на овом ревиру.  

 
                                        Слика 20: Језера на локалитету Липова греда 
Локалитет језера заузима око 36 хектара а дјеловањем природних фактора на језерима “Липова Греда“ 
створен је прелијеп природни амбијент за љубитеље природе и спортски риболов.  
 
Сеоски, етно и еко туризам 
Околина Козарске Дубице има изузетно повољне услове за развој туризма на селу. То су посебно повољни 

услови очуване природе, уз благу климу, чист ваздух, незагађене ријеке, 
богату флору и фауну. Боравак у селу пружа могућност за шетње, 
рекреацију, бављење спортом, организовање излета до оближњих 
излетишта, културно-историјских споменика и археолошких налазишта, 
могућност лова и риболова, планинарења, брање шумских плодова и 
љековитог биља и друге рекреативно-забавне активности у природи. 
Поткозарска села чувају дугу традицију и народне обичаје Поткозарја, 
који су се баштинили вијековима на овим просторима. 
 
 

6. Пољопривредни потенцијали и производи 
 
Укупна површина земљишта на подручју општине Козарска Дубица, према статистичким подацима, износи 
49 900 хектара приказано у табели бр.1. 
 
Табела 1: Укупне површине у приватном  и друштвеном сектору. 
 

. Врста земљишта 
Приватни сектор 

(ha) 
Друштвени сектор 

(hа) 
УКУПНО 

(ha) 
% 

Оранице и баште 19 263 3 000 22 263 44.61 
Воћњаци 1 260 271 1 531 3.06 
Виногради 2 3 5 0.01 
Ливаде 3 936 1 265 5 201 10.42 
Пашњаци 1 628 853 2 481 4.97 
Трстици-Баре 30 49 79 0.15 
Шумско  6 769 8 922 15 691 31.44 
Неплодно 363 2 286 2 649 5.30 
УКУПНО 33 251 16 649 49 900 100 % 

 
Укупна површина пољопривредног земљишта на подручју општине према статистичким подацима износи 31 
481 ха (табела бр.2.) 
 
Табела 2: Пољопривредне површине у приватном  и друштвеном сектору. 

 
Врста земљишта Приватни сектор 

(hа) 
Друштвени сектор 
(ha) 

УКУПНО 
(ha) 

% 

Оранице и баште 19 263 3 000  22 263 70.71 
Воћњаци 1 260 271 1 531 4.86 
Виногради 2 3 5 0.02 
Ливаде 3 936 1 265 5 201 16.52 
Пашњаци 1 628 853 2 481 7.88 
УКУПНО 26 089 5 392 31 481 100 % 
 



 

 

РАТАРСТВО 
 
У области ратарства поједине културе су просјечно заступљене на следећим површинама приаказаним у 
табели бр.3. 

 
Табела бр.3. Површине ратарских култура. 
  
Бр Назив културе Приватни сектор (hа) Друштвени сектор 

(hа) 
Укупне површине (hа) % 

1. Кукуруз (укупно) 5163.66 595.00 5758.77 31.90 
2. Јечам јари 600.00  600.00 3.32 
3. Озима пшеница 1819.78 195.00 2014,78    11.16 
4. Озими јечам 811.67  811,67 4.49 
5. Зоб 596.19  596,19 3.30 
6. Ливаде и пашњаци 7000.00  7000.00 38.78 
7. Соја 322.3 220.00 542.3 3.00 
8. Тритикале 693.98 4.00 697.98 3.86 
9. Раж 28.70  28.70 0,15 
8. УКУПНО   18050.09 100% 
 

Треба напоменути да су овдје приказане површине добијене на основу лично поднесених захтјева корисника 
упућених Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, како би исти остварили право на новчане 
подстицаје у износу од 200 КМ/ха tj.250 KM/ha за јесењу сјетву.Пријаву на новчане постицаје за прољетну 
сјетву поднијело је 1619, а за јесењу 1353 корисника. Укупна површина засијаних култура (пшеница, јечам, 
раж,зоб,тритикале), према овјереним изјавма приказан је  у табели бр. 3. 
 
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 комплементарна грана 
пољопривреде, која има улогу у обезбијеђивању сточне хране. 

 
ПОВРТЛАРСТВО 
 

  У области повртларства поједине културе су просјечно заступљене на следећим површинама (табела бр.4.): 
 
Табела бр.4. Површине повртларских култура. 
 
Бр Назив културе Приватни сектор 

(hа) 
Друштвени сектор 
(hа) 

Укупне површине(hа) % 

1. Кромпир 100.00  100.00 40.63 
2. Паприка 56.00  56.00 22.75 
3. Купус 18.00  18.00 7.31 
4. Парадајз 8.00  8.00 3.25 
5. Краставац 27.00  27.00 10.97 
6. Грах 30.00  30.00 12.19 
7. Мрква 0.90  0.90 0.40 
8. Першун 0.60  0.60 0.24 
9. Грашак 1.10  1.10 0.44 
10. Остало 4.50  4.50 1.82 
11. УКУПНО 246.10  246.10 100 % 

 
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 континуираном цијеном производа што је и основни предуслов да би се 
неко и опредјелио за овакву врсту производње.То можемо да тврдимо, јер смо у 2004. и 2005. године као 
Пољопривредна стручна служба у сарадњи са Лутеранским Свјетским Савезом,  организовали производњу и 
откуп паприке заједно са „Витинком“ Бања Лука, за шта је интерес показао већи број произвођача, док је у 
2006. и 2007.години то на себе преузала З.З.  
Раван по истом принципу. Међутим у 2008. години, због неадекватне цијене, није било  организованог откупа 
и предаје.  
 
ВОЋАРСТВО 



 

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

 
Табела бр. 5: Повећање површина под интезивним воћњацима. 
 

До 2000.год. 
укупно 

Од 2000.-2006-Подигнто У 2007. год- 
Подигнто 

У 2008. год.- 
Подигнто 

 
УКУПНО 

24 ха 122 ха 44,42 ха 115,86 ха 282,28 ха 

 
  
У 20008. години од површина укупно посађених воћњака, 2 су приватна предузећа: 

1) п.п.,,Воћар-Промет,,- 70 ха подигнуто на подручју МЗ Бјелајци, 
2) а.д. ,,Унаплод,,- 22 ха подигнуто на подручју МЗ Пуцари. 

Остало су физичка лица, пољопривредни произвођачи. 
Oд сортног састава засађеног воћа,  95% чини јабучасто воће (jaбука и крушка), док 5% чини коштичаво воће 
(шљива и вишња). 
Мислимо да овакав несразмјеран однос на штету шљиве, није оправдеан, ако знамо да се може говорити о 
развијености воћарства на неком подручју без веће заступљености ове сорте воћа. Наравно да на подручју 
наше општине има доста простора и потребе за овомврстом, јер је као конзумна воћка, шљива Савка, била 
непревазиђена на просторима још Краљевине Југославије и надалеко позната и тражена у Европи. Обзиром 
на њену зараженост и осјетљивостнаболест – „шарку“, рјешење треба тражити у новим сортама, којесу 
отпорне на ову болест. 
До 2000. године воћарство је код нас егзистирало на једном малом подручју наше општине које гравитира 
према подручју општине Градишка. Исте године започели смо развој ове високо профитабилне производње 
са малим и ограниченим средствима и раширили је на подручју читаве наше општине, како би додатно 
стимулисали наше пољопривредне произвођаче да се окреку од сваштарске производње и пређу на високо 
профитабилну производњу. Циљ нам је, такође, био да се она рашири на читавом подручју наше општине, 
што смо у коначној реализацији тј. у самом почетку њеног развоја успјели. 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. Повољан географски 
положај као и добри климатско-рељефни фактори  били су један од најбитнијих услова да се одлучимо на 
развој ове високo профитабилне пољопривредне гране. Пољопривредни произвођачи су препознали нашу 
идеју и прихватајући је у коначној реализацији, и имамо то што имамо за  релативно кратко вријеме, које смо 
успјели да остваримо. Њеном експанзијом,  узрочно-посљедичном везом,  настало је и предузеће 
а.д.,,Унаплод,, које ће са сигурним откупом и загарантованом цијеном у додатној мјери стимулисати развој 
ове гране пољопривредне производње. 
Оно  може бити и примјер, не само нама,  већ и другим општинама у Републици Српској, како можемо да за 
релативно кратко вријеме са малим новчаним средствима ( у 2000 години са 5000 садница тј.10.000 КМ), 
развијемо једну грану пољопривредне приозводње.      
 

СТОЧАРСТВО  
 

Најзначајнија грана сточарства на нашој 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).  
 
Откуп млијека у Млијекопродукту на подручју К. Дубице по годинама: 
 
Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Укупно (л) 5.113.310  4.977.467 5.000.000 5.426.948 5.500.000 5.942.000 

  

Тренутно на подручју наше општине има око 7000 говеда, 25000 свиња, 5000 оваца, 150 коња и 35000 
живине. 
Под контролом селекцијске службе у говедарству је 2400 грла код 407 фармера.По бројности грла фарме 
дијелимо на: 

. Фарме преко 50 музних грла + 50 подмлатка               2 

. Фарме од 30- 50 музних грла  + 30- 50 подмлатка        3 

. Фарме од 20- 30 музних грла + 20-30 подмлатака        6 

. Фарме од 10- 20 музних грла + 10-20 подмлатка        18 

. Фарме од  5- 10 музних грла + 5-10 подмлатка           38 

. Фарме са 5 музних грла + 5 подмлатка                      340 
 



 

На овом подручју прије рата је био организован тов бикова, по чему је Козарска  Дубица била позната. Данас 
је велики број објеката празан и неискориштен, њих 70. 
У 2008. години можемо примјетити да је дошло до повећања броја грла на говедарском фармама, а 
истовремено до смањења броја фарми са 5 грла.У сарадњи са Агенцијом за uзгој и селекцију, у сточарству 
обрађено је 500 пријава за регресирање квалитетно приплодних јуница. Њих 112 фармера  добило је регрес за 
339 јуница у укупном износу од 37.968 КМ. 
У свињарству на поручју наше општине имамо 454 крмаче под контролом селекцијске службе на 17 фарми. 
Како и даље нема сигурног пласмана мали број пољопривредних произвођача се одлучује на тов свиња до 100 
кг. и тов јунади. 
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. 
 

Преглед стања и кретања на тржишту рада 
 
Према подацима Фонда ПИО, филијала Козарска Дубица, на подручју општине, на дан 31. 12. 2009. године 
регистровано је укупно 4 571 запослених. Највећи број запослених ради у приватним и државним 
предузећима и установама, док је у регистрованих 690 самосталних предузетничких радњи у власништву 
физичких лица запослено 970 радника. 
 
Табела 3 – Број запослених према облику организовања и власништву 
 

Облик организовања Број субјеката Број запослених 
Акционарска друштва 40 816 
Државна предузећа и установе 99 1240 
Приватна предузећа- д.о.о. 243 1545 
Самосталне предузетничке радње 690 970 
УКУПНО 1072 4571 

Извор: ПИО 

Број запослених према облику организовања и власништву

18%

27%

34%

21%

Акционарска предузећа Државна предузећа и установе

Приватна предузећа- д.о.о. Самосталне предузетничке радње
 

 
У периоду од 2007. до 2009. године константно се биљежи пад броја запослених, који је у 2008 мањи од пада 
броја запослених у 2007. години.  
 
Табела 4. – Број запослених лица у периоду 2007-2009. године 

 
Година 2007. 2008. 2009. 

Број запослених 4841 4622 4571 

 



 

Број запослених  у периоду 2007.-2009. година
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Посматрајући укупан број запослених (Табела 5.), класификованих према дјелатности у којима раде, уочава 
се да највећи број радника запослен у области прехрамбене производње и пића, гдје је забиљежен нагли број 
раста запослених у посљедњих неколико година. Носиоци привредног развоја у овим областима је предузеће  
"Млијкопродукт" и "Хемијска прерада кукуруза" а.д. По броју запослених радника предњачи и област 
угоститељства, затим саобраћаја, комуналне дјелатности, прерада дрвета и шумарство.  
 
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 примарној преради дрвета и 
шумарству. Значајан пад запослености биљежи се и у грађевинарству 
 
 
Табела 5. – Број запослених – класификација по дјелатностима 
 
ИНДУСТРИЈА 2005. 2007. 2008. 
Произ. прех. производње и пића 173 402 484
Произ. предива и одјевних предмета 289 19 20
Прерада дрвета 22 51 180
Произ. произ. од папира и штампања 95 137 147
Произ. металних прикључака и машина 204 27 19
Произ. намјештаја 334 108 106
Остала индустрија 31 309 276
Рударство 1 46 49
Пољопривреда 334 7 4
Шумарство 68 143 138
Трговина 314 2 3
Угоститељство 46 446 418
Грађевинарство 225 11 8
Саобраћај 90 240 262
Комунална дјелатност 62 82 93
Здравство и социјални рад 226 74 76
Спортске и културне актив. 28 186 187
Остале пословне актив. 30 24 28
Укупно 2 822 2 313 2 498

 
 
Овим показатељима обухваћен је број запослених лица у предузећима која су регистрована са сједиштем на 
подручју општине Козарска Дубица. Поред ових предузећа на подручју општине послују и правна лица, како 
у области привреде тако и у непривредним дјелатностима, преко пословних једница, филијала и других 
облика организовања, а сједиште регистрације им је ван општине Козарска Дубица. Према томе, број 
запослених лица изражен у Табели 5. односи се искључиво на предузећа регистрована са сједиштем у 



 

Козарској Дубици. 
 
Табела 6. -  Број регистрованих запослених у предузећима – класификација по величини предузећа 
 

  2005. 2007. 2008. 

  М Ж М Ж М Ж 
Микро (до 9 запослених) 

313 312 231 220 254 245 
Мала (од 10 до 49 запослених) 

550 456 450 321 471 378 
Средња (50- 250 запослених) 

568 623 498 593 500 650 
Велика (преко 250 запослених) 

            
Укупно 

1431 1391 1179 1134 1225 1273 
 

Класификујући број запослених према величини предузећа, расположиви статистички подаци (Табела 5.) 
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.  

 
Приватизација и власничка трансформација извршена у послијератном периоду највише је погодила 
предузећа са више од 250 запослених, којих данас у Козарској Дубици нема.  
 
Не умањујући значај микро и малих предузећа, класификација запослених према величини предузећа указује 
на чињеницу да основу привреде Козарске Дубице чине средња предузећа, у којима се биљежи константан 
раст броја запослених.  
 
Табела 7. - Просјечна мјесечна нето плата - класификовано по дјелатностима 
 
ВРСТА ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 2005. 2007. 2008. 
Индустрија    
Произ. прехрамбених производа и пића 

571 978 1 116 
Произ. предива и одјевних предмета 

488 364 348 
Прерада дрвета 

473 196 832 
Произ. производа од папира и штампање 

344 425 466 
Произ. металних прикључака и машина 

637 347 870 
Производња намјештаја 

419 586 825 
Остала индустрија 

250 463 499 
Рударство 

319 424 685 
Пољопривреда 

388 376 630 
Шумарство 642 419 463 
Трговина 

348 625 648 
Угоститељство 

374 484 651 
Грађевинарство 302 367 575 
Саобраћај 302 479 618 
Комуналне дјелатности 

743 402 579 
Здравство и социјални рад 

603 973 1 026 
Спортске и културне активности 483 1 064 1 968 
Остале пословне активности 

464 749 746 
Просјечна мјесечна плата 453 615 827 

 
 

 



 

 
У периоду од 2005-2008. године евидентан је раст просјечне нето плате у свим дјелатностима, посебно у 
области прехрамбене индустрије, прераде дрвета, производње намјештаја, пољопривреди, здравству и 
социјалном раду, као и спортским и културнима активностима.  
Значајнији пад мјесечних примања запослених забиљежен је у области трговине, текстилној индустрији и 
шумарству.  
 
Табела 8. Број регистрованих незапослених особа 
 
Година 2007. 2008. 2009. 
Активна понуда  1638 1915 2020 
Укупно незапослених 2974 3314 3487 

М Ж  

1814 1673 

 
У поступку вођења евиденције о незапосленим лицима, Завод за запошљавање Републике Српске прави 
разлику између укупног броја незапослених радника, који се воде у евиденцији Завода и активне понуде 
радне снаге.  
 
Активну понуду чине незапослена лица која траже посао, док су остала лица која чине укупан број 
незапослених на Биро за запошљавање пријављена због могућности кориштења других права предвиђених 
Законом о запошљавању Републике Српске.  
 
У посматраном трогодишњем периоду 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 том периоду у Козарској Дубици стечајни поступак покрент је у предузећу "Дубичанка" а.д., које је 
запошљавало велики број радника у области текстилне индустрије.  
 
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.  



 

Број незапослених на евиденцији Бироа за запошљавање
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Класификација броја незапослених особа (Табела 8.) наводи на закључак да највећи број незапослених 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. На евиденцији незапослених у Козарској Дубици 
нема магистара и доктора наука.  
 

Табела 8. - Број регистрованих незапослених особа према образовној структури (активна 
понуда) 

 
Образовна 
структура 

2006. 2007. 2008. 2009. 

НКВ 457 321 452 475 
ПКВ 44 31 52 52 
КВ 888 750 823 866 
ВКВ 26 21 24 20 
ССС 495 444 486 518 
ВШС 56 48 42 42 
ВСС 23 23 36 47 

УКУПНО 1989 1638 1915 2020   
 

Образовна структура незапослених у 2009. години - активна понуда
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У класификацији броја регистрованих незапослених особа према старосној структури (Табела 9.) 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 лице која су остала без запослења након покретања стечајног поступка.   
 



 

Табела 9. – Број регистрованих незапослених особа према старосној структури – активна понуда 
 
Старосна структура 2006. 2007. 2008. 2009. 

15-18 1 5 4 6 
18-24 367 405 345 379 
24-30 376 319 223 331 
30-35 233 164 194 225 
35-40 271 215 207 203 
40-45 309 220 286 297 
45-50 242 176 279 274 
50-60 183 128 264 293 
60+ 7 6 13 12 

Укупно 1989 1638 1915 2020 

 
У периоду од 2005. до краја 2009. године број пензионера у општини Козарска Дубица се 

равномјерно повећао, а забиљежен је и благи раст просјечног износа пензије, изузев у 2009. године када је 
просјек био нешто нижи у односу на претходну годину.  
 
Табела 10. – Број пензионера и просјечан износ пензије 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Пензионера 3795 3896 3935 3981 4061 
Просјечна пензија 199,77 202,94 245,77 303,98 300,07 
 

Однос броја запослених, незапослених и пензионера у протеклих неколико године указује на неповољан тренд 
сталног смањења броја запослених, уз иствовремени раст броја незапослених лица и пензионера. Овакав тренд 
није посебна карактеристика општине Козарска Дубица већ однос који је евидентан у готово свим општинама 
Републике Српске и БиХ.  
 
Табела 11. – Однос броја запослених, незапослених и пензионера 
 2006. 2007. 2008. 2009. 

Запослених  4841 4622 4571 

Укупно незапослених  2974 3314 3487 

Пензионера 3896 3935 3981 4061 

Стопа незапослености  0,38 0,41 0,43 

УКУПНО 3896 11750 11917 12 119 

 
 

Однос броја запослених, незапослених и пензионера - 2009. година
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Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја 
 
1. Образовање (укључујући и предшколско, али и образовање одраслих) 
 
Предшколско образовање 
На подручју општине Козарска Дубица постоји једна установа за предшколско образовање. Дјечији вртић 
„Пчелица“ је јавна установа у државној својини¸ од посебног друштвеног интереса, са статусом Установе за 
област друштвене бриге о дјеци, са сједиштем у Козарској Дубици, у Светосавској улици бб. 
Дјечији вртић „ Пчелица“ заузима 285 М2 простора са укупно 14 просторија. Од тога, простор за васпитно-
образовни рад заузима 160 М2 и четири просторије, док остале просторије заузимају 125 М2 и 10 просторија. 
( Табела бр.1 налази се у прилогу 1) 
Свака радна соба у дјечијем вртићу „ Пчелица“ опремљена је ТВ и ДВД као и касетофоном. Средње је 
опремљена библиотека са стручном литературом, дидактичким играчкама и народном ношњом за народне 
игре. Недовољно је опремљена са дјечијом библиотеком ( дјечије енциклопедије, сликовнице, дјечији 
часописи...), дидактичким, конструктивним, едукативним и стваралачким играма. 
У првој половини 2009. године у вртићу су биле формиране 3 васпитно образовне групе које су бројале од 65-
оро, а од октобра мјесеца 2009. године је формирана још једна васпитна група, тако да је календарска година 
завршила са четири васпитне групе и 105-оро дјеце. ( Табела бр. 2 налази се у прилогу 1 ) 
Дјечији вртић „ Пчелица“ запошљава укупно 13 радника, с тим да су од октобра мјесеца прошле године 
запослена још три васпитно-образова радника што је сразмјерно повећању броја дјеце. 
Последњих година у области предшколског васпитања и образовања биљежи се пораст броја дјеце што је 
резултирало формирањем још једне васпитно-образовне групе. 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. 
 
 Основношколско образовање 
  У складу с постојећом законском регулативом, основно и средње образовање у Републици Српској је 
регулисано на нивоу ентитета. Ентитет је одговоран за политику у домену образовања и школства, док је 
мало тога истински децентрализовано на општине. Оснивач основних школа је Влада РС, која сноси већину 
трошкова финансирања школа, док Општина обезбјеђује дио средстава за инвестиционо и текуће одржавање 
у складу са могућностима.Оснивач средњих школа може бити Општина или Влада РС. Према Закону о 
средњој школи, Влада обезбјеђује средства за плате запослених, трошкове републичког такмичења  и дио 
средстава за инвестиције, док Општина сноси остале трошкове. 
На подручју општине Козарска Дубица постоје 3 централне и 8 подручних школа. Двије централне школе 
смјештене су у центру града, а трећа у Кнежици. Подручне школе налазе се у Комленцу, Слабињи, 
Демировцу, Међеђи, Пуцарима и Кадином Јеловцу. Поред ових школа постоји и подручно одјељење Музичке 
школе, смјештено у Доситејевој улици у МЗ Центар, које располаже са укупном нето површином од 306 м2. 
У школској 2008/2009. години основну школу, на подручју наше 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 што се може видети у Табели број 3. значи тренд опадања броја ученика 
у основним школама настављен је и ове године.  ( Табела бр. 3 налази се у прилогу 1.) 
Прве разреде похађало је 157 ученика и то 81 дјечак и 76 дјевојчица. Пошто су се у школској 2008/09 години 
у појединим одјељењима у ОШ „Свети Сава“ и ОШ „Вук С. Караџић“, као експерименталним, ученици првог 
разреда оцјењивали и бројчано и описно, док су у другим оцјењивани само описно успјех ученика првог 
разреда није приказан у даљој обради успеха ученика. 

 
 Основна школа „Свети Сава“ 
Школска година почела је и завршила према школском календару. Наставни план и програм реализовани су у 
потпуности. Настава се одвијала у двије смјене, док се у подручним школама одвијала само у пријеподневној 
смјени. 
У школској 2008/09 години формирано је одјељење од 4 ученика за дјецу са посебним потребама који су 
наставу похађали по посебном наставном плану и програму. 
Основно школовање (девет разреда) завршио је 81 ученик, док се у први разред уписао 41 ученик чиме је 
настављена тенденција смањивања броја ученика у школи. 
Школску 2008/09 годину уписало је 598 ученика, али се до краја школске године тај број смањио на 586 
ученика. Од наведеног броја оцењивало се 540 ученика од 2. до 9. разреда и 37 ученика првог разреда (два 
експериментална одјељења која су добила и описну и бројчану оцјену). Шест ученика првог разреда који 
похађају подручне школе нису били обухваћени експериментом.  
Укупан број радника у школи је 64 од чега је број наставног особља 45, радника управе и стручних сарадника 
7 и осталих радника 12.  



 

Школски намјештај и освјетљење, због малих средстава предвиђених за материјалне трошкове, континуирано 
се замјењује мало по мало. У учионицама се класична расвјета постепено замјењује флуоресцентном. 
Настављена је акција уређења школског дворишта сађењем цвијећа и обнављањем клупа за сједење.  
Од школске 2009/10 године у школи је организован продужени боравак за ученике и то у двије групе. Прва 
група обухвата ученике првог разреда, а друга група ученике другог и трећег разреда. За рад у продуженом 
боравку задужена су два педагога. 
 
Основна школа „Мајка Кнежопољка“ 
Сви планирани садржаји из Годишњег програма рада школе су реализовани. Сви ученици који су у 
претходној школској години похађали наставу завршили су са успјехом. Ниједан ученик није упућен на 
полагање поправног испита.  
У школској 2008/09 години наставу је похађало 357 ученика распоређених у 20 одјељења. На почетку 
школске године било је 369 ученика, али је 12 ученика исписано у току године из различитих разлога. 
Због уштеде средстава намјењених за материјалне трошкове настава је организована само у једној смјени.  
Укупан број радника у школи је 46 од чега је наставног особља 31, радника управе и стручних сарадника 5 и 
осталих радника 10.  
Што се инвестиција тиче, средствима Министарства за саобраћај и везе, пресвучени су новим асфалтом 
терени за рукомет, кошарку и одбојку централне школе у Кнежици. Средствима локалне заједнице замјењене 
су сијалице расвјете на игралишту у Кнежици.  
 
Основна школа „Вук С. Караџић“ 
Редовна настава и остале активности педвиђене наставним планом и програмом успјешно су реализоване. 
И ове године је настављен тренд опадања броја ђака, јер је и ове године мање уписано у први разред (87) него 
што је завршило девети (126). 
Школа је радила у првој и другој смјени осим једног одјељења првог разреда у матичној школи и једног у 
Међеђи која су наставу имала у међусмјени.  
Укупан број радника у школи је 86 од чега је наставног особља 57, радника управе и стручних сарадника 8 и 
осталих радника 21.  
Школа је била домаћин регионалног и републичког такмичења Малих олимпијских игара у рукомету, те је 
добила похвале за успјешну организацију. 
Трећу годину за редом школа је добила општинску награду за најуређеније школско двориште. 
Реализовано је више пројеката на побољшању услова живота и рада у школи: реконструкција подова у 
централној школи, изградња мокрог чвора у Демировцу и Међеђи, изградња приступне рампе за инвалидна 
лица, уградња видео надзора у школи и озвучавање свих просторија у школи. 
Иако постојеће основне школе задовољавају потребе свих ученика , са довољним бројем учионица и 
пратећим садржајима, по актуелним стандардима, њихова удаљеност од периферних насеља, није 
задовољавајућа, јер је радиус опслуживања већи од 1500 м. Нови трендови захтјевају и стварање услова за 
боравак дјеце у школама и одржавање наставе у једној смјени по европским стандардима. 
 
Упис ученика у основне школе 
У први разред основне школе од 2004 (од када се ради информација о упису ученика) до ове године број 
уписаних ученика биљежио је константни пад. Ове године први пут након дужег периода нема смањења броја 
уписаних ученика. У први разред се уписао једнак број ученика као и прошле године. Истовремено се 
смањила и разлика броја рођених (у години предвиђеној за упис) и броја уписаних ученика па тај негативни 
салдо, због миграција становништва, ове године износи 12 ученика. 
Графиконом бр. 3 приказан је број рођених и број уписаних ученика у основну школу по школама, ако и 
разлика измедју броја рођених (у години предвиђеној за упис) и броја уписаних у први разред, а графички 
(графикон 3) је приказана и разлика између броја рођених и уписаних ученика. 

 
Графикон 3: Приказ броја рођених (годиште које је предвиђено за упис) и броја уписаних ученика за 
последњих 6 година 



 

 
 
Средњошколско образовање - МСШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ 
 
Од средњошколских установа у Козарској Дубици постоји Средњошколски центар са четверогодишњим и 
трогодишњим занимањима и квалификацијама. Средношколски центар располаже са 2236 м2 затвореног 
простора и 15400 м2 отвореног простора, 23 учионице +4 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 и 
- машинство и обрада метала 

Преглед броја ученика по занимањима у МСШ „Никола Тесла“  у школској 2008/09 приказан је у табели бр 4. 
која се налази у прилогу 1. 
Укупан број радника у школи је 64 од чега је 47 наставника, а осталих радника 17. 
У школи недостаје професора: математике, музичке културе, и електротехнике. 
У извјештајном периоду, што се тиче инвестиција,  у школи је урађено сљедеће: 
- санација ентеријера школе у износу од 69.552 КМ из развојног фонда Републике Српске 
- дјелимично је извршена замјена прозора на школи у вриједности од 10.810 КМ што је финансирано до 
стране Општине Козарска Дубица 
- извршена замјена преосталог дијела столарије, санација школске радионице и асфалтирање платоа испред 
школе у укупном износу од 180.146 КМ такође из развојног фонда Републике Српске 
 
Упис ученика у средњу школу 
У 2009/10 школској години у МСШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ у први разред се уписало 189 ученика у 8 одјељења. 
У табели 11 приказан је број уписаних ученика по струкама и занимањима. ( Табела 5 налази се у прилогу 1 ) 
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.  
.Након уочене такве ситуације, предузете су конкретне активности од стране Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, Начелника општине, руководства МСШ „Никола Тесла“ и Министарства просвјете и 
културе, те су за школску 2009/10 у поменутој школи уведена нова занимања за која је било могуће 
обезбједити наставни кадар.  
То је обезбједило да се  у школској 2009/10 години у МСШ „Никола Тесла“ у први разред упише 2 одјељења, 
односно 43 ученика више него претходне школске године. 
 
Графикон 3: Графички приказ броја ученика завршних разреда основних школа и броја ученика уписаних у 
први разред МСШ „Никола Тесла“. 



 

  
У наредном периоду потребно је радити на томе да се обезбједи увођење нових смјерова.Руководство школе 
треба да што више ради на пропагирању МСШ „Никола Тесла“ какобисмо смањили одлив наших ученика у 
друге школе у сусједним општинама. 
Срењошколски центар задовољава потребе свих ученика, са довољним бројем учионица и пратећих садржаја. 
По нормативима за планирање средњих школа препоручује се да се узима 5-7% дјеце за средње школе од 
укупног броја становништва. Према томе, број ученика би се повећао за 280 ученика. 
 
 
2. 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“, чији је оснивач Скупштина општине Козарска 
Дубица, постоје три радне јединице: Радио-телевизија ( као локални медији), Дом културе те Спортска 
дворана и Спортски центар. 
Сваки од ових сегмената има круцијалну улогу у креирању културног живота и задовољавању културних, 
образовних, информативних, спортских и других потреба грађана општине Козарска Дубица. 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.  
Објекат Дом културе је 2006. године, након вишегодишњих радова, стављен у функцију и одмах отпочео са 
радом. У великој и лијепој сали, са 278 мјеста, сваког петка и суботе приказују се по двије филмске 
пројекције. Најмање једном мјесечно организује се позоришна представа, концерти, књижевне вечери и 
слично. 
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. 
Постојеће садржаје културе потребно је обогатити те планом омогућити 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 једини и могу да својим радом обогате културни 
живот ове општине уз координацију са институцијама Р.С. 
Спортско рекреативне површине значајно су заступљене у просторној организацији града. У непосредној 
близини ценра 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 
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. 
 
На подручју наше општине егзистира укупно 19 спортских организација ( 1.992 спортиста) које су према 
Правилнику о категоризацији спортова у РС ( „ Службени гласник РС“ број 11/05) сврстане у 4 категорије. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Табела је сачињена према извјештајима које су клубови поднијели Општини. Што се тиче лиге у којој се 
клубови такмиче односи се на протекли период. У наредном периоду ЖРК „Кнежопољка“ осигурао је учешће 
у премијер лиги БиХ) 
  
На подручју општине егзистира 6 фудбалских клубова, 1 мушки и 2 женска рукометма клуба, 2 кошаркашка 
клуба, 3 карате клуба те по један Шаховски клуб, Куглашки клуб, Риболовно друштвои  Планинарско 
друштво. 
Финансирање спортских клубова средствима која се издвајају из Буџета општине су недовољна те је 
неопходно тражити нови начин финансирања спорта на нивоу републике.   
Ребаланском буџета за 2009. годину за спорт предвиђено је 260 000 КМ. 
 
 3. Здравство и социјална заштита 
 
Здравствена заштита у РС је регулисана Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом 
осигурању. Здравствени систем РС је структуиран на три нивоа здравствене заштите ( терцијална, секундарна 
и примарна) и здравствене услуге које се пружају унутар и ван болнице. Здравствена инфраструктура је у 
доста тешком положају што је последица свих дешавања у току рата и мањка финансијских средстава. У 
Козарској Дубици је здравствена заштита заступљена на примарном нивоу у оквиру Дома здравља „ Козма и 
Дамјан“ и неколико приватних љекарских орјентација. Дом здравља „ Козма и Дамјан“ располаже са 
потребним стручним кадровима. У здравственом дому 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 налази се у Приједору и Градишци. 
Апотекарска установа „ Свети Лука“ као и неколико приватних апотека баве се снабдјевањем становништва, 
здравствених и других установа, лијековима и санитетским материјалом. У свом саставу апотекарска 

Ред. 
број 

Назив спортске 
организације 

 
Лига такмичења 

Ниво такмичења Број чланова 

1.  ФК „ Борац“ ИИИ лига - запад рег. 250 

2.  ФК „ Раван“ ИИ лига-запад репуб. 85 

3.  ЖРК     „Кнежопољка“ И лига РС репуб. 84 

4.  РК „ Дип Козара“ 
( Партизан) 

И лига РС репуб. 148 

5.  КК „ Уна“ ИИ лига РС репуб. 114 

6.  КК „Кнешпоље“ Репуб., европско и свјет.. првен. И куп 
такмичења 

 
репуб. 

 
108 

7.  ШК „ Уна“ И лига РС репуб. 87 

8.  СРД „ Клен“ И лига РС, премијер лига БиХ репуб. 329 

9.  КБС „ Обилић“ Држав. Репуб.и рег. првенство репуб. 136 

10.  ФК „ Радник“ ИВ лига подр.. Приједор рег. 100 

11.  ФК „ Моштаница  Немају так. карактер  20 

12.  ФК „ Кнежопољац“ ИВ лига подр. приједор рег. 68 

13.  ФК „ Омладинац“ ИВ лига - Приједор рег. 55 

14.  СК „М. Пилиповић“ Није рангирано по лигама - 105 

15.  ПД „ Пеција“ Засад нема такм. карактер - 50 

16.  КК „ Дуб“ И лига РС репуб. 45 

17.  КК „WАЗААРИ“ Репуб. Европско и свјетско прв. И куп 
такмичења 

 
репуб.  

 
108 

18.  ОРК „УНА – ДСW“ 
 

1 лига РС  
рег. 

 
80 

19.  КК „ Плаy офф“  Немају такмичарски карактер  20 

                                                                                                                                УКУПНО   
1.992 



 

установа „ Свети Лука“ има и производну галенску лабораторију за производњу галенских производа за 
сопствене потребе. 
Дом здравља „ Козма и Дамјан“ је у процесу имплементације јачања и провођења Пројекта здравственог 
сектора који се односи на породичну медицину путем министарства здравља и социјалне заштите тј. јединице 
за координацију пројекта, урађено је  идејно рјешење за реконструкцију и санацију централног објекта у 
Дому здравља као и подручних амбуланти у Срефлијама и Демировцу. 
Основни циљ овог пројекта јесте унапређење ефикаснијег и квалитетнијег рада  примарне здравствене 
заштите, што је регулисано Споразумом о обавезама и одговорностима у процесу имплементације пројекта 
јачање здравственог сектора. 
У оквиру Споразума и наведених активности извршено је локацијско формирање тимова породичне 
медицине, провођење активности на регистрацији становништва, рјешавање имовинско-правних односа итд. 
што је био предуслов за израду идејних рјешења организације, реконструкције и санације простора у 
централном објекту Дома здравлха, као и објекта у Срефлијама и Демировцу који су предвиђени за амбуланте 
породичне медицине. 
Имајући у виду да је према плану мреже рада здравствених установа поред постојећих амбуланти потребно 
формирати подручне амбуланте породичне медицине у Слабињи и Бјелајцима, међутим, на тим локацијама у 
току су активности на рјешавању имовинско-правних односа као и изградња објеката за амбуланте породичне 
медицине.Постојећи простор у амбуланти Међувође је нефункционалан и неуслован и потребно је 
приступити изградњи новог објекта уз предходно обезбјеђење адекватне локације.За подручну амбуланту у 
Кнежици потребно је због оштећења на објекту и неадекватно распоређеног радног простора извршити 
значајну санацију и реконструкцију објекта.                   
Основни циљ у овој области је побољшање здравствено-друштвене услуге кроз рехабилитацију здравствене 
инфраструктуре и пружања помоћи здравственим програмима у заједници. Да би се овај циљ спровео 
неопходно је започети активности на ревитализацији здравствених центара, развијање програма за здравство 
у заједници са нагласком на превентивне активности и пружање помоћи. 
Плановима вишег реда нису планирани нови здравствени садржаји. С обзиром на савремене трендове 
изградње приватних здравствених садржаја неопходно је планирати њихово лоцирање у урбаном подручју 
града а према тржишним механизмима које приватни сектор захтјева. 
 
Социјална заштита 
У БиХ не постоји једунствен систем социјалне и дјечије заштите, а социјална заштита и осигурање су у 
надлежности ентитета. У РС је одговорност за социјалну и дјечију заштиту подијељена између ентитетске и 
локалне власти. Ентитет сноси одговорност за доношење политике, док је финансирање и провођење 
политике дјелимично централизовано. Питања из ове области регулишу се на темељу Закона о социјалној 
заштити, Закона о дјечијој заштити, Породичног закона, Закона о заштити цивилних жртава рата и других 
прописа и одлука, а грађанима се признају сва права предвиђена законима, али у границама могућности 
општине. 
Социјална заштита становништва на подручју општине Козарска Дубица остварује се кроз рад Јавне установе 
(ЈУ) Центар за социјални рад (ЦСР) Козарска Дубица, чији је оснивач Општина која и финансира његову 
дјелатност. ЦСР својом дјелатношћу покрива област социјалног рада, социјалне и породичне заштите, дјечије 
заштите и здравственог осигурања корисника социјалне заштите. 
Финансирање свих видова социјалне помоћи осигурава се највећим дијелом из општинског буџета, из Фонда 
дјечије заштите РС, те једним дијелом из допунских средстава за социјалну заштиту из буџета РС. 
ЦСР има 10 запослених, а кадровска структура задовољава потребе дјелатности Центра. Током 2009. године 
било је 8 запослених радника са високом стручном спремом (1 магистра наука из области социјалног рада, 4 
дипломирана социјална радника, 2 дипломирана правника,  1 професор педагогије  и психологије ) и 2 
радника са средњом стручном спремом. 
Проблеми као што су сиромаштво, незапосленост, старење становништва, социо-патолошке појаве ( 
алкохолизам, скитање, просјачење) наслеђени из предхосних година  добили су повећан тренд у 2009. години, 
са појавом нових појава као што су насиље ( посебно у породици), злостављање породице и дјеце, вршњачко 
насиље у школама, алкохолизам малољетника како мушке тако и женске популације. 
Стање социјалне заштите у току 2009. године одређивало је више фактора, а најважнији су били материјално-
финансијеске могућности Општине за финансирање потреба корисника овог Центра.  
Укупно стање у сектору здравствене заштите односно здравље свих популација у нашој општини, са сталним 
повећањем болести и болесника  који имају право на додатак за његу и помоћ друго лица, као и право на 
помоћ када се нађу у стању социјалне потребе због дуготрајног и исцрпљујућег лијечења, такође је битно 
утицало на појаву већег броја корисника на терет Центра односно Буџета наше Општине. 
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 Цента за нормалан ток 
пословања. 
У току 2009. године у Центару за социјални рад Коз. Дубица запримљено је 2 170 аката. У наредном периоду  
Центар има у плану да направи један вид „ социјалне карте“  на нивоу Општине, одборници Скупштине 
општине и јавност имали што јаснију слику о социјалном стању грађана Општине К. Дубица. 
 
Да би Центар што квалитетније обављао послове социјалне заштите, а самим тим корисници били што 
задовољнији оствареним правима и пруженим услугама потребно је: 

- обезбједити повољнији статус Центру у оквиру локалне заједнице које му и припада, да је носилац 
социјалне заштите на локалном нивоу, 

- обезбиједити редовно финансирање остварених права корисника, као и укупне дјелатности Центра, 
- радити на квалитетнијој примјени додатних видова социјалне заштите уз повећање могућих права, 
- извршити унутрашњу реорганизацију Центра да би се побољшала ефикасност и квалитет  рада 

стручних радника, 
- обезбједити услове за нове приступе у раду центра за социјални рад, обезбједити отвореност за 

укључивање и других актера у послове социјалне заштите (невладин сектор и други). 
 

4.  Становање  
 
Просторна организација становања у Козарској Дубици резултат је демографских и просторних чинилаца али 
и потреба насталих након протеклог рата те нових трендова у изградњи стамбених насеља типичних за 
период транзиције након 1991. године. 
Од актуелних трендова најутицајнији су били тржишни механизми, орјентација на приватно власништво над 
становима и превлађивање изградње једнопородичних слабостојећих стамбених објеката. 
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. 
У структурном смислу на подручју града постоје евидентиране 52 зграде: 

- На подручју кнежице 5 зграда 
- На подручју Међеђе 2 зграде 
- На подручју Драксенића 4 зграде 
Такође, постоји знатан број стамбених цјелина - зграде са једном или двије стамбене јединице. 

У организационом смислу регистровано је 25 заједница етажних власника. 
У К. Дубици је након 1995. године пристигао велики број избјеглица што је условило изградњу нових 
стамбених насеља у првом појасу око ужег урбаног подручја. 
Постојеће стање евидентирано у почетку урбанистичког плана карактеришу знатне зоне у изградњи и 
реконструкцији. Велики број објеката је недовршен, нарочито у дјелу финалне обраде фасаде и уређења 
дворишта. Изузимајући центар града улице су великим дијелом асфалитане али уских профила и без 
изведених тротоара и пратеће инфраструктуре, док нова насеља немају ни основну инфраструктуру, водовод 
и канализацију, као ни асфалтиране саобраћајнице. Све ово утиче на лош амбијент и низак стандард 
стамбених насеља. 
У смислу остварења вишег нивоа просторне организације становања потребно је створити предуслове за: 
- Прожимање стамбених зона одговарајућим пратећим садржајима у оквиру концепта мјешовите изградње. 
- Рационални приступ у кориштењу расположивог простора и то у прво вријеме само погушћавањем 
стамбених зона а затим промовисањем становања средњих густина, хетерогеног избора типова зграде, ради 
задовољења различитих жеља потенцијалних градитеља 
- Санација и унапређење стандарда започетих зона становања 
- Подизањем нивоа стандарда кроз друштвени утицај да се граде станови поштујући критеријум једно 
домаћинство –један стан и једна соба односно 15 м2 по особи као минимум.  
-Опремање насеља свим потребним пратећим садржајима ( школе, вртићи, зелене и рекреативне површине) и 
уређење саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
-Унапређење амбијента стамбених насеља 
 
5. Цивилна заштита 
 
Ова област дефинисана је Законом о цивилној заштити ( „ Службени гласник Републике Српске“ број 26/02, 
39/03). Систем цивилне заштите је плански организован дио јединственог система заштите од природних и 
других несрећа и обухвата: учешће грађана, предузећа, и других правних лица, професионалних служби, 



 

организација и удружења у заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од 
елементарних непогода и других несрећа већих размјера. 
Задатке цивилне заштите обављају грађани, предузећа, привредна друштва и друга правна лица, органи 
управе, службе, јединице и повјереници цивилне заштите и друге хуманитарне и невладине организације и 
удружења грађана на поручју општине. 
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. 
Основни циљ у сфери заштите од елементарних непогода, тенхичких опасности и ратних дејстава је повећана 
заштита људи и материјалних добара преузимањем прије свега превентивних мјера. 
У области заштите од елеметарних непогода потребно је предузети следеће мјере:  
- Стриктна примјена прописа о асеизмичкој градњи 
- Уређење и чишћење каналске мреже на подручју општине 
- Стриктна примјена противпожарних прописа са нарочитим нагласком на урбанистичку регулацију ( 
урбанистичке мјере заштите) 
-Израда шумских планова за заштиту од пожара са нарочитим нагласком на изградњу противпожарних 
путева. 
Мјере за обезбјеђење заштите од земљотреса и клизања тла може се остварити кроз правилан начин градње и 
строгим придржавањем прописа у градњи. Постојећи коефицијент искориштености и коефицијент 
изграђености су врло ниски а планирани коефицијент у планском периоду су у одговарајућим границама које 
неће отежати спровођење заштите од земљотреса. 
У области заштите од неексплодираних убојних средстава  и мина потребно је преузети следеће мјере. 
- У координацији са БиХ МАЦ-ом до краја временског хоризонта плана потпуно уклонити све сумњиве 
минске површине 
- Израда планова транспорта експлозивних и запаљивих материја као и планове заштите од удеса. 
Један од основних начина заштите становништва од ратних дејстава представља склањање становништва у 
различите врсте склоништа. Она се могу подијелити на склоништа основне заштите и склоништа допунске 
заштите. У овој другој групи склоништа се нарочито истичу природна склоништа попут склоништа и других 
подземних облика рељефа. 
 
6. Рањиве групе 
 
Групе људи с израженом потребом за социјалном сигурношћу и социјалном помоћу. У готово свим 
друштвима неке друштвене групе су социјално угрожене и рањиве (старије особе, дјеца и омладина, жене, 
расељене и етничке мањине, избјеглице, расељена лица, азиланти, хендикепирани и болесни, бескућници, 
бивши затвореници, штићеници одређених институција и дуготрајно незапослени). Друштва погођена 
великом природном катастрофом или економском транзицијом обично имају бројније рањиве групе него 
друга друштва. 
 
Корисници социјалне заштите коју проводи центар за социјални рад су лица која се налазе у стању социјалне 
потребе, а нарочито: 

малољетна лица: 
- без родитељског старања, 
- ометена у физичком и психичком развоју, 
- чији је развој ометен породичним приликама,  
- васпитно занемарена и запуштена; 

пунољетна лица: 
- материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица, 
- стара лица без породичног старања, 
- инвалидна лица, 
- лица са друштвено неприхватљивим понашањем, 
- лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита. 

 
Корисници социјалне заштите могу остварити сљедећа права по Закону: новчану помоћ,  додатак за помоћ и 
његу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине, помоћ у кући, Смјештај у установу 
социјалне заштите или смјештај у другу породицу, једнократна новчана помоћ, здравствено осигурање, 
услуге социјалног рада ( Објашњено детаљно у прилогу бр2.) 
У мају 2009. године пружено је више од 1600 различитих услуга социјалног рада. 
Република 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. 
Имајући у виду број корисника и број становника општине Козарска Дубица уочљиво је да постотак 
корисника неких од права социјалне заштите прелази 10%. С обзиром да вријеме кризе и транзиције још 
увијек траје и у наредном периоду се очекује пораст броја корисника и усложњавање проблема. 
 
7. Цивилно друштво ( невладине организације) 
 
Уз различита удружења грађана која низ година дјелују на подручју општине Козарска Дубица, последњих 
година евидентирано је активно присуство бројних невладиних организација. Бројне невладине организације 
и удружења грађана, основани као облици грађанске иницијативе, своје активности манифестују кроз 
различите облике учешћа грађана у друштвеним, културним и социјалним активностима. 
На подручју општине Козарска Дубица организовано је и регистровано 27 удружења грађана и невладиних 
организација као што су Ватрогасно друштво, Црвени крст, Општинска борачка организација, Ауто мото 
друштво „Козарска Дубица“, СУБНОР, Удружење слијепих и  слабовидних лица, Општински синдикат, Савез 
пензионера, Удружење родитеља са четворо и више дјеце, Удружење рома, НВО „ Путеви мира“, Омладинска 
организација „ Уна“, Хуманитарна организација „21 вијек“, Удружење „Растимо заједно“, СПиКД „ 
Просвјета“, Удружење младих „ Компас“, БЗК „ Препород“...... Већина њих се суфинансира из буџета 
Општине Козарска Дубица. 
Ватрогасно удружење, као грађанска иницијатива је засновано на принципима добровољног рада и 
непрофитабилности, а регистровано је по процедури Закона о удружењима и фондацијама Р.С. 
Од хуманитарних организација у општини Козарска Дубица налази се и канцеларија организације Црвеног 
крста РС, која представља најзначајнију хуманирану организацију у РС.  
 
 
Назив удружења Подручје дјеловања 
СПиКД „ Просвјета“ Област културе 
КУД „ Кнешпоље“ Област културе 
КУД „ Младост“ Област културе 
БЗК „ Препород „ Област културе 
Етно група „ Моштаница“ Област културе 
Удружење „ Подитеља са четворо и више дјеце Хуманитарни карактер 
Удружење „ Слијепих и слабовидних“ Хуманитарног карактера 
Удружење „ Растимо Заједно“ Хуманитарног карактера 
Удружење „ Пријатељи „ Хуманитарсног карактера 
ХО „ 21 вијек“  Хуманитаррног карактера 
ХО „ Мерхамет“ Хуманитарног карактера 
Удружење пензионера  
Општинска борачка организација  
ОО Црвени Крст  
Ватрогасно удружење  
Општински синдикат  
СУБНОР  
Удружење младих „ Компас“ Омладинска организација 
„ Уна“ Омладинска организација 
Одред извиђача „  Моштаница“ Омладинска организација 
НВО „ Путеви мира“  
Ловачко удружење „ Јелен“  
Мото клуб „ Кингс“  
АМД  
Удружење рома  
Савез инвалида рада  

ИНФРАСТРУКТУРА 

Саобраћај 

Путну мрежу на подручју општине Козарска Дубица чине: 
 Ванградска путна мрежа 
 Градска путна мрежа 
 Локални путеви 
 Некатегорисани путеви 

Улична мрежа 



 

Просторне цјелине, њихова просторна позиција и улога у градској агломерацији условиле су и стање уличне 
мреже каква данас егзистира на подручју општине.  

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).  

Класификација саобраћајница градске путне мреже према функцији извршена је на: 
 Примарне градске саобраћајнице и 
 Секундарне градске саобраћајнице 

У примарну мрежу спадају градске саобраћајнице 1 и 2 реда које имају функцију обезбјеђења међузонског 
саобраћајног повезивања тј. масовног кретања већим просјечним брзинама вожње и то за више врста возила.  

У секундарну мрежу спадају приступне улице и паркиралишта са улогом обезбјеђења приступа одређеним 
садржајима односно удовољењу захтјева мирујућег саобраћаја. Везу између примарне и секундарне градске 
путне мреже чине сабирне улице.  

Дужина примарне уличне мреже је око 30 кm, док је секундарне око 38 кm, односно укупна дужина уличне 
мреже је око 68 км.  

Табела 2: Учешће појединих категорија саобраћајница у укупној уличној мрежи 

Категорија саобраћајнице Дужина [km] Проценат укупне мреже [%] 

Маг. и Рег. путеви 10,20 14. 96 

Саоб. I реда 5,25 7. 71 

Саоб. II реда 14,97 21.96 

Укупно (примарна мрежа) 30,43 44. 63 

Саобраћајнице секундарне 37,75 55. 37 

УКУПНО 68,18 100.00 

 

Локални путеви 

Локалне путеве на цјелокупном 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. Већина локалних путева није обезбијеђена 
вертикалном саобраћајном сигнализацијом, а посебно знацима изричитих наредби којима се регулише 
највећа дозвољена брзина, и дозвољено осовинско оптерећење моторних возила, а чињеница је да су локални 
путеви изложени тешком саобраћају, највише због експлоатације шљунка, сјече шуме и сл.  

Улична мрежа: финансијска улагања и повезаност
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Некатегорисани путеви 



 

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.  

Социо-економски показатељи 

Најзначајнији социо-економски показатељи су степен моторизације и удио радно активног становништва 
(запослени) у укупној популацији. На основу евиденције МУП-а, центар јавне безбједности Бања Лука, 
полицијска станица Козарска Дубица, утврђено је у општини Козарска Дубица за 2005. годину регистровано 
5300 возила, од чега 4770 (PA). Просјечан степен моторизације је 0, 76 (PA) по једном домаћинству тј. 274 
(PA/1000 st. ). У зони 9 је највећи степен моторизације и износи 0.991 (PA) по једном домаћинству, док је у 
зони 4 најмањи и износи 0, 568 (PA) по једном домаћинству. Проценат запослених у постојећем стању је 
36,87 (%). Просјечна величина домаћинстава је 2,66 чланова (по домаћинству).  

Cтационарни саобраћај 

Као и у осталим урбаним срединама са стихијским развојем урбаних структура, и у Козарској Дубици је 
изражен проблем недостатка капацитета за стационарни саобраћај што доводи до изазивања конфликата са 
динамичким саобраћајем и пјешачким токовима. Ради несметаног протока возила, избјегавања непотребног 
застоја, забрањено је паркирање и заустављање у улицама које чине основну уличну мрежу саобраћаја у граду 
и неким улицама који спадају у главне саобраћајнице.  

Паркирање на подручју града ријешено је: 
 уређеним паркинзима у централној зони, који су малог капацитета и не задовољавају садашње 

потребе града 
 уличним паркирањем 
 паркирањем на парцели објекта у зонама индивидуалног становања  

Пјешачки и бициклистички саобраћај 

У централном дјелу града постоји пјешачка зона у улицама Светосавска у дужини од 270 m, Данила Киша 94 
m и кеј око 220 m. У наведеним улицама и кеју су и дрвореди у добром стању. Међутим, општа одлика 
површина за пјешачке комуникације је недовољна ширина тротоара у профилу примарних градских 
саобраћајница у централним зонама као и недостатак стаза за пјешаке дуж осталих дијелова уличне мреже. 
На неким дијеловима мреже на којима су изведени тротоари, кретање пјешака је отежано због задирања 
изграђених објеката и њихових припадајућих садржаја на тротоар или због паркирања возила на дијеловима 
пјешачких површина.  

Заступљеност бициклистичког саобраћаја у структури кретања је, и поред релативно повољне морфологије 
терена у већем дјелу града, као и метеоролошких карактеристика, слаба. Учешће бициклистичког саобраћаја 
у укупној видовној расподјели је незнатно.  

Разлози за такво стање првенствено се могу приписати релативно великом степену моторизације 
становништва, али их такође треба потражити и у чињеници да не постоји мрежа бициклистичких стаза, 
стратегија развоја бициклистичког саобраћаја и стимулативне мјере за интензивније коришћење бицикла као 
превозног средства. Бициклистички саобраћај одвија се коловозом постојећих улица.  

Јавни превоз путника 

Носилац јавног путничког саобраћаја аутобусима у општини Козарска Дубица је а. д. „Аутопревоз – Козарска 
Дубица“ које, уз само неколико јавних предузећа за аутобуски превоз путника (на линијама републичког 
саобраћаја), одржава линије приградског, регионалног, републичког, међуентитетског и међудржавног 
саобраћаја.  

Аутобуска станица налази се на транзитном путу, у улици Краља Петра I.Са ове станице обавља се 
приградски превоз са 12 линија на удаљености око 25 km. Број дневних полазака је 1-5 (по линији) у 
зависности од локације.  

За регионални саобраћај, постоји седам линија и аутобуси саобраћају једном дневно радним данима, осим за 
Приједор гдје саобраћају четири пута дневно.  

За републички и међународни саобраћај организована су свакодневни поласци за све линије (4 републичке и 
4 међународне) 

У Козарској Дубици не постоје линије јавног градског превоза. Учешће јавног превоза у укупној видовној 
расподјели износи 6%.  

 

 



 

Теретни саобраћај 

Друмски превоз 

Проблеми везани за превоз у теретном саобраћају појављују се углавном због тога што улична мрежа није 
прилагођена овим потребама, како по геометријским карактеристикама улица и раскрсница, тако и по 
коловозној конструкцији. Учешће теретног саобраћаја у укупној структури тока је 12%. Посебан проблем 
представља и недостатак паркинг простора за теретна возила.  

Енергетска инфраструктура 

Електроенергетика 

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 растављачем у ТС Дубица 1) 
што ѕнатно 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 на овом далеководу 

Дистрибутивни напони су 10 kV односно 20 kV с тим да се уграђује само опрема називног нивоа 20 kV. 

Изведен је и 110 kV далековод за Драксенић који тренутно због малих потреба Драксенића за електричном 
енергијом ради на напонском нивоу 20 kV. 

СН дистрибутивна мрежа у ужем градском подручју је углавном подземна и каблирана је, док је у ширем 
подручју изведена надземним водовима. 

Структура дистрибутивних трафостаница у ужем градском подручју је прилично разнолика тако да поред 
нових монтажно-бетонских трафостаница, постоје и старије зидане трафостанице као и трафостанице у 
објектима. 

У ширем подручју гдје је углавном надземна СН мрежа типично су и стубне трафостанице. 

НН мрежа је подземна само у најужем градском подручју, и за објекте већих снага док су индивидуални 
стамбени објекти углавном надземно напојени. 

Топлификација и гасификација 

На подручју општине Козарске Дубица не постоји систем даљинског гријања. Загријавање постојећих 
пословних и стамбених зграда, школа јавних установа и других објеката за сада није ријешено на нивоу 
града. Објекти се загријавају из сопствених котловница, које као гориво користе чврсто, течно или, у мањој 
мјери, друга горива.  

Мањи пословни објекти и други, типа породичних кућа, топлотну енергију обезбјеђују преко сопствених 
система за централно гријање или преко пећи у просторијама боравка.  

Гријање једног дијела објеката базира се на електричној енергији што је са енергетског становишта веома 
неповољно. Овој констатацији у прилог говоре подаци о билансима љетње и зимске потрошње електричне 
енергије који су на овом подручју у диспропорцији.  

Анализом постојећег грађевинског фонда може се видјети да је већи број објеката грађен прије тридесет и 
више година. У том периоду објекти су недовољно топлотно изоловани тако да су просјечни коефицијенти 
пролаза топлоте за зграде већи него што то допуштају садашњи важећи стандарди, а самим тим, веће су и 
потребе за енергијом за загријавање.  

Хидротехника 

Водоснабдијевање 

Увод 

Већи део Дубичког водовода је изграђен током 60-тих година и укључује поље бунара Ђолови у наносу 
ријеке Саве у близини центра града, резервоар Кривдића Брдо (1200 m3) и водовод. Због сталног опадања 
квантитета воде и рапидног погоршања квалитета у бунарима поља Ђолови, бунари су напуштени током 90-
тих, а водоводна мрежа је прикључена на ново бунарско поље у Међеђи, које је такође смјештено у наносу 



 

ријеке Саве око 17, 5 км низводно од града. Бунарско поље Међеђа се састоји од 4 бунара и припадајуће 
инфраструктуре (фабрика за пречишћавање воде и пумпа), а налази се у власништву фабрике за прераду 
кукуруза, која њима и управља. Стога „Водовод“ мора купити воду од фабрике прије него што је дистрибуира 
потрошачима. 

Извориште воде 

Због колмирања бунарских филтера, до којег долази нпр. због жељезног и манганског талога, капацитет 
бунарског поља Међеђа константно опада. Током веома сушног љета 2003., град није имао редовно 
снабдијевање водом, пошто је капацитет бунара знатно опао. Због тога је 2003. избушен нови бунар, а 
напуштена су два бунара избушена 1983. године. 

Просјечни капацитет бунарског поља се креће између 70-80 л/с, од којих фабрика користи отприлике 20-25 
л/с. То није довољно да покрије садашње потребе града за водом. Такође је и квалитет воде посебна брига, 
пошто непрерађена вода садржи високу концентрацију јона метала, нпр. жељеза и мангана, који прекорачују 
дозвољени минимум у питкој води. Постојећа фабрика за прераду воде с засићавањем угљеном киселином, 
пречишћавањем, деманганизацијом (с КМнО4), филтрацијом и хлоризацијом (капацитет 100 л/с) не ради како 
треба и стога вода често има неприхватљив метални окус. 

Због недовољне производње воде постојећих бунара, проблеми побољшања квалитета воде и чињеница да 
Дубица и њена околна села посве зависе од бунара у власништву фабрике, која треба бити приватизована, 
истражују се нови прихватљиви водени ресурси, које је истражио и установио Програм за развој базена 
ријеке Уне, који финансира СДЦ. 

У подручју Комленца, 7, 5 км узводно од града, и у близини ријеке Уне, избушена су, прегледана и тестирана 
два експлоатацијска бунара (отприлике 70 м дубине), у јесен 2003. године. На основу тестирања црпљења и 
основног моделирања подземних вода, које је спровео Геолошки институт у Тузли, одређен је минимални 
укупни капацитет од 130 л/с (80+50 л/с). Пошто је подземна вода доброг квалитета, експлоатација бунарског 
поља Комленац нуди дуготрајно рјешење за покривање дубичких потреба за водом које су у порасту. 

 

Потреба за водом и биланс воде 

Калкулације о садашњим и будућим потребама за водом засноване су на редукцији потреба просјечног 
домаћинства за водом од 120-150 л по глави становника до 2018. године. Упркос очекиваном порасту 
животног стандарда, специфичне потребе за водом ће опасти, пошто ће уградња водомјера, систематско 
наплаћивање засновано на очитавањима водомјера и неопходно повећање тарифе довести до рационалније 
употребе питке воде. Испитивање кориштења код кућних прикључака који су опремљени потпуно исправним 
водомјерима и наплаћује им се вода на основу очитавања водомјера, већ данас показују потребу за водом око 
120 л по глави становника дневно. 

Упркос већим потребама за водом у пољопривредном, комерцијалном и индустријском сектору као резултат 
умјереног економског раста, укупна просјечна потреба за водом (укључујући потребе индустрије, трговине, 
јавних служби и пољопривреде) ће се умањити са 208 на 166 л по глави становника и дану. Већина 
индустрије има своје властите бунаре којима покрива потребе индустријског процеса. Због очекиване 
редукције физичких губитака од отприлике 270 до 200 литара по становнику на дан. с пројектованим 
порастом броја прикључених становника до максимума од 26 000 до 2018. године (како се очекује у 
општини), укупна просјечна потреба за водом ће порасти до 5'300 м3/дан, а укупна максимална потреба за 
водом готово до 8'000 m3/дан. Према томе, баланс воде, који упоређује максималну дневну потребу за водом 
укључујући и губитке (максимална потреба) с минималном дневном производњом воде, је позитиван. 
 

 Јединица 2003 2018 

Број становника  16'485 26'000 

Просјечна садашња потреба за водом л/становник·дан 150 120 

Просјечна укупна потреба за водом л/становник·дан 208 166 

Проценат губитка % 23 19 

Глобална процјена потреба укуљ. и губитке воде л/становник·дан 269 205 

Специфичан губитак л/становник·дан 61 38 

Дневни фактор потребе  1.6 1.6 

Укупна, свакодневна, просјечна потреба m3/д 4'436 5'326 

Укупна макс. свакодневна потреба за водом м3/д 6'498 7'922 

Мин свакодневна производња воде/снабдијевање m3/д 4'752 11'232 

Биланс воде m3/д -1'746 3'310 



 

Систем канализационе мреже на подручју општине
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Губици 

На основу мјерења протока током 24 сата, која је извршио А.Д.“Водовод“ на линији снабдијевања природним 
падом из резервоара у току љета 2003., физички губици су процијењени на 25%. До већег дијела ових 
губитака највјероватније долази на старијем дијелу мреже, нпр. на прикључцима малих промјера у центру 
града. 

Руковање и одржавање 

Због ограничених трошкова за поправак и одржавање, водна инфраструктура није одржавана на прихватљив 
начин. Да би се правилно одржавао и обновио систем водоснабдијевања, да би се умањили губици и да би се 
особље правилно обучило, припадајући радови и намјенска средства се морају повећати. 

Канализација 

Око 76% градске популације Дубице је прикључено на систем канализације. Корисници су унесени у 
корисничку базу података. Остатак популације користи септичке јаме или испушта канализацију у потоке и 

ријеке. У градском подручју септичке јаме 
празни А.Д.“Водовод“ и испушта у 
канализацијски систем. У сеоским 
подручјима корисници празне септичке јаме 
и користе канализацијски муљ као гнојиво.  

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.  

 

 

Телекомуникациона инфраструктура 

Спојним путевима који су изведени оптичким кабловима Козарска Дубица је повезана са сусједним 
Општинама: Костајницом, Градишком и 
Приједором и Републиком Хрватском.  

С обзиром да посљедњих година на 
подручју општине постоји релативно 
велика динамика изградње, претежно 
стамбених насеља, значајно се повећава 
и потребан број прикључака на ТТ 
мрежу. Стога је неопходно развијати 
поуздану телекомуникациону мрежу, 
која је у стању пратити ову динамику 
градње и у зависности од 
заинтересованости корисника 

омогућити увођење модерних телекомуникационих технологија.  

 

Комунална инфраструктура 

На основу информација од стане А.Д. «Комуналац» Козарска Дубица, као и на основу обиласка терена 
констатује се неадекватна опремљеност комуналне инфраструктуре. Констатовано је непостојање службене 
депоније (трансфер станице). Постојећи возни парк и уопште техничка опремљеност предузећа, што је у 
принципу основа за обављање комуналних делатности, често не задовољава у потпуности тренутне захтеве 
како у смислу техничке исправности возила тако и у смислу укупних општинских потреба које свакодневно 
расту.  

Комунална инфраструктура између осталог подразумијева и уређење и одржавање паркова, зелених и 
рекреационих површина, затим засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и траве, кресање 
дрвећа, кошење траве, окопавање ружа одржавање и чишћење паркова, скверова као и чишћење других 
зелених површина. Обављање ових услуга врши предузеће А. Д. Комуналац Козарска Дубица. 



 

 
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. 
Извори свјетлости у овим свјетиљкама су углавном сијалице са живом које поред њихове неекономичности 
лоше дјелују на животну средину, (не постоји програм за уклањање овог врло опасног отпада). У појединим 
насељима приликом повратка избјеглог становништва изведена је нова расвјета са модерним свјетиљкама 
које дају добру фотометрију и економичније су за експлоатацију и одржавање. 

Јавна расвјета на подручју општине  Козарска Дубица
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6.4. Стање административних услуга локалне самоуправе (укључујући и људске ресурсе) 
 
У Административној служби општине Козарска Дубица запослено је 99 службеника. Оганизација и 
систематизација послова из дјелокруга локалне самоуправе, унутрашње организационе јединице и њихов 
дјелокруг рада, подјела послова и задатака на извршиоце са описом основних карактеристика тих послова, 
број извршилаца потребних за извршавање послова и услови за њихово обављање, начин руковођења 
организационим јединицама, одговорност запослених, јавност рада и друга питања значајна за рад 
Општинске административне службе регулисана су примјеном Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста. 
 
Општинска административна служба има: 
Стручну службу Скупштине општине, начелника Оптшине и замјеника начелника Општине, Кабинет 
начелника Општине и четири одјељења у оквиру којих се образују одсјеци и то: 

 
1. Одјељење за општу управу и борачко-инвалидску заштиту 

- Одсјек за општу управу, 
- Одсјек борачко-инвалидске заштите 

2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
 -   Одсјек за друштвене дјелатности, 
 -   Одсјек за привреду 
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-  Одсјек за инспекцијске послове, 
-  Одсјек за пољопривреду, 
-  Одсјек комуналне полиције, 
-  Одсјек цивилне заштите. 

      4.  Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату буџета 
5.  Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

-  Одсјек за просторно уређење, 
-  Одсјек за имовинско-правне послове. 

 
Ради обављања одређених послова локалне самоуправе из дјелокруга Општинске административне службе и 
повјерених послова државне управе и стварања услова да се ти послови обављају ефикасније, рационалније и 
ближе мјесту становања и рада грађана, у оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије, 
и то: Мјесна канцеларија са сједиштем у згради Општине Козарска Дубица, МК са сједиштем у Шеварлијама, 
МК  са сједиштем у Кнежици, МК са сједиштем у Међувођу, МК са сједиштем у Бјелајцима, МК са 
сједиштем у Срефлијама  и МК са сједиштем у Демировцу. 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска 
Дубица послови локалне самоуправе систематизовани су у 95 радних мјеста, са са врстом и степеном школске 
спреме, потребним радним искуством, стручним испитом и бројем извршилаца. 

Потребна стручна спрема и занимање запослених, предвиђена Правилником готово у потпуности одговара 
образовним профилима садашњих запослених.  

 

Полна структура запослених у Административној 
служби општине Козарска Дубица
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Износ финансијских улагања у техничко опремање – информатизација и сл. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
Број рачунара 41 49 61 73 92 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
Ријешених предмета 6991 9952 8357 9273 13 672 
Пренесених 
предмета 230 242 198 381 432 
Укупно предмета 7221 9952 8555 9654 14 104 
 

 
 

Износ финансијских улагања у обуку особља ( КМ )
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Анализирајући одговоре корисника услуга Административне службе, запажено да је у већини одговора 
дошло до знатног повећања задовољства грађана у односу на претходне периоде. Грађани су посебно 
задовољни ефикасношћу и брзином добијања одговарајуће услуге без неоправданог чекања, љубазношћу 
особља, помацима оставареним у области информисања о раду локалне администрације и учествовањем на 
јавним скуповима, расправама, трибинама, итд. 
Повећање задовољства корисника услуга постигнуто је: 
- Успостављањем система управљања квалитетом,  
- Радом Шалтер сале у приземљу зграде општине Козарска Дубица, као значајном техничком претпоставком 
за брз и ефикасан рад Општинске административне службе. 
- Развојем Стратегије партнерства са грађанима у оквиру које су урађени одређени пројекти у мјесним 
заједницама, 
- Укључивањем грађана у процес доношења Буџета Општине, 
- Провођењем јавних расправа и укључивањем грађана приликом доношења важнијих докумената. 



 

Да ли сте задовољни услугом Административне службе општине?

Да
33%

Углавном
44%

Не
23%

Да Углавном Не

 
Највећи број анкетираних грађана углавном је (44 одсто) или потпуно (33 одсто) задовољан степеном 
квалитета услуга Административне службе Општине. У односу на анктерани узорак из 2008. године, 
примјетно је да је мањи број грађана изразио незадовољство услугом коју пружају органи локалне 
администрације. 
 

 
СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
1. СТАЊЕ ВАЗДУХА (КВАЛИТЕТ И УПРАВЉАЊЕ) 

 
Постоје концентрисана, тачкаста и линијска онечишћења у класичној класификацији контаминената 
животне средине. Због релативно слабог привредног развоја наше општине концентрисаних емитера 
полутаната у ваздух нема на ужем простору. Општина нема ниједну станицу, нити фиксну нити мобилну 
за континуирану контролу квалитета ваздуха. За потребе рада Комуналне полиције набављен је атестиран 
и калибрисан букомјер тако да се тај аспект квалитета ваздуха може у наредном периоду анализирати и 
евидентирати.  
Због проблема преплитања стамбене и пословно-привредне зоне, руководство општине Козарска Дубица 
нову Пословно-привредну зону планира градити ван насељених мјеста на подручју Липова греда са свим 
мјерама превентивне заштите здравља људи и превенције предвидивих штетних утицаја на животну средину. 
Донесена је општинска одлука у децембру 2009. да се ниво буке у близини угоститељских и услужних 
објеката сведе на 60 ± 10 децибела. У противном су предвиђене драстичне казне за правна и физичка лица у 
правном лицу. 
И овде се ради о тачкастим онечишћивачима ваздуха буком, када говоримо о угоститељским објектима. 
Управљање квалитетом ваздуха предвиђено је рестриктивним мјерама кажњавања од стране Комуналне 
полиције општине Козарска Дубица ако упозорења не буду дала жељени ефекат. Линијско загађење 
ваздуха прати линије путних комуникација - правци Козарска Дубица-Приједор, Коз.Дубица-Градишка и 
Коз.Дубица-Костајница. Тај проблем се мора рјешавати промјенама Одлуке о квалитету тачних нафтних 
горива на нивоу државе и ентитета, тачније смањивањем садржаја сумпора на ЕУРО 4 норму ( ≤ 50 мгС/кг ) и 
што прије прилагођавање са нормама квалитета горива која важе у земљама ЕУ. ПОСТОЈИ ПОТРЕБА ЗА 
НАБАВКУ МОБИЛНЕ СТАНИЦЕ ЗА КОНТИНУАЛНУ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА или изнајмљивање исте сваке године 4 пута за 4 годишња 
доба и у акцидентним ситуацијама – непредвиђене контаминације ваздуха. 
 
 

2. СТАЊЕ У ПОГЛЕДУ ВОДНИХ РЕСУРСА  
(кориштење, заштита и управљање) 

 
На подручју општине Козарска Дубица постоји преко 480 извора питке воде промјењивог капацитета и 
квалитета због неадекватних и непримјењених мјера заштите. Мјере заштите тешко је примјенити јер су ти 
извори на приватним посједима, а имовинско правни односи су лимитирајући фактор готово једнако као и 
финансијска улагања у формирање зона санитарне заштите. Финансијски аспекта тим је израженији кад се 
узме у обзир да је за додатне истражне радове, физичко-хемијске, радиолошке и микробиолошке анализе 2 



 

узорка воде из бунара 1 и 3 на водоцрпилишту Комленац – Суваја, без бушења истих и додатне заштите, уз 
израду Елабората и Пројекта уложено преко 200 000 КМ из буџета општине Козарска Дубица а да је при томе 
само дат приједлог о потреби израде Програма санитарне заштите за који је потребно урадити сва та 
испитивања, предложити и извести мјере заштите (3 зоне: 1 зону оградити, у 2 и 3 зони ограничити употребу 
ђубрива и хемијских агенаса, кретање возила и сл.) што подразумијева обавезно рјешавање имовинско-
правних односа 1 зоне, заштиту бушотина, чишћење бунаре, обезбиједити експлоатацију без штетних ефеката 
на квалитет питке воде. Програм санитарне заштите за ово водоцрпилиште урадио је „Геозавод“ Зворник 
2005. међутим према мишљењу стручњака Института за примјењену геологију и водоинжењеринг тај 
Програм је неадекватан јер је дошло до промјене експлоатационих карактеристика бунара и водоцрпилишта 
што подразумјева потребу за новим испитивањима у дужем временском року (најмање годину дана, кроз 4 
годишња доба) уз континуално праћење физичко-хемијског, радиолошког и микробиолошког квалитета 
узорака воде из бунара 1 и 3 да би се донијели коначни закључци о мјерама заштите и сам Програм санитарне 
заштите водоцрпилишта Комленац – Суваја. Засад укупни максимални капацитет оба бунара 68 л/с. Законом 
се дефинише да се програми санитарне заштите доносе на период од пет година. 
Програм санитарне заштите изведен је 2007. (ИПИН д.о.о Бијељина) за водоцрпилиште Међеђа у власништву 
ХПК-а, који има капацитет од 100 л/с и уз третман аерацијом, деферизацијом, деманганизацијом и 
хлорисањем снабдијева град и села на потезу Међеђа – Козарска Дубица водом за пиће, задовољавајућег 
квалитета али недовољног квантитета. Велики су губици у мрежи због дуге мреже, старих водова, пуцања 
цијеви и сл. Недостатак воде ријешио би се укључивањем водоцрпилишта Комленац у мрежу за 
водоснабдијевање другог краја општине.  
Према информацији и прорачунима из Водовода а.д. К.Дубица укупно је потребно за континуално 
водоснабдијевање цијеле општине и самог града око 150 л/с воде за пиће. 
Програм санитарне заштите за водоцрпилиште Међеђа није усвојен за реализацију од стране Скупштине 
општине Коз.Дубица због недефинисаних имовинско-правних односа. Водоводним системима на подручју 
општине Козарска Дубица управља и сервисира га комунално предузеће „Водовод“ а.д. Козарска Дубица, 
које врши и наплату услуга водоснабдијевања и канализације од физичких и правних лица.  
Принцип скупљања атмосферских-оборинских вода и канализације из домаћинстава је интегралан и преко 50 
% мреже градских комуналних отпадних вода везано је колекторима. Проблем је што би у циљу изградње 
пречистача било знатно боље одвојено прикупљање атмосферских вода од канализационих вода 
домаћинстава и стамбено-пословних простора града Козарска Дубица.  
Заједничко прикупљање атмосферских и комуналних отпадних вода иницијално је јефтинија варијанта 
прикупљања отпадних вода урбаних средина али знатно више кошта код изградње пречистача комуналних 
отпадних вода јер повећава хидрауличко, средње и максимално оптерећење система за пречишћавање 
отпадних вода. Због тога је за пречистач је потребно издвојити најмање 6 ÷ 7 милиона КМ, што општински 
буджет Козарске Дубице не може изфинансирати. За детаљнији предрачун неопходно је урадити такође 
анализе физичко – хемијских и токсиколошких параметара квалитета отпадне воде, хидрауличко, средње и 
максимално оптерећење (протоке) система за пречишћавање отпадних вода кроз сва 4 годишња доба, као и 
прорачун еквивалентног броја становника за сва 4 годишња доба на основу припадајућих анализа. Постоји 
црпна станица за препумпавање комуналних отпадних вода са решетком за одвајање крупног комуналног 
отпада. Без икаквог третмана комунална отпадна вода града К.Дубица завршава у ријеци Уни, што је са 
аспекта заштите животне средине недопустиво.  
Прије него што се деси засићење Уне полутантима неопходно је изградити пречистач комуналних отпадних 
вода приградске и градске зоне града, а по могућности и у свим урбаним срединама одвојене колекторе 
атмосферских и комуналних отпадних вода и припадајуће пречистаче комуналних отпадних вода.  
Према извјештајима Института за заштиту здравља из Б.Луке квалитет воде за пиће је задовољавајући у 
преко 98 % случајева, а онечишћења која се појаве „Водовод“ а.д. отклања правовремено у складу са својим 
могућностима. 
Бољи резултати би били када би се, поштујући законску регулативу, „ВОДОВОД“ а.д. К.Дубица, опремио 
сопственом лабораторијом, редовно контролисао сирову воду на улазу у систем, воду након третмана, воду у 
систему за транспорт и код крајњег корисника на славини и тако гарантовао за квалитет воде коју пласира на 
тржиште. 
„Водовод“ а.д. К.Дубица је само трговац водом, није власник нити газдује водоцрпилиштем па не може стога 
ни гарантовати у цијелости за квалитет вода што је поразна чињеница тим прије што, по кубном метру воде 
за пиће, крајњи корисник, физичко лице плаћа укупно 1,17 КМ, док правна лица плаћају готово три пута већи 
износ, што је нелогично са аспекта стимулисања привреде и привредника да послују и отварају нова радна 
мјеста и кроз нову вриједност да их се стимулише да повећавају БДП. 
 

Табела 1. Тарифа накнаде за воду у 2010. 



 

 

 
Проблем је што у рачуници из Табеле 1 у цијену накнаде не улази такса за развој. Проблем је и то што сеоске 
мјесне заједнице као што су Комленац, Суваја, Велико и Мало Двориште, Мурати, Влашковци, дио Агинаца и 
Новоселаца, Мирковац, Вриоци немају организовано водоснабдијевање питком водом. Да би се проблем 
снабдијевања водом за пиће ријешио на подручју читаве општине Коз.Дубица потребно је, према Табели 2, 
укупно 10 217 610 КМ. Тај износ када би се обезбиједио ријешио би проблеме снабдијевања водом за пиће 
општине Козарска Дубица за наредних 20 година. 
 
Табела 2. Укупних трошкови за рјешавање водоснабдијевања општине Коз.Дубица  

I. Инжењеринг и надзор  331.000 КМ 
II. Грађевински радови: 

1. Санација постојеће градске водоводне мреже 
2. Укључивање изворишта „Комленац“ у градски водов.систем 

 Бунари и пумпна станица 
 Резервоар „Језерине“ 
 Транспортни цјевовод 

3. Проширење запремине постој.резервоара „Кривдића брдо“ 
4. Проширење водов.мреже у подручју МЗ Агинци и Пухалу 
5. Санација и проширење водоводне мреже у Кнешпољу 

 
1.609.000 КМ 

 
880.000 КМ 
480.000 КМ 

1.568.000 КМ 
600.000 КМ 
316.000 КМ 

2.010.000 КМ 

III. Куповина земљишта 240.000 КМ 
IV. Израда пројектне документације 146.000 КМ 
V. Могући непредвиђени трошкови 553.000 КМ 

VI. ПДВ (17%) 1.484.610 КМ 
Укупно (КМ): 10.217.610 КМ 

ИЗВОР ЗА ПОДАТКЕ ТАБЕЛЕ 2: ВОДОВОД К.ДУБИЦА 
 
Овако велики износ превазилази износ цјелокупног буџета општине, а обзиром да је интерес и здравље 
становништва од примарног значаја за руководство, по овом питању предвиђена су одређена средства како се 
то у Табели 3 да видјети. 
 

Табела 3. Очекивано финансирање и распоред трошкова 
Година 2010 2011 2012 2013 2014 Тотал (КМ) 

Укупни трошкови (КМ) 1.532.641  2.554.402  2.554.402 2.554.402  1.021.763 10.217.610  
Општина (25%) 383.160  638.600  638.600  638.600 255.443  2.554.403  

Државни и други доприноси 
(ИПА – 25%) 

383.160 638.600 638.600 638.600 255.442  2.554.402  

Кофинансирање међунар. 
финанс.институција  

766.321 1.277.201  1.277.201  1.277.201 510.881 5.108.805  

 
Из Табеле 3 се види да се овако велика средства не планирају инвестирати за само једну него за пет година и 
то у интервалу 2010 ÷ 2014. година уз помоћ фондова, учешћа општине и међународних финансијских 
институција. 
 

3. СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА (стање, заштита и управљање) 
 

 Површина општине је 499 км2. У приватној својини је 332,51 км2, а у државној 166,49 км2. Према 
намјени и начину кориштења земљиште се класификује по Табела 4. 
 

 Табела 4. Извјештај о површинама општине Коз.Дубица по секторима својине (у ха) 

Састав накнаде Домаћинства Привреда 

Компонента воде 0,64 1,74 
Компонента отпадне воде 0,31 0,70 
Такса за захватање воде 0,10 

Такса за загађење 0,40 
Такса за развој - 

ПДВ 17% 
УКУПНА НАКНАДА ЗА ВОДУ (КМ) 1,17 2,91 

Од тога Сектор 
својине 

Укупна  
површина 

Орани
це 

Воћњац
и 

Виногра
д 

Ливада Пашњац
и 

Рибњаци Трстици Шумско Неплодн
о 

Приватни 33 251 19 255 1490 2 3 936 1 628 0,2 30 6 769    141,0 
 Државни 16 649 3000      271 3 1 265     853 - 49 9 922 1 285,8 
 Општина 
укупно 

 
49 900 

 
22 255 

 
   1761 

 
5 

 
5 201 

 
2 481 

 
0,2 

 
79 

 
16 691 

 
1 426,8 



 

 

(Извор је образац ПО – 22 – пом. Републичког завода за статистику Р.Српске за простор општине Козарска 
Дубица ажуриран према сазнањима стручних сарадника Одјељења за просторно уређење општине Козарска 
Дубица) 
Подручје општине Козарска Дубица углавном је пољопривредни крај што се види из Табеле 4. Опредјељење 
општине је улагање у директну пољопривредну производњу што су препознали и предузетници подизањем 
фарми, дугогодишњим функционисањем високопродуктивне мљекарске индустрије „Млијекопродукт – 
Латеа“, препознате на читавом тржишту БиХ као квалитетан продукт и бренд који има своје тржиште и 
конкурентност и цијеном и квалитетом већ дужи низ година.  
Пољопривреда и пољопривредна производња је једна од развојних шанси овог подручја што се мора 
стимулисати додатно, са аспекта креирања образовног система, пропагандном активношћу, директним 
подстицајима са локалног, ентитетског и државног нивоа водфећи рачуна о дугорочно одрживом развоју и 
заштити природног наслијеђа. 
Видљиво је из табеле 4 да постоји још 1400 хектара неплодног земљишта које би се могло култивисати и 
додјелити на кориштење младим незапосленим људима уз потицаје за механизацију и стамбено-комуналну 
ифраструктуру, помоћи им да креирају сами своје радно мјесто и на тај начин добити и култивисано 
земљиште, нову вриједност и мањи број људи на бироима за запошљавање. Преко 480 извора воде има на 
подручју општине К.Дубица а само 0.2 хектара и то приватног рибњака. И ту се може видјети једна од 
развојних шанси за запошљавање капацитета људских – стручних ресурса.  
Захваљујући приватној иницијативи г.Арсенића и великим улагањима прије свега његових средства али и уз 
помоћ општине и ентитета подигнута је хладњача за чување воћа најсавременија и највећа на Балкану. 
Укупно улагање око 5 милиона КМ.  
Затим је улагањима и залагањем истог привредника подигнут воћњак за узгој јабука са 230 хектара површине 
која обухвата и 2,2 хектара водне акумулације за континуално наводњавање по систему кап по кап 
(најсавременији систем примјењен и иновиран у Израелу гдје се и дан данас користи).  
Обзиром на велики број сунчаних дана, примарну орјентацију земљишта и конфигурацију терена већег дијела 
општине као и довољну количину воде постоје предуслови за интензивнију пољопривредну производњу. 
Заштиту и управљење земљиштем проводе власници обзиром на тренд све израженије свијести и стручног 
усавршавања пољопривредних произвођача. Општина је формирала у оквиру Одјељења за привреду и Одсјек 
за пољопривредну савјетодавну службу који се кадровски попуњава и јача младим и образованим људима 
пољопривредне струке који су спремни да се свакодневно стручно усавршавају и та искуства преносе 
пољопривредним произвођачима на подручју општине К.Дубица. Иста служба потпуно бесплатно пружа 
потребну стручну помоћ пољопривредницима са подручја општине Козарска Дубица везано за заштиту, 
квалитетно управљање и оптимално кориштење пољопривредног земљишта. 
 

4. СТАЊЕ ШУМСКИХ ЕКО-СИСТЕМА 
 

У урбаном подручју које је Урбанистичким планом К.Дубице 2020. обухвата 1209 хектара  
 

ТАБЕЛА 5. Извод из урбанистичког плана К.Дубице 2020. 

Намјена Површина (ха) Површина (%) 

Шума и парк шума   27, 49   2, 27 

Пољопривред.-шумске површине 143, 39 11, 86 
(Извор Урбанистички план „Козарска Дубица 2020“, аутор „ПРОЈЕКТ“ А.Д., Б. ЛУКА 

Шумама на подручју општине Козарска Дубица управља Шумско газдинство Приједор као дио предузећа 
„ШУМЕ РС“ кроз радну јединицу Козарска Дубица. Проблем је крађа, неконтролисана сјеча, немогућност да 
пријаве полицији директно пишу радници радних јединица „Шуме РС“, лугари и друго стручно особље 
шумских газдинстава - зато шуме и на нашем подручју трпе велике штете.  
Тај проблем се мора на ентитетском нивоу ријешити а примјењивати и на нивоима локалних заједница и свих 
радних јединица предузећа „ШУМЕ РС“. Шумарство је обзиром на велики број пилана значајна привредна 
грана на подручју наше оопштине. 
Потребно је радити на подстицајима за градњу и подизање погона за продуковање готових производа од 
дрвета а не задржавати се само на примарној преради дрвета и пласману полупроизвода јер тако ни локална 
ни шира друштвена заједница немају значајну корист а штете након сјече дрвета су опште познат проблем 
прије свега за локалну заједницу. Потребно је користити добро искуства из прошлих времена, оснивањем 
„покрета горана“ на нивоу ОШ који би уз стимулације за пошумљавање добијао финансијске подстицаје а на 
тај начин би се популизирао одржив однос према животној средини и сензибилизирао читав један слој 
младих људи за шуме као плућа планете земље и генератор кисеоника неопхопднох за здрав живот. 



 

Пиланама треба кроз планове активности у поступку издавања еколошких дозвола, поступно и са одређеним 
временским отклонима, наметнути да пиљевину не одлажу у природу него да је суше и компримују са био-
разградивим адхезивом - да се тај отпад претвори у користан и квалиетан енергент. 
 

5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 
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. 
Постоји потреба за збрињавањем инфективног и патогеног животињског отпада за шта је у свијету усвојен 
концепт спалионица за шта код нас не постоји законска регулатива каква је у примјени у Србији и ЕУ 
примјера ради. Овдје се ради на издвајању земљишта за те сврхе чиме се отвара проблем отпадних и 
процједних вода, опасности по животну средину, квалитет вода и земљишта на ширем подручју. У догледно 
вријеме ће се то одразити сасвим сигурно на квалитет питке воде јер је водозахват сад активног црпилишта 
сирова воде које се третира до квалитета потребног за пиће (Правилник о хигијенској исправности питке воде 
„Сл.гласник РС“ број 40/03).  
Требало би се окренути спалионичком систему уништавања патогеног органског отпада у складу са 
трендовима у ЕУ, а неоргански и несагориви нешкодљив остатак онда пласирати на регионалну депонију у 
Приједор. Алтернативу треба тражити ван експлоатације стављене пећи за печење цигле каквих је било на 
подручју општине Козарска Дубица. Локација таквих пећи би морала бити ван насељених мјеста уз 
обезбјеђење минимума техничких услова таквих да се обезбиједи немјешање отпадних вода и гасова из 
спалионице, прије њ. третмана, до нивоа нешкодљивог за животну средину и здравље људи. У земљама 
окружења, у Србији конкретно, одлично је ријешено питање термичке обраде комуналног, хазардног и 
инфективног отпада кроз законску регулативу дефинисано да се спаљује само онај материјал који се не може 
поново употријебити и рециклирати, а на депонију се одлажу само оне супстанце које су инертизоване 
термичком обрадом уз предходно одвајање и рециклирање свих обновљивих материјала. Волумен отпада се 
термичком обрадом смањује до 90 %, чинећи га нешкодљивим за животну средином. 
 

ТАБЕЛА 6. ПРИКУПЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ КОРИШТЕНОГ НАЈЛОНА 
ИЗВОР КП „КОМУНАЛАЦ“ А.Д. КОЗАРСКА ДУБИЦА, СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕКОЛОГИЈУ Г.РАДОСЛАВ ЛАЈИЋ 
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ТАБЕЛА 6. ПРИКУПЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ КОРИШТЕНОГ ПАПИРА 

ПРИКУПЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ КОРИШТЕНОГ ПАПИРА (у килограмима): 

Год.:  Јан.  Фебр. Март Април Мај Јун Јул Ауг. Септ. Октоб. Новем. Дец. Ук: 

2007 9980 10060 0 11940 13300 8360 12080 10100 0 14131 7905 9221 107077 

2008. 13869 15678 17070 13860 13878 15678 15276 16432 16382 16780 14472 13065 179440 



 

2009. 17144 15858 13715 16929 16501 15001 19278 18858 16292 17786 15858 16294 200160 
(ИЗВОР: КП „КОМУНАЛАЦ“ А.Д. КОЗАРСКА ДУБИЦА) 

 
Исто је и са старим-кориштеним папиром како се то види из Табеле 7. и Графика 2. 
Код прикупљених количина старог папира тренд раста прикупљених количина још је израженији. Највеће 
количине рециклабилног отпада прикупе се у љетним мјесецима јер је тада на располагању  један дио 
опскудног возног парка комуналног предузећа за ове сврхе. 
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ГРАФИК 2. ПРИКУПЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ КОРИШТЕНОГ ПАПИРА 

(ИЗВОР: КП „КОМУНАЛАЦ“ А.Д. КОЗАРСКА ДУБИЦА) 
 

Прикупљене количине би биле знатно веће да КП "Комуналац" има нма располагању адекватна возила мањих 
габарита само за ту намјену. Недостатак возила компензиран сналажљивошћу радника ове фирме али се види 
да су зимски мјесеци слабији због ангажмана механизације и превозних средстава на чишћењу улица. 
„КОМУНАЛАЦ“ а.д. Козарска Дубица има изражену потребу за возилом са компримовањем чврстог отпада 
при превозу, чиме би постигли веће ефекте и значајне уштеде. 
 

6. УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ И ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ              
(стање градског зеленила) 

 
 Управљање простором, животном средином распоред, квалитет и квантитет - стање градског зеленила у 
урбаној зони, градској зони општине Козарска Дубица дефинисан је УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ 
„КОЗАРСКА ДУБИЦА 2020“ који је за потребе општине израдио „Пројект“ а.д. Бања Лука 2010.године. 
Прецизнији, кровни циљеви везани за заштиту животне средине и област вода дати ЛЕАП-ом и СРПВОС-ом 
(ЛЕАП - Локалним акционим планом заштите животне средине из 2007. године и Стратешким развојним 
планом за воде и околинску санитацију из 2007. за општину Козарска Дубица донесени су акти усвојени од 
СО К:Дубица који су зацртали амбициозне али нереалне циљеве, који нису реализовани и стога захтијевају 
редефинисање уз сагледавање реалним могућности локалне заједнице и средстава од трећих страна, фондова, 
финасијских организација, Влада РС и БиХ са аспекта интегралне заштите воде, ваздуха и тла). Просторни 
план за Кнежицу у изради јер је сад у току јавни увид у Регулациони план урбаног насеља Кнежица. За 
урбане зоне постоје подаци о стању градског зеленила. 
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.  
За планирање и разраду градског система зеленила мора се поћи од постојећег и будућег функционалног 
зонирања града: од локација стамбених јединица, индустрије, школа, болница, комуналних површина, 
градског центра и других градских намјена. Потребно је познавати постојећи и планирани саобраћај, а такође 
и инфраструктурне мреже, које обезбјеђују снабдијевање града водом, струјом, гасом, топлотом, 
канализацијом и др. Такође су неопходни подаци о броју становника, данас и у будућности, за цијели град и 
по појединим реонима; затим спратност, и густина изградње стамбених блокова; капацитет друштвених, 
здравствених, дјечијих установа и школа, спортских објеката, односно површина под објектима и укупне 
територије града.  
На основу наведених параметара, може се закључити да је ниво озелењености око 2 %, док је степен 
озелењености око 15 m²/становнику.  
Зелене површине опште намјене: 



 

 Парковске површине 
1.  Централни градски парк налази се у Центр.дијелу града код Општине и  одликује се 

квалитет.локацијом - пружа могућности дa се уклопи у будуће реконструкције.  
2.   Парк Јабушље 1, 2 и 3. 

Паркови у насељу Јабушље су углавном сиромашне површине и дрвенастим и жбунастим садницама, као и 
свим пратећим урбаним мобилијарем. Углавном су то травне површине.  
 Сквер - мања зелена површина, представља важну композицију-допуну око јавних и 

администрат.објеката. Представљају огледало градских прилика, и тренутно на подручју града њихова 
заступљеност је мала.  

 Зелене површине испред јавних зграда - то су мањи комплекси зеленила, за чије уређење се брине 
Комунална организација: 

 Зелена површина испред зграде апотеке 
 Зелени појас поред паранзида (ул. Ђурђевданска ) 
 Зелена површина на углу улица Преображењска и Транзита 
 Зелена површина испред зграде П+4/3 Пухало и испред Кадровске зграде 
 Зелена површина испред зграде Д. Максимовић 19, 20, 21, 22 
 Зелена површина испред зграде К. Михајла 24 и зграде Солидарности 

Најчешће се користе за краткотрајан одмор и важан елеменат архитектонског компоновања. Дрвореди - 
линијско зеленило - представљају једну од најзначајнијих категорија зеленила, посебно зеленила опште 
намјене. Њихова важност огледа се колико у позитивним санитарним ефектима, толико и у естетском 
уобличавању одређених дијелова насеља, нарочито старих улица и трошних зграда у њима тако да се исте 
оплемене садњом растиња и дрвећа. Постојеће стање дрвореда по улицама је такво да је поред предвиђеног 
кресања и сјече стабала, неопходно вршити садњу садница, и то за попуњавање дрвореда или вршити замјену 
врсте дрвећа у цијелом дрвореду.  
 Зеленило дуж обала, плажа –  по обалама ријека, ради умањења испаравања воде, заштите водотока од 

загађења, учвршћавања обала, смањења одрона итд. 
 Блоковско зеленило - са објектима за колективно или индивид.становање, намјењене су организовању 

мјеста за краткотрајан одмор, спорт становника и побољшање квалитета живота око мјеста становања - 
Недостају у граду или су неуређене. 

 Зеленило школа - обезбјеђује развој, организацију простора за спортске и физичке активности, игру, 
забаву и одмор на ваздуху.  

 Зеленило вртића - обезбјеђују васпитни рад са дјецом различитих узраста, стварају услове за радно и 
еколошко образовање и код нас недостају овакве зелене површине.  

 Зеленило дуж путева - овај тип озелењавања се примјењује како на пјешачким улицама и алејама, тако 
и на улицама са аутомобилским саобраћајем.  

 Приватне зелене површине - већина приватних кућа посједује окућнице која је озелењена на посебан 
начин, у облику малих кућних вртова.  

Изградња и реконструкција стамбених, индустријских, пословних и пратећих комуналних објеката у ужем и 
ширем подручју града Дубице, доводи до повећанe угрожености постојећег зеленог фонда од бројних 
штетних абиотичких и биотичких фактора. Угроженост биљака на јавним зеленим површинама, нарочито 
дрвећа у алејама и дрворедима, у последњој декади је знатно повећана, првенствено због сушних периода и 
умањене физиолошке отпорности биљака, али и повећаног броја примарних и секундарних узрочника штета. 
Стога изграђене површине све више постају лабилне, при чему се јављају проблеми усљед низа узрока 
комплексне природе. Велики и раскошан парк формиран од одраслих борових стабала, школе и виле Борик у 
површини од 10000 м2 налази се у Кнежици у којој се око православне цркве формира још један плански 
мањи парк од 1000 м2 од нижег растиња предвиђен регулационим планом Кнежице.  

 
7. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 
 
Биљни и животињски свијет можемо посматрати кроз карактеристике агроекосистема, водених, жбунастих и 
зељастих екосистема и доста присутних шумских и ливадских екосистема. Потребно их је сачувати као 
природна станишта дивље флоре и фауне. 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 у обухвату Урбанистичког плана су велике површине 
врста као што су храст, буква, јасен, јавор, бор, смрча. Што се тиче животињског свијета, углавном су 
заступљене следеће врсте: рибе, жабе, корњаче, змије, гуштери, дивље патке, голубови. Регулационим 
планом Кнежице планирано је подизање крајишког етно-домаћинства у циљу очувања традиције и културно-



 

историјског наслијеђа, постоји извођачки пројекат откупљено земљиште али је проблем око 90 000 КМ да се 
пројекат реализује и заживи. Због сачуваних природних љепота, планина Козаре и Просаре, те ријеке Уне 
природно наслијеђе представља велики потенцијал за развој туризма, бањског (Мљечаница) и рекреативног 
туризма (поред ријеке Уне) што су са аспекта заштите животне средини најчистије економске дјелатности 
које не нарушавају природну равнотежу и биодиверзитет а доносе добит правилним управљањем и 
маркетингом сопствених потенцијала, могућности, предности, бурне - антифашистичке историје и културе 
овог краја. Треба тражити развојну шансу општине кроз промовисање и заштиту природних богатстава на 
нивоу општине, ентитета и државе у цјелини и кроз пројекте прекограничне сарадње када се за то створе 
прилике и билатерални односи вишег квалитета. Једина предност слабо развијене економије и недостатка 
производних дјелатности манифестује се у чистијој животној средини. Локална економија није развијена 
значајно и на тој релацији нема значајнијих проблема. Проблем су шљункаре за које дозволе за експлоатцију 
даје Министарство а не контролише издата Рјешења, односно поврат у пређашње стање водотока након 
кориштења из кога је минерална сировина експлоатисана. Свијест грађана треба дићи на виши ниво како би 
реаговали и на више инстанце управљачких структура једног друштва и потакли их на активнији и 
одговорнији однос као и приватнике који несавјесно експлоатишу општедруштвена добра. Локална Мљекара 
је затворен систем са регулаисаним поступцима пречишћавања отпадних вода - имају еколошке дозволе за 
све своје погоне издате од надлежног Министарства просторног уређења и екологије РС.  
Утицај животне средине на јавно здравље 
Нису забиљежени штетни ефекти на простору општине Козарска Дубица за које је доказано да су посљедица 
утицаја животне средине на људско здравље. Поплаве су спријечене превентивном изградњом заштитних 
насипа. Водоплавно земљиште у сливу Саве ријетко је насељено и не пријети угрожавању здравља 
становништва. Спроводи се сваке године систематска дератизација, дезинфекција и дезинсекција на простору 
читаве општине Козарска Дубица код стручно оспособљеног извршиоца услуга уз маркетинг кампању путем 
локалних медија. Проблем је амброзија - алерген за који је потребно много средстава за искорјењивање (на 1 
м2 по 1000-2000 стабљика овог алергена) – погађа особе са алергијом којих је око 10 % од укупне популације 
по свјетским стандардима. Проблем - недостатак довољне количине питке воде и пречистача отпадних вода. 
Нема још директних штета на здравље људи али их можемо очекивати ако се не реагује изградњом 
пречистача комуналних отпадних вода града. 

Културно-историјско насљеђе општине Козарска Дубица 

Жеља за очувањем традиције и културне баштине, а самим тим и идентитета локалне заједнице јесте и једна 
од основних тенденција савременог урбанизма у принципима одрживог развоја. Заштита и очување насљеђа 
спроводи се на основу прописа о планирању и уређењу простора, изградње објеката и заштити животне 
средине, првенствено прописана Законом о заштити културног и природног насљеђа.  

Заштита и коришћење културно-историјског насљеђа уређује се просторним плановима, који представљају 
основу за израду урбанистичких планова, којима се детаљније разрађују и просторно дефинишу опредјељења 
из просторних планова општине, утврђују границе грађевинског, пољопривредног и шумског земљишта те 
намјене површина за разне намјене и потребе, а једне од њих су и заштићене зоне и зоне реконструкције и 
санације.  

Основне карактеристике градитељског насљеђа на посматраном подручју 

Бројна ратна дешавања и разарања у протеклих неколико вијекова, неадекватни видови и мјере заштите као и 
проблеми око њеног спровођења, те неквалитетан материјал од којег су објекти били грађени, утицали су на 
то да је већи дио градитељског и културно-историјског насљеђа општине Koзарска Дубица уништен. На 
подручју општине Козарска Дубица ипак постоје вриједни материјални остаци амбијенталних градитељских 
цјелина и појединачних објеката из ранијих периода првенствено са краја 19 и почетка 20 вијека.  

Према одлукама Комисије за очување Националних споменика БиХ, Националним спомеником проглашен је 
Харем Градске џамије у Козарској Дубици. Национални споменик чини мјесто џамије и харем. У харему, 
сјеверно од џамије, у осовини улаза у џамију налазио се шадрван, шестоугаоне основе. На дијелу парцеле 
западно од џамије налазила се група од тридесетак нишана.  

На привременој листи националних споменика налази се Православна црква и манастир Св. Михаила у 
Моштаници (ван обухвата) и Жупна црква Узвишења Св. Крижа у Козарској Дубици. Жупна црква 
Узвишења Св. Крижа са жупном кућом саграђена је 1925. године.  

На листи петицијa за проглашење добара Националним спомеником, у обухвату Урбанистичког плана 
општине Козарска Дубица, налазе се: 

 Градска џамија 
 Чаршијска џамија 
 Медреса - мејтеф 
 Пухлум џамија 



 

 Зграда у Светосавској улици бр. 19 
 Зграда у Светосавској улици бр. 21 

 „Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа“ Републике Српске за потребе 
израде Урбанистичког плана Козарска Дубица 2020, прописао је услове и мјере чувања, одфржавања и 
кориштења културних добара. Прелиминарна листа објеката културно-историјског и природног насљеђа 
формирана је на основу постојећих података Завода и података прикупљених обиласком предметногх 
подручја.  

Прелиминарни списак објеката природног насљеђа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oбјекти који су на Листи националних споменика БиХ или за које постоје петиције за увршатавање на ову 
листу ( објекти који уживају највиши степен заштите): 

 Православна црква и манастир Св. Михаила, Моштаница 
 Жупна црква узвишења Св, Крижа 
 Харем градске џамије 
 Археолошки локалитет Каменик 
 Чаршијска џамија-петиција 
 Медерса мејтеф-петиција 
 Пухлум џамија-петиција 
 Објекти у Светосавској 19 и 21 –петиција 
 Спомен подручје Доња Градина 

2. Oстaле градитељске цјелине и објекти: 
 Светосавска улица и Ђачка улица-амбијентална цјелина 
 Појединачни објекти у Градској улици, објекти 6 и 8а 
 Објекат у Доситејовом улицом, објекат бр. 30  
 Објекат у Видовданској улици, објекат бр. 43 
 Објекат у Требињској улици, објекат бр. 16 
 Oбјекти у Улици Милана Тепића, објекат бр. 80 
 

Стање просторно-планске документације  
(у погледу покривености подручја и у погледу ажурности планова) 

 
Један од најважнијих фактора за добро функционисање  неке просторне цјелине јесте планска документација 
која уређује ту просторну цјелину.  
Општина Козарска Дубица на својој територији тренутно има четири важећа планска документа. 
-Урбанистички план „Козарска Дубица 2020“ који је важећи од 14.12.2006. године и обухвата урбано 
подручје површине 1 209 ha што је  2,42%  од укупне површине општине. 
-Регулациони план „Централна зона Козарска Дубица“ који је важећи од 3.7.2007. године ,а површина 
обухвата је 186 ha. 
-Регулациони план „Кривдића брдо“ који је важећи од 26.2.2010. године, површине обухвата од 55,33 ha. 
-Регулациони план „Индустријска зона Липова греда“ који је важећи од 1.4.2010. године, а површина 
обухвата је 21 ha. 



 

Тренутно је у изради регулациони план насеља Кнежица, који је у фази јавног увида у нацрт регулационог 
плана. 
Регулациони план „Централна зона Козарска Дубица“ је до сада измјењиван 2 пута,а разлози за измјену се 
односе на промјену намјене објеката,спратност и саобраћајну инфраструктуру. 
На подручју општине евидентан је велики број нелегалних објеката,односно дивља градња. У покушају да се 
смаји број таквих објеката  донешена је одлука да се да могућност легализације нелегално изграђених 
објеката која је била на снази два пута у трајњу по шест мјесеци,а њен резултат је свега 25 захтјева за 
легализацију. Као превентивну мјеру за спречавање дивље градње потребно је идентификовати следећу 
атрактивну локацију за градњу и за њу израдити регулациони план. Идентификовање такве локације захтјева 
опсежан истрживачки рад како би инвестирање у планску документацију било оправдано.      

površina obuhvaćena urbanističkim planom „Kozarska Dubica 2010"
površina obuhvaćena regulacionim planom „Centralna zona”
površina obuhvaćena regulacionim planom „Krivdića brdo”

 
 
 

Анализа буџета 
 

Ребалансом буџета Општине Козарска Дубица за 2009.годину планирана су укупна буџетска средства у 
износу од 11.110.000 КМ, а остварена у износу   10.559.555 КМ или 95% од планираних. 
 
Табела 1.   Укупна буџетска средства по годинама 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Укупно планирана  
буџетска средства 

 
6.548.400 

 
8.663.000 

 
9.678.500 

 
9.900.000 

 
11.110.000 

Укупно остварена буџетска 
средства 

 
6.774.392 

 
7.818.663 

 
9.809.110 

 
9.099.996 

 
10.559.554 

 

 



 

Структуру остварених буџетских средстава у 2009.години чине: порески приходи 6.028.618 КМ, непорески 
приходи 1.414.880 КМ, текући и капитални грантови 1.285.831 КМ, приливи од продаје сталних средстава 
136.430 КМ и приливи од домаћег задуживања  1.693.796 КМ. 
 
Табела 2.   Остварена буџетска средства 
 2008. Стр. % 2009. Стр.% 
Порески приходи 7.042.358 77,4 6.028.618 57,1 
Непорески приходи 1.577.714 17,3 1.414.830 13,4 
Текући и капитални грантови 446.992 4,9 1.285.831 12,2 
Прилив од продаје сталних средстава 32.932 0,4 136.430 1,3 
Прилив од домаћег задуживања   1.693.796 16,0 
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 9.099.996 100 10.559.555 100 

 
 
 
Остварени порески приходи у 2009.години износе 6.028.618 КМ и чине 57,1 % од укупних буџетских 
средстава, а непорески приходи 1.414.880 КМ или 13,4 % од укупних буџетских средстава. 
 
У структури пореских прихода најзначајнију ставку (85%) чине приходи од индиректних пореза који су у 
2009.години  остварени у износу од 5.126.539 КМ. У односу на 2008. остварени приходи по основу пореза на 
додату вриједност мањи су за 13,5% и у апсолутном износу за 801.243,80 КМ. У структури непореских 
прихода 55,0 % чине приходи по основу накнада по разним основама, приходи од административних и 
комуналних такса. 
 
Укупно остварени расходи и издаци у 2009.години износе 10.795.556 КМ. Текући расходи су остварени у 
износу  7.178.275 КМ или 66,5 % од укупних расхода и издатака ( од чега: плате и накнаде трошкова 
запослених, порези и доприноси на остала лична примања 3.074.337 КМ или 28,5 %, трошкови материјала и 
услуга 2.277.466 КМ или 21,1 %, текуће помоћи 1.776.735 КМ или 16,5 % и трошкови за камате 49.737 КМ 
или 0,5 % од укупних расхода и издатака). Капитални расходи у 2009.години износе 3.282.249 КМ и чине 30,4 
% од укупних расхода и издатака. За набавку сталних средстава утрошено је  3.036.617 КМ или 28,1 % и 
капиталне помоћи 245.633 КМ или 2,3 %. За отплату дугорочних кредита издвојено је 335.032 КМ или 3,1 % 
од укупних расхода и издатака. 
 
 



 

 
Табела 3.    Остварена буџетска потрошња 
 2008. Стр. % 2009. Стр.% 
Текући расходи 6.725.044 67,9 7.178.275 66,5 
Капитални расходи  2.719.430 27,5 3.282.249 30,4 
Отплата дугова   454.555 4,6   335.032 3,1 
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА          9.899.029 100      10.795.556 100 

 

 

 
Буџетом  општине за 2010.годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 9.735.000 КМ, од чега: 
порески приходи 6.199.000 КМ, непорески приходи 1.986.000 КМ, текући и капитални грантови 300.000 КМ, 
приливи од продаје сталних средстава 150.000 КМ и приливи од домаћег задуживања 1.100.000 КМ. 
 



 

Планирани текући трошкови ( плате и накнаде запослених, трошкови материјала и услуга, текуће помоћи и 
трошкови за камате) износе 6.856.000 КМ или 70,4 %. 
Планирани капитални расходи износе 2.394.000 КМ или 24,6 % од укупних расхода и издатака. 
Отплата задужења планирана је у износу 485.000 КМ или 5,0 % од укупних расхода и издатака.   
 


