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КАКО СМО РАЗВИЛИ СТРАТЕГИЈУ: 

ФАЗА А: ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ 
 израда смјерница од стране Уна-Сане, 
 иницијални састанци, 
 избор управне групе и комисије за израду СРПВОС. 

ФАЗА Б: ОБУКА И ИЗРАДА 1. ДИЈЕЛА СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 
ВОДЕ И ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ 

 израда смјерница од стране Удружења за заштиту и унапређења човјекове околине 
''Уна-Сана'' Бихаћ; 

 обука комисија за израду 1. дијела стратешког развојног плана за воде и околинску 
санитацију (OSCE), 

 прикупљање података за 1. дио стратешког развојног плана за воде и околинску 
санитацију + анкетирање грађана, 

 израда 1. дијела стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију 
(анализа стања, SWOT анализа и визија). 

ФАЗА Ц: ОБУКА И ИЗРАДА 2. ДИЈЕЛА СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 
ВОДЕ И ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ 

 израда смјерница од стране Удружења за заштиту и унапређење човјекове околине 
˝Уна-Сана˝ Бихаћ, 

 обука комисија за израду 2. дијела стратешког развојног плана за воде и околинску 
санитацију (ОSCE), 

  прикупљање података за 2. дио стратешког развојног плана за воде и околинску 
санитацију + анкетирање грађана, 

  израда 2. дијела стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију 
(стратешки и оперативни циљеви, програми и - пројекти, приоритетизација 
пројеката), 

 израда нацрта стратешког развојног  плана за воде и околинску санитацију. 

ФАЗА Д: ЈАВНА РАСПРАВА, УСВАЈАЊЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И 
ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ 

 усвајање нацрта стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију од 
стране скупштине општине, 

  процес јавне расправе о нацрту стратешког развојног плана за воде и околинску 
санитацију, 

  ревизија стратешког развојног плана за воде и околинску анитацију од стране 
неовисног швицарског експерта (госп. Мартин вон Каенел), 

  израда приједлога стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију, 
  усвајање приједлога стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију од 

стране скупштине општине. 

ФАЗА Е: ПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И ОКОЛИНСКУ 
САНИТАЦИЈУ 

 промоција oпштинског стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију, 
 израда годишњег оперативног плана имплементације стратешког развојног плана за воде и 

околинску санитацију, 
 усвајање оперативног плана од стране скупштине општине, 
 осигуравање доступности стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију 

најширој јавности, 
 имплементација пројеката из оперативног плана. 
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1.  У В О Д
Рјешавање питања везаних за воде и заштиту околине представљају основне 
предуслове за живот на одређеном простору, а такође и предуслове за стратешки 
развој тог подручја. Унапређење управљања водоснабдијевањем, отпадним водама, 
крутим отпадом и оборинским водама у данашње вријеме пред локалну управу се 
поставља као императив, а локална управа управо у овим областима има и значајне 
надлежности одређене Законом о локалној самоуправи Републике Српске.  

Из наведених разлога, у оквиру Пројекта добре управе у области вода и заштите 
околиша ''GOV-WАDЕ'', који Општина Козарска Дубица имплементира уз подршку 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу, односно Удружења за заштиту и 
унапређење човјекове околине ''Уна-Сана'' из Бихаћа, Општина Козарска Дубица је 
приступила изради Стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију 
(СРПВОС) за период 2007. – 2011. година.  

Стратешки развојни план за воде и околишну санитацију у потпуности је усклађен са 
Стратешким планом развоја Општине Козарска Дубица за период 2006. – 2010. 
година, који је усвојен у децембру 2005. године, као и са осталим стратешко-
планским документима донесеним на општинском и ентитетском нивоу.   

 
1.1. НОСИОЦИ ИЗРАДЕ 
У складу са надлежностима из члана 30. Закона о локалној самоуправи Републике 
Српске, те у складу са чланом 28. Статута Општине Козарска Дубица, у сврху израде 
Стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију, Скупштина Општине 
Козарска Дубица Одлуком број 02-013-155/06 и 02-013-156/06 од 07.09.2006 године, 
именовала је Комисију за стратешко планирање у области вода и заштите околиша у 
слиједећем саставу: 
1. Бранко Бараћ, начелник општине  
2. Ранко Губић, предсједник Скупштине  
3. Саша Шипка, представник Водоводног предузећа  
4. Маринко Буразор, представник комуналног предузећа  
5. Перо Каран, представник локалне агенције за развој    
6. Милинко Симатовић, представник одјељења за Просторно уређење  
7. Намка Ћоралић, представнихк невладиног сектора 
8. Александар Вукомановић, представник омладинске популације  
9. Радушка Пекић, представник образовног сектора 
10. Мерима Тркуља, представник пољопривредне савјетодавне службе. 

Радом Комисије руководила је Управна група коју су сачињавали: 
1. Даница Вуковић, представник општине задужена за област вода и околинске 

санитације  
2. Љубомир Марјановић, замјеник начелника  
3. Ранко Рељић, представник за област комуналних дјелатности 
4. Милинко Симатовић, представник Општине за област просторног планирања  
5. Илија Тадић, представник за административно-техничке послове  

У оквиру Комисије формиране су фокусне групе по областима: 
 водоснабдијевање, 
 одводња и пречишћавање отпадних вода, 
 управљање крутим отпадом, 
 одводња оборинских вода, заштита од вода – одбрана од поплава и 
 локална управа и њени партнери.  
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1.2. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Стратегија је свеобухватан процес одлучивања о томе куда се упутити и како до тамо 
стићи. 
Стратегије помажу управама да темељито размисле о томе шта желе постићи и 
како до тамо стићи. Она такође осигурава да су управе увијек орјентисане на 
питања од стварне важности и да су за њих у стању издвојити средства. У 
демократији, као крајњи циљ јавља се стварање јавне вриједности, то јест услуга и 
резултата које ће јавност цијенити. Политика се треба развијати унутар оквира 
дугорочне стратегије, имајући у виду све практичне аспекте имплементације. 
 
Стратешко планирање, као једна од пракса доброг управљања показало се као 
незаобилазна степеница у развоју општине јер: 
o омогућава учешће свих заинтересираних страна у процесу планирања и 

доношења одлука (владине институције, јавне установе и јавна предузећа, 
приватни сектор, невладине организације и грађани), 

o осигурава сталну орјентацију у ком смјеру управа треба да се развија, 
o утиче на побољшање ефикасности, ефективности и економичности управе 

која има стратешке развојне планове и која их користи, односно 
имплементира, 

o утиче на унапређење комуникације, координације сарадње свих 
заинтересованих страна, те стварање партнерских односа између јавног 
сектора, грађана, приватног сектора и невладиног сектора, 

o омогућава јачање локалне управе кроз едукацију, како би у будућности 
самостално креирала и надзирала стратешко-планске активности у општини, 

o утиче на јачање свијести грађана о њиховој директној или индиректној 
укључености у демократске процесе креирања властите будућности, 

o утиче на јачање свијести грађана о властитој одговорности и одговорности 
осталих заинтересираних страна, 

o осигурава другим владиним институцијама на вишим нивоима (регија, ентитет, 
држава) да прате развој општине и да планирају своје доприносе њеном 
развоју (Агенције за воде - ¨водопривреда¨, Еко-фондови, министарства, 
дирекције, заводи и слично), 

o осигурава нову позицију општине према сусједима и према региону у којем 
се налази, 

o осигурава донаторским организацијама (Европска комисија, USAID, SDC, 
UNDP) и развојним банкама (Свјетска банка, KfW банка, EBRD итд.) да прате и 
укључују се у развој општине,  

o осигурава потпуно нови имиџ општине. 
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1.3. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СРПВОС 
 
Стратешки развојни план за воде и околинску санитацију рађен је у складу са 
препорученом методологијом OSCE-а. У сврху усвајања и примјене ове 
матодологије, Комисија за израду плана похађала је у два наврата обуку, коју су 
водили представници OSCE-а.  
Кориштена методологија подразумијева: 
• прикупљање општих информација о општини,  
• израду анализе стања, укључујући и SWOT-анализу по свим областима, 
• дефинисање развојне визије,  
• дефинисање стратешких опредјељења и стратешких циљева, 
• дефинисање оперативних циљева, те програма и пројеката, 
• приоритетизацију пројеката и  
• дефинисање начина имплементације и контроле провођења стратешког 
развојног плана за воде и околинску санитацију.  
 
1.4. УКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОСТИ И ИНФОРМИРАЊЕ 
 
Процес израде плана праћен је значајним активностима усмјереним ка 
информисању и укључивању свих заинтересованих страна у процес израде плана, 
односно процес доношења одлука. Овим активностима обухваћени су: грађани, 
приватни сектор, општинска управа, јавна комунална предузећа, невладин сектор, 
образовне и здравствене установе.  
У току процеса јавне расправе, који је услиједио по усвајању Нацрта СРПВОС од 
стране СО, подузет је низ активности на укључивању јавности и добијању мишљења о 
плану од стране најшире јавности: 
 састанци са представницима мјесних заједница, 
 јавна трибина,  
 завршна јавна расправа, 
 достављање Нацрта СРПВОС мјесним заједницама, јавним предузећима и 
установама на општинском и ентитетском нивоу, 

 давање Нацрта СРПВОС на увид и мишљење грађанима (у згради општине и 
путем wеб-странице). 

 
На овај начин омогућено је свим заинтересованим странама да изврше увид у Нацрт 
СРПВОС и своје примједбе, приједлоге и сугестије доставе Комисији, која је исте 
размотрила, те прихватила или одбацила уз образложење.  
У циљу што бољег информисања јавности и потицања на активно учествовање у 
процесу,  израда и усвајање Стратешког развојног плана за воде и околинску 
санитацију праћени су у цијелом периоду веома значајним организованим 
медијским активностима:  
 радио и ТВ емисије контакт-типа,  
 радио и ТВ спотови,  
 прилози у информативним радио и ТВ емисијама,  
 чланци у писаним медијима,  
 пресс конференције и  
 штампани информативни материјал – плакати, леци и брошуре. 

У току израде СРПВОС проведене су двије анкете. Прва анкета проведена је у сврху 
добијања мишљења јавности о постојећем стању по областима, док је кроз другу 
анкету јавност дала мишљење о визији развоја, стратешким циљевима и 
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приоритетизацији пројеката. Резултати обију анкета презентовани су у оквиру текста 
Стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију.  
 
1.5. УСВАЈАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СРПВОС 
Стратешки развојни план за воде и околинску санитацију урађен је у периоду 
октобар 2006. године – април 2007. године, а усвојен је од стране Скупштине Општине 
Козарска Дубица одлуком број 02-013-63/07 на сједници СО одржаној дана 12. 4. 2007 
године.  

Стратешки развојни план за ВОС односи се на период од пет година (2007. – 2011. 
година). Комисија је свјесна да због ограничених финансијских могућности сви 
програми и пројекти предвиђени овим планом неће моћи бити реализовани у 
наведеном периоду.  

Реално је очекивати да се пројекти неће финансирати искључиво из општинског 
буџета и постоји отворена могућност кориштења других извора финансирања (виши 
нивои власти, међународне развојне и финансијске институције) и општина подузима 
потребне активности на обезбјеђивању ових средстава. Такођер, предвиђено је и 
праћење реализације плана за сваку годину, те његово стално допуњавање, па је 
Комисија донијела одлуку да на попису пројеката остави све кандидиране пројекте, 
који ће бити реализовани у складу са годишњим оперативним планом 
имплементације, а према одређеном приоритету и  финансијским потенцијалима.  
 

5   
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КОРАЦИ У ИМПЛЕМЕТАЦИЈИ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И 
ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ 
ОРАЦИ У ИМПЛЕМЕТАЦИЈИ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И 

ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ 
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2. СWОТ АНАЛИЗА ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА ПО СЕКТОРИМА 
 
2.1.  СЕКТОР ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ: 

СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 
• постојање више потенцијалних изворишта, 
• постоје људски ресурси, 
• постоји значајна покривеност корисника са услугом 

водоснабдијевања, 
• постоји стална контрола квалитета воде у градском 

водоводу, 
• постоји велики број извора на сеоском подручју, 
• постоје усвојени стратешки планови за развој општине, 

ЛЕАП (локални еколошки план за заштиту животне 
средине), Стратегија развоја водоснабдијевања општине 
Козарска Дубица, 

• постоји Одлука о функционисању ЛВС (види слабости) 

• велики губици у мрежи (подједнако технички и 
административни), 

• велика удаљеност водозахвата и велике висине пумпања 
воде, 

• вода се не контролише у сеоским мјесним заједницама 
и њиховим локалним водоводима, 

• неријешена власничка структура, 
• недовољни капацитети резервоара, 
• сеоски водоводи се граде индивидуално без стручног 

надзора, 
• слаба информисаност јавности о квалитету воде, 
• градска водоводна мрежа је дотрајала, 
• главни примарни цјевовод је дотрајао и недовољног је 

попречног пресјека (ДН250), 
• постоје уска грла у градској водоводној мрежи, 
• водоцрпилиште у експлоатацији нема дефинисане зоне 

санитарне заштите, 
• Одлука о функционисању ЛВС се не примјењује, 

МОГУЋНОСТИ: ПРИЈЕТЊЕ: 
• постоје алтернативни извори водоснабдијевања, 
• повољна кредитна средства (потенцијални извори 

финансирања), 
• размјена искустава и едукација, 
• могућност едукације грађана и подизање свијести, 
• постоји могућност бољег искориштавања кадровских 

потенцијала. 

• одузимање овлаштења општинама, а повећање њихових 
обавеза, 

• изградња привредних капацитета у зонама заштите 
изворишта, 

• кориштење хемијских средстава у пољопривреди у 
зонама заштите, 

• неријешено питање заштите сеоских изворишта, 
• неријешени имовинско-правни односи, 
• неусклађеност и непровођење законских прописа, 
• непостојање пројектне документације за нове пројекте. 
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2.2. СЕКТОР: ОДВОДЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА: 
СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 

• постоји пројектна документација за одређене пројекте, 
• постоје људски капацитети, 
• повољна конфигурација терена, 
• постојање свијести и одговорности код одређеног броја 

грађана, 
• постоји значајна покривеност корисника са услугом одводње 

отпадних вода (76% али само урбаног градског подручја) 
• постоји воља и отвореност за инвестиције код руководећих 

структура власти, 
• постоје стратешки планови развоја општине, локални еколошки 

план, а у току је израда плана за воде и околинску санитацију, 
• у просторно планској документацији постоје планови за 

локацију ППОВ. 

• нема пречистача отпадних вода, 
• нераздвојеност оборинске и фекалне канализације, 
• употреба неадекватних цјеви за одводњу (лош цијевни 

материјал), 
• не постоји евиденција о индустријским загађивачима, 
• пропусне септичке јаме у подручјима која нису покривена 

канализационом мрежом, 
• постојећи отворени канали за одводњу се не одржавају, 
• не постоје прецизно утврђене и раздвојене надлежности по 

питању одржавања канала на општинском и републичком 
нивоу. 

МОГУЋНОСТИ: ПРИЈЕТЊЕ: 
• потенцијални извори финансирања (суфинансирање Уна-

Сана и општина; општина и грађани), 
• у фази израда просторно-планске документације за дио 

градске зоне, 
• едукација грађана и особља јавних комуналних и водоводних 

предузећа, 
• могућност осавремењивања градске управе и јавних 

предузећа, 
• могућност успостављања боље комуникације општинских 

одјељења и ресорног републичког министарства за воде и 
републичке дирекције за воде, 

• могућност бољег повезивања на ужем и ширем нивоу, а у циљу 
рјешавања третмана отпадних вода, 

• могућност едукације општинских референата у одјељењу за 
стамбено комуналне дјелатности, 

• могућност побољшања информатичке опремљености и 
оспособљености стручних сарадника у надлежним 
општинским одјељењима - набавка нове опреме и набавка 
намјенског софтвера за формирање ГИС базе података 
објеката водоводне и комуналне инфраструктуре. 

• могућност настајања епидемије због постојања отворених 
канала у градској зони,  

• могућност знатног повећања цијена услуга због изградње новог 
система, 

• постојећа пројектна и планска документација везана за 
одводњу оборинских и отпадних вода је застарјела, 

• спора примјена закона – нефункционисање инспекцијских 
служби, 

• недостатак финансијских средстава. 
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2.3. СЕКТОР: УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ 
 

СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 
• постоји жеља и тражење становништва и пр.субјеката 

Козарске Дубице те опредјељење надлежних и привредних 
субјеката да се питање прикупљања и третмана отпада 
ријеши на адекватан и рационалан начин, узимајући у обзир 
еколошку и економску профитабилност и начело близине .  

• постоји и евидентна је активност на  јачању локалне управе и 
НВО сектора  

• постоји значајна  покривеност корисника са услугом 
прикупљања и одвоза отпада у граду  

• постоји дјелимично сортирање отпада  
• постоје стратешки планови развоја општина, Локални 

еколошки план за заштиту околине, у изради план је план за 
воде и околинску санитацију. 

• неадекватно опремљена Јавна комунална предузећа 
• непостојање претоварне станице  
• неуређеност постојећих депонија 
• неизграђена свијест грађана, лоше навике 
• низак проценат наплате услуга , велика незапосленост 
• постоје дивље депоније  
• мала покривеност општине са услугама прикупљања и одвоза 

отпада (30%) 

МОГУЋНОСТИ: ПРИЈЕТЊЕ: 
• могућност креирања нових законских прописа – промјена и 

прилагођавање 
• могућност откупа секундарних сировина 
• могућност ангажовања невладиног сектора 
• могућност обезбјеђивања финансијских средстава са вишег 

нивоа 
• могућност прибављања донаторских и  повољних кредитних 

средстава   
• могућност додатног  техничког опремања комуналних 

предузећа и едукација радника. 
 

• осјетљивост становништва на повећање цијена услуга  
• немогућност утицаја на градску депонију 
• постојање дивљих депонија 
• постојање депоније уз обалу ријеке Уне (потребна санација) 
• отпор становништва за одабир локације депоније 
• неповољно законско окружење 
• неефикасан рад инспекцијских служби 
• недовољна и неправовремена координација на свим нивоима 

власти 
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2.4. ЗАШТИТА ОД ВОДА И ОДВОДЊА ОБОРИНСКИХ ВОДА 
 

СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 
• постојање већ изграђених одбрамбених објеката 

(насипи и канали)  
• постоји информисање јавности о релевантним појавама, 

мада би требало бити коонтинуирано и редовно. 
• постоји усвојен Локални еколошки план за заштиту 

животне околине, а у изради је  план за заштиту вода и 
околинске санитације . 

• не постоји разрађен систем одбране од поплава. 
• постојећи систем се не одржава (канали су затрпани и 

обрасли, насип је на појединим дијеловима ослабљен  
• служба ЦЗ и опшинске службе недовољно координирају  
• није успостављен систем осматрања  и обавјештавања 
• на каналима и водотоцима су изграђене  препреке које 

узрокују поплаве 
• велике количине воде од индустријских загађивача и 

домаћинстава директно се излијевају у отворене канале  
• неконтролисана експлоатација шума а она је битан 

фактор који утиче на квантитет и квалитет воде 
МОГУЋНОСТИ: ПРИЈЕТЊЕ: 

• могућност едукације особља опшинских служби, 
радника ЦЗ и грађана 

• могућност обезбјеђење финансијских средстава са 
вишег нивоа  

• могућност усклађивање просторно-планске 
документације са плановима одбране од поплава 

• могућност успостављања боље повезаности са ужим и 
ширим окружењем  

• недостатак властитих финансијских средстава 
• непоштивање и непровођење законских прописа 
• слаб интерес и свијест знатног броја  грађана – 

неодговорност и необразованост 
• није утврђена надлежности за проблеме у области 

заштите од поплава   
• слаба координација ресорних тијела на општинском и 

републичком нивоу 
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2.5. СЕКТОР: ЛОКАЛНА УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ 
 

СНАГЕ: СЛАБОСТИ: 
• постојање општинског одјељења за бригу о комуналној 

инфраструктури, просторно - планској доументацији  
• постојање - увођење новог ''реферата'' за сектор ВОС-а 
• постојање генералног Стратешког плана развоја општине, 

Локалног еколошког плана а тренутно у  изради план за воде и 
околинску санитацију и других планских  докумената.  

• формирана је комунална полиција  
• обезбјеђен је стручан и компетентан кадар за инспекцију  
• јака и стабилна јавна комунална и водоводна предузећа 
• јако цивилно друштво 
• економичан, ефикасан и транспарентан рад општинских 

одјељења  
• отвореност општинске сруктуре за инвестиције  
• постоји Локална агенције за развој  
• постоји Општинска туристичка организација 
• постоји посебан одсјек  за пољопривреду у оквиру 

Административне службе општине. 
• постоји воља за кадровско и техничко оспособљавање радника 

општине 
• постоји воља за јачање опремљености установа  у области 

здравства, социјалне заштите и школства. 
• постоји  воља за јачање мјесних заједница 

• недовољна  опремљеност локалне управе 
• недовољна информисаност, недовољна информатичка 

оспособљеност радника 
• неравноправан однос града и села (локација депоније)  
• недостатак нових и неажурност старих прописа  
• недостатак младог и образованог кадра  
• недостатак предузетничког духа  
• недостатак властитих средстава  
• одлив високообразованих младих људи  
• недостатак организоване пољопривредне производње  
• недостатак стимулативних мјера за приватне подузетнике који 

би инвестирали на подручју општине. 

МОГУЋНОСТИ: ПРИЈЕТЊЕ: 
• међуопштинска, регионална и међудржавна сарадња 
• едуковање особља управе 
• подизање свијести и спремност на промјене  
• отварање  општине у смислу развоја туризма  
• израда просторно планске документације за просторе 

шљункара а у сврху развоја туризма 
• могућност креирања олакшица за приватна предузећа која 

улажу и запошљавају на територији   општине 

• незаинтересованост приватног сектора за процесе ВОС-а 
• недостатак финансија 
• честе промјене и непровођење законских прописа 
• финансијска ограничења  
• недостатак опшинских надлежности над природним 

ресурсима 
• низак стандард грађана  
• континуирани одлазак  млађе популације 
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3. СТРАТЕШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА 
 
Узимајући у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и 
могућности из проведене SWOT анализе, те укључујући изјаву о визији, одређени су 
стратешки и оперативни циљеви развоја области вода и околинске санитације. Иако 
се неки од циљева могу окарактерисати као санациони, они су усмјерени на 
стварање претпоставки за одрживи развој поменутих области. Програми и пројекти су 
предложени у сврху што скоријег приближавања стратешким циљевима и бржег 
остварења оперативних циљева. Приликом њиховог предлагања водило се рачуна о 
њиховој оправданости, изводљивости и одрживости. 
Планирана унапређења у области водоснабдијевања (смањење губитака односно 
процента необрачунате воде кроз санацију и реконструкцију постојећих водоводних 
система, побољшање односа са корисницима, побољшање наплате, те посебно 
подузимање мјера за дугорочно осигурање квалитета воде свим грађанима општине) 
усмјерена су на подизање општег стандарда и развоја заједнице, те представљају 
предуслов за развој и финансирање система одводње отпадних вода и њиховог 
пречишћавања. Такође, донаторске организације и развојне банке поштују исте 
принципе и постављају сличне услове. 
У области оводње и пречишћавања оптадних вода тежиште је дато на смањењу 
загађења ријека Уне и Саве и њихових притока урбаним и индустријским отпадним 
водама и успостављањем надзора и контроле над испуштањем вода. Поред тога 
очекује се повећање броја корисника услуга као и повећање наплате пружених 
услуга. 
Развој система управљања крутим отпадом усмјерен је на смањење количина отпада 
на мјесту настанка, односно увођење процеса селектирања отпада у 
домаћинствима, те након тога његове рециклаже. Успостављањем поменутог 
процеса оствариће се значајна смањена трошкова одвоза и трошкова депоновања 
отпада на новој регионалној санитарној депонији, те остварити приход од продаје 
прикупљених селектираних секундарних сировина. Поред поменутог, оствариће се 
утицај на смањење загађења, ризика по здравље грађана и постићи квалитетније 
стање животне средине. 
Успостављањем система одвођења оборинских вода односно одбране од поплава 
осигураће се смањење угрожености живота становника, стамбених и индустријских 
објеката, пољопривредних земљишта, те створити претпоставке за кориштење плавног 
и мочварног земљишта у друге намјене, односно у сврху развоја општине. 
Израда неопходне студијско-пројектне докуменатције стратешки је предуслов за 
развој свих области везаних за воде и околинску санитацију. Такође, увођење 
постепеног постизања цијена (тарифа) које покривају трошкове проведених услуга, 
осигураваће јавним предузећима одржив рад, што представља стратешки изазов 
постављен за будући средњорочни период. У стратешком смислу планирана су 
унапређења везана за оријентацију јавних предузећа према услугама, њиховим 
односима са корисницима (клијентима), односно грађанима. 
Стварање партнерског односа између јавног сектора и цивилног друштва кроз 
едукативне активности и укључивање у процесе заједничког планирања и доношења 
одлука један су од стратешких приоритета развојног плана за воде и околинску 
санитацију. 
Такође, стварање модела међуопштинске сарадње у региону и модела сарадње 
општине са вишим нивоима власти стратешко су опредјељење за квалитетно 
управљање водним ресурсима и заштитом околине. 
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Као један од најважнијих стратешких опредјељења усвојена је модернизација, 
реорганизација и кадровско оспособљавање локалне општинске управе у области 
вода и околинске санитације укључујући и њена јавна предузећа и јавне установе. 
Улагања у управу неопходна су ради обима послова и задатака те изазова које у 
области вода и околинске санитације очекују општину у наредном периоду како би 
унапредила услуге према својим грађанима и пратила трендове везане за одрживи 
развој. 
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4. ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ

ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА 
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА

A1

Реконструкција и модернизација градског 
водоводног система (ГВС)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Мјере за реконструкцију виталних дије-
лова градског вод. система (ГВС).

Замјена дотрајалих кућних прикључака од
поцинчаних цијеви у ГВС.

Мјере за рехабилитацију и замјену 
арматура у ГВС.

Осавремењивање и набавка нове опреме
и уређаја за одржавање водоводне 
мреже.

A) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

A1.1.

A1.3.

A1.4.

A1.2.

ПРОГРАМИ:

A2

Обезбјеђивање довољних количина питке 
воде за дужи плански период

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Експлоатација новог бунарског поља 
„Комленац“.
Реконструкција, рехабилитација и 
проширење постојећег бунарског поља 
„Међеђа“, успостављање јавног надзора, 
контроле и управљања.

A2.1.

A2.2.

A3

Проширивање конзумног подручја градског 
водоводног система (ГВС)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Изградња нових дијелова водоводне 
мреже у градском подручју
Изградња нових дијелова водоводне 
мреже у приградском подручју

A3.1.

A3.2.

A4

Унапређење локалних водоводних система 
(ЛВС)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Успостављање ГИС-а и базе података о 
лок. водоводним системима (ЛВС)
Успостављање контроле, надзора и 
управљања над локалним водоводним 
системима (ЛВС)

A4.1.

A4.2.

Санација и реконструкција ЛВСA4.3.

ПРОГРАМИ:

ПРОГРАМИ: ПРОГРАМИ:

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ

14

СТРАТЕШКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ВОДЕ И ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ ЗА ОПШТИНУ КОЗАРСКА ДУБИЦА



ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА 
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА

A1

Реконструкција и модернизација 
градског водоводног система (ГВС)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Мјере за реконструкцију виталних 
дијелова градског водоводног 
система (ГВС)

ПРОГРАМ:
Мјере за рехабилитацију и 
замјену арматура у ГВС

A) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

A1.1. A1.2.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
Проширење постојећег резервоарског 
простора на Кривдића брду.
Реконструкција главног примарног из-
лазног цјевовода DN 250 AC.
Реконструкција лијевано-жељезног  
цјевовода у улици Меше Селимовића.

Замјена дотрајалих и покварених засуна 
 (вентила)
Замјена покварених и дотрајалих, те 
уградња нових зрачних вентила.
Замјена покварених и дотрајалих, те 
уградња нових хидраната.
Замјена покварених и дотрајалих, те 
урад-ња нових водомјера великог 
капацитета.

A1.1.1.

A1.1.2.

A1.1.3.

A1.2.1.

A1.2.2.

A1.2.3.

A1.2.4.

ПРОГРАМ:
Замјене дотрајалих кућних 
прикључака од поцинчаних цијеви у 
ГВС

ПРОГРАМ:
Осавремењивање и набавка 
нове опреме и уређаја за 
одржавање водоводне мреже

A1.3.
 

A1.4.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
Замјена старих и дотрајалих кућних прикљу-
чака од поцинчаних цијеви у зони 1 (анекс).
Замјена старих и дотрајалих кућних прикљу-
чака од поцинчаних цијеви у зони 2 (анекс).

Набавка алата, прибора и осталих уређа-
ја за одржавање водоводне. мреж
Набавка опреме за детекцију и лоцирањ
цурења, те контролу губитака у мрежи.

A1.3.1.

A1.3.2.

A1.4.1.

A1.4.2.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА

A) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

A2

Обезбјеђивање довољних количина питке воде за дужи плански период

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ
Експлоатација новог бунарског поља 
„Комленац“

ПРОГРАМ:
Реконструкција, рехабилитација и 
проширење постојећег бунарског поља 
„Међеђа“, успостављање јавног надзора,
контроле и управљања

A2.1.
A2.2.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
 Програм додатних истражних радова на 
 бунарском пољу „Комленац“

 Опремање бунарског поља „Комленац“ и 
 његово прикључивање у ГВС

 Формирање зона санитарне заштите за 
 бунарско поље „Комленац“

Програм успостављања јавног надзора,контроле и 
упр. над извориштем „Међеђа“.

Израда Елабората о квалитету и квантитету 
подземних вода на изворишту „Међеђа“.

Израда Програма санитарне заштите изво-
ришта „Међеђа“ са доношењем скупштинске Одлуке 
о форм. зона санитарне заштите.

Формирање зона санитарне заштите изворишта „Међеђа“.

Израда Елабората о допуштеној примјени 
агротехничких мјера у зонама санитарне заштите 
изворишта „Међеђа“, односно у Дубичкој равни.

Рекострукција и проширење капацитета Фабрике за 
третман воде у Међеђи.

A2.1.1.

A2.1.2.

A2.1.3.

A2.2.1.

A2.2.2.

A2.2.3.

A2.2.4.

A2.2.5.

A2.2.6.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА
A) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

A3

Проширивање конзумног подручја градског водоводног система (ГВС)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ
Изградња нових дијелова водоводне 
мреже у градском подручју

ПРОГРАМ 
Изградња нових дијелова водоводне 
мреже у приградском подручју

A3.1. A3.2.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
Изградња дистрибутивне мреже у насе-љу 
«Морава II» дужине 1952 м.
Изградња дистрибутивне мреже у насе-љу 
«Петар Пеција» дужине 3982 м.
Реконструкција цјевовода у насељу «Урије» (ул. 
Жерајићевa) дужине 1000 м.

Изградња потисног цјевовода за МЗ Агинци DN75 у 
дужини 4500 м, изградња базена капацитета 150 м³, 
изградња дистрибутив-не мреже (cca 26 км) за с. 
Агинци, Новосел-ци, Влашковци и Парнице (око 300 
дом.).

Изградња потисног цјевовода DN80 и хи-
дростанице за транспорт воде из градске 
водоводне мреже у резервоар «Хаџиба-ир», те 
реконструкција резервоара и мре-же за насеље 
Хаџибаир (око 200 дом.).
Изградња дистрибутивног цјевовода DN125 за 
насеља Шпиља и Вриоци, у дужини 3700 м, те 
изградња секундарне водоводне мреже (око 200 
дом.).

Изградња дистрибутивног цјевовода у 
Кордунашкој улици дужине 264 м.

A3.1.1.

A3.1.2.

A3.1.3.

A3.1.4.

A3.2.1.

A3.2.2.

A3.2.3.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА

A) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

A4

Унапређење локалних водоводних система (ЛВС)

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Успостављање ГИС-а и базе података 
о лок. водоводним системима (ЛВС)

ПРОГРАМ:
Uspostavljanje kontrole, nadzora i 
upravljanja nad lokalnim 
vodovodnim sistemima (LVS)

A4.1. A4.2.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:

Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Срефлије.
Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Пуцари.
Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Војскова.

Успостављање контроле, надзора и 
 управљања над ЛВС МЗ Међувође.
Успостављање контроле, надзора и uправљања 
над ЛВС МЗ Бјелајци.
Успостављање контроле, надзора и 
управљања над ЛВС МЗ Моштаница.
Успостављање контроле, надзора и 
 управљања над ЛВС МЗ Срефлије.
Успостављање контроле, надзора и 
 управљања над ЛВС МЗ Пуцари.
Успостављање контроле, надзора и 
управљања над ЛВС МЗ Војскова.

Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Међувође.
Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Бјелајци.
Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Моштаница.

Успостављање базе података и ГИС-а за МЗ 
Клековци.

Успостављање контроле, надзора и 
управљања над ЛВС МЗ Клековци.

ПРОГРАМ:
Sanacija i rekonstrukcija LVS

A4.3.

ПРОЈЕКТИ:

A4.3.4. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Срефлије.

A4.3.5. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Пуцари.

A4.3.6. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Војскова.

A4.3.1. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Међувође.
A4.3.2. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Бјелајци.
A4.3.3. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Моштаница.

A4.3.7. Санација и реконструкција ЛВС МЗ Клековци.

A4.1.1.

A4.1.2.

A4.1.3.

A4.1.4.

A4.1.5.

A4.1.6.

A4.1.7.

A4.2.1.

A4.2.2.

A4.2.3.

A4.2.4.

A4.2.5.

A4.2.6.

A4.2.7.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Б1
Унапређење надзора и контроле 
градског канализационог система

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Успостављање базе података и ГИС-а 
за градски канализациони систем (ГКС).

Санација отворених канала који се 
користе као канализациони колектори.

Б) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Б1.1. Б2.1.
ПРОГРАМ ПРОГРАМИ:

Б3
Модернизација и изградња нових 
дијелова канализационог система у 

градском подручју

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Изградња канализационе мреже у дијеловима 
града гдје је још нема.
Изградњa главног колектора и Постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ).

Б3.1.

Б3.2.

ПРОГРАМИ:

Б2
Реконструкција и санација градског 

канализационог система

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Програм санације оштећених 
канализационих колектора.

Б2.2.

Раздвајање оборинске и фекалне 
канализације.

Б3.3.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Б1
Унапређење надзора и контроле 
градског канализационог система

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Успостављање базе података и 
ГИС-а за градски канализациони 
систем (ГКС)

ПРОГРАМ:
Санација отворених канала који се 
користе као канализациони колектори

Б) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Б1.1. Б2.1.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
 Снимање ситуације на терену и израда 
 ГИС-а за градски канализациони систем.
 Успостављање сталних надзорних тачака за 
мјерење нивоа отпадних вода у 
канализационим колекторима ради 
благовременог укључивања препумпних 
станица.

 Изградња колектора канала II дионица-1 
 од км 0+000,00 до км 0+389,00.

Б3
Модернизација и изградња нових 
дијелова канализационог система у 

градском подручју

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Изградња канализационе мреже у 
дијеловима града гдје је још нема

ПРОГРАМ:
Изградње главног колектора и Постројења 
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)

Б3.1. Б3.2.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
Изградња канализације у дијелу града 
«Морава II».
Изградња канализације у дијелу града 
«Доње Парнице».

Изградња канализације у дијелу града 
«Папирница».

Израда пројектне документације за главни 
колектор и ППОВ.
Изградња главног колектора од Црпне 
станице до ППОВ.
Изградња ППОВ (постројења за пречишћа-
вање отпадних вода).

B2
Реконструкција и санација градског 

канализационог система

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Програм санације оштећених 
канализационих колектора

Б2.2.

ПРОЈЕКТИ:
 Снимање робот-камером критичних 
 дијелова канализационог система.
 Санација канализационог колектора у 
 улици Војводе Петра Бојовића.
 Санација канализационог колектора у 
 улици Слободана Јовановића.

Изградња канализације у дијелу града 
«Шпиља – СШЦ».

ПРОГРАМ 
Раздвајање оборинске и фекалне 
канализације

Б3.3.

ПРОЈЕКТИ:
 Израда студије изводљивости и про-
 јектне документације за раздвајање
 оборинске и фекалне канализације у
 оквиру постојеће градске 
канализационе мреже

Б2.2.1.

Б2.2.2.

Б2.2.3.

Б1.1.1.

Б1.1.2.

Б2.1.1.

Б3.1.1.

Б3.1.2.

Б3.1.3.

Б3.1.4.

Б3.2.1.

Б3.2.2.

Б3.2.3.

Б3.3.1.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
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УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КРУТИМ ОТПАДОМ

В1
Успостава стручно организованог 

управљања крутим отпадом

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Мјере за рјешавање одлагања крутог 
отпада

Смањивање количине отпада и 
селективно одвајање

В) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

В1.1. В2.1.

В3
Сигурно збрињавање постојећих 

депонија

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Санација дивљих депонија
Санација старе депоније "Јошик"

В3.1.
В3.2.

ПРОГРАМИ:

В2
Унапређење прикупљања и управљања

крутим отпадом

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Едукација радника и грађанаВ2.2.

ПРОГРАМИ:

ПРОГРАМИ:

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КРУТИМ ОТПАДОМ

В1

Успостава стручно организованог 
управљања крутим отпадом

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Мјере за рјешавање одлагања 
крутог отпада

ПРОГРАМ:
Смањивање количине отпада и 
селективно одвајање

В) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

В1.1. В2.1.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:

 Рјешавање имовинско-правних односа
за локацију трансфер станице.

 Израда пројекта и пратећих студија за
 трансфер станицу.

 Набавка намјеске опреме и уређаја за 
 селективно одвајање отпада.

В3
Сигурно збрињавање постојећих 

депонија 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Санација дивљих депонија

ПРОГРАМ:
Санација старе депоније "Јошик"В3.1. В3.2.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:
Израда анализе стања дивљих депонија.
 на подручју општине
Израда програма санације дивљих 
одлагалишта.

 Израда пројектне документације за 
 санирање старе депоније "Јошик".
 Санација старе депоније "Јошик" према 
 пројекту.

В2
Унапређење прикупљања и 

управљања
крутим отпадом

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Едукација радника и грађанаВ2.2.

ПРОЈЕКТИ:

Едукација и дизање свијести локалног.
 становништва путем јавних медија
Едукација и дизање еколошке свијести. 
 ученика у оквиру образовног процеса
Едукација пољопривредних произво-
ђача о правилној примјениагротехни
чких мјера.

В2.2.1.

В2.2.2.

В2.2.3.

В1.1.1.

В1.1.2.

В2.1.1.

В3.1.1.

В3.1.2.

В3.2.1.

В3.2.2.

 Изградња и опремање трансфер
 станице за крути отпад.

В1.1.3.

Успостављање континуираног прикуп-
љања и прометовања посебних врста 
отпада (мецински отпад, моторно уље, 
ауто-гуме, пластика, дрвени отпад, 
папир и сл.).

В2.1.2.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
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ЗАШТИТА ОД ВОДА

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ 
ОД ВОДА

Г1
Унапређење постојећег система

заштите од вода

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Санација постојећих објеката за заштиту 
од вода.

Разрада и унапређење Плана рада 
службе за цивилну заштиту.

Г) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Г1.1. Г2.1.
ПРОГРАМ: ПРОГРАМ:

Г2
Унапређење рада службе цивилне 

заштите

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Заштита угрожених површина.Г3.1.
ПРОГРАМ:

Г3
Успостава превентивних мјера 

за заштиту од вода

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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ЗАШТИТА ОД ВОДА

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ВОДА

Г1
Унапређење постојећег система

заштите од вода

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Санација постојећих објеката за 
заштиту од вода

ПРОГРАМ: 
Разрада и унапређење Плана 
рада службе за цивилну 
заштиту

Г) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Г1.1. Г2.1.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:

 Чишћење отвореног канала у улици 
 Синђелићева.
Чишћење отвореног канала "Хатиповац" 
од Парница до Книнске улице.

 Формирање група за пружање помоћи 
 у случају елементарних непогода.

Г2
Унапређење рада службе цивилне 

заштите

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ: 
Заштита угрожених површинаГ3.1.

ПРОЈЕКТИ:

Санација критичних мјеста на доњем 
ободном каналу.

 Израда пројекта за каналисање бујич-
 них токова у сливовима рјечица Мош-
 танице, Раковице, Мљечанице и
 Кнежице

Г3.1.1.

Г3.1.4.

Г1.1.1.

Г1.1.2.

Г2.1.1.

 Чишћење отвореног канала од потока
 Моштанице до улице 1. маја.

Г1.1.3.

 Чишћење отвореног канала покрај 
 Папирнице.

Г1.1.4.

 Набавка опреме за пружање помоћи у 
 случају елементарних непогода.Г2.1.2.

Г3
Успостава превентивних мјера 

за заштиту од вода

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Уређење десне обале ријеке Уне у 
градској зони (од моста до ушћа 
Бињачке).

Г1.1.5.

Санација критичних мјеста на горњем 
ободном каналу.

Г3.1.2.

Санација критичних мјеста на ободном 
насипу у градској зони.Г3.1.3.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ И ЊЕНИХ ПАРТНЕРА

Д1

Јачање кадровске структуре

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Стручна едукација у складу са
СРПВОС-а.

Унапређење услова рада.

Д) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Д1.1. Д2.1.

Д2
Јачање материјално-техничке 

опремљености

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Формирање јединствене базе 
података за област ВОС-а.

Д3.1.

ПРОГРАМ

Д3

Унапређење рада у области ВОС-а

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ ПРОГРАМ

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ И ЊЕНИХ ПАРТНЕРА

Д1

Јачање кадровске структуре

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Стручна едукација у складу 
са СРПВОС-а

ПРОГРАМ: 
Унапређење услова рада

Д) СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Д1.1. Д2.1.

ПРОЈЕКТИ: ПРОЈЕКТИ:

Систематизација у оквиру ресорног одје 
љења и прецизно дефинисани послови.

Обука о примјени принципа добре 
управе у Општини и ЈКП.

Набавка уређаја за прецизно позицио-
нирање извора и комуналне инфра-
структуре.

Д2
Јачање материјално-техничке 

опремљености

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

ПРОГРАМ:
Формирање јединствене базе 
података за област ВОС-а

Д3.1.

ПРОЈЕКТИ:

Израда катастра подземних
инсталација.

Израда катастра загађивача.

Д3.1.1.

Д3.1.3.

Д1.1.1.

Д1.1.2.

Д2.1.1.

Набавка рачунара.Д2.1.2.

Д3

Унапређење рада у области ВОС-а

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ:

Израда катастра природних ресурса.Д3.1.2.

 Израда архиве и регистра пројеката.Д3.1.4.

Набавка скенера А3 формата.Д2.1.3.

Набавка штампача А3 формата.Д2.1.4.

Набавка намјенског софтвера за 
формирање ГИС-а.

Д2.1.5.

Набавка моторног возила за потребе 
обављања послова у области ВОС-а.

Д2.1.6.

Обука за рад са специјализираним 
уређајима и софтвером.

Д1.1.3.

Набавка опреме за презентације и 
едукације.

Д1.1.5.

Одржавање округлих столова и конти-
нуирано инфомисање становништва о
темама из области ВОС-а.

Д1.1.4.

ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И 
ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ
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5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕШКОГ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ  

Прихватањем визије и стартешких циљева у овом плану исказује се спремност за 
прихватање промјена које ће унаприједити рад локалне управе, њених партнера, 
грађана, као и свих других учесника друштвеног живота у циљу оставрења тих 
стратешких циљева. 
Носилац имплементације плана је општинско одјељење  за стамбено-комуналне 
послове  
Обавезе Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности је да у 
свој годишњи план и програм угради реализацију Стратешког плана ВОС-а, као и да у 
сарадњи са Управном групом изради годишњи Оперативни план реализације 
Стратешког плана ВОС-а. 
Обавезе Јавних предузећа и Јавних установа је да пруже техничку и административну 
помоћ као и уступање свих расположивих информација из области које су 
заступљене у плану, да своје планове пословања ускладе са Стратешким планом 
ВОС-а, као и да достављају свој годишњи извјештај о проведеним програмима и 
пројектима Управној групи за имплементацију пројекта.  
За носиоце одређених дијелова имплементације плана такође, могу се ангажовати 
грађани, удружења и невладин сектор, односно сви предствници цивилног друштва.  
Имплементација плана ће се вршити на основу годишњег Оперативног плана 
имплементације у којем ће се детаљно разрадити све планиране активности и буџет. 
Приједлози реализације пројеката који се стављају у годишњи Оперативни план треба 
да буду оствариви, рационални, економски оправдани, да подразумјевају остварење 
интереса већине заинтересираних страна и да подржавају политику заједнице по 
питању вода и заштите околине.   
Годишњи оперативни план ће бити усвојен од старане Скупштине општине. 
Праћење, евалуацију и контролу Стратешког плана ВОС-а проводиће Управна група 
комисије у проширеном саставу којег ће поред Управне групе чинити: 
општински начелник, 
помоћник начелника за финансије, 
представник цивилног друштва.    
На основу Правилника о раду Управне групе којег доноси општински начелник,  
Управна група ће имати утврђену процедуру рада, рокове, критерије за оцјењивање 
проведбе Стратешког плана ВОС-а и начин на који ће јавности презентирати 
имплементацију и контролу провођења Стратешког плана ВОС-а.  
Општински начелник ће редовно вршити оцјену реализације плана и о томе најмање 
једном годишње извјештавати Скупштину општине, а свакодневну контролу ће вршити 
Управна група у проширеном саставу. 
Управна група за имплементацију и контролу провођења имплементације плана је 
уједно и општинско тијело које ће уз поштивање визије, циљева и програма, стално 
бити ангажовано на континуираном стратешком планирању и годишњој ревизији 
плана. 
Управна група ће предлагати комисији за израду Стратешког плана ВОС-а измјене и 
допуне плана.  
 
Стратешко планирање као континуирани процес не тежи испуњењу амбиционих 
циљева рјешавања свих проблема на подручју општине, него је тек први корак ка 
преусмјерењу општине из санационог у развојни период у овој области, са посебним 
акцентом на осопособљавању локалних актера да у будућности сами преузму, 
проводе и унапређују започети процес. 
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ВЕЗЕ / ОДНОСИ / ОДГОВОРНОСТИ 
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ОКОЛИНЕ ''УНА-САНА'' 

БИХАЋ
И SDC

ОПШТИНСКО 
ВИЈЕЋЕ / 

СКУПШТИНА 
ОПШТИНE

ГРАЂАНИ / 
МЗ

ПРИВАТНИ 
СЕКТОР

НВО

КОНСУЛТАНТ ЗА 
УКЉУЧИВАЊЕ 
ЈАВНОСТИ И 
МЕДИЈСКУ 
КАМПАЊУ

ОДЛУЧУЈУ

ОПШТИНСКИ
НАЧЕЛНИК

СЛУЖБЕ 
/ОДСЈЕЦИ

ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ

ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА

С
А
РА

ЂУ
ЈУ

,
 Д
О
ПР

ИН
О
С
Е,

 И
М
ПЛ

ЕМ
ЕН
ТИ
РА

ЈУ УЧЕС
ТВУЈУ, О

ЛА
КШ

А
ВА

ЈУ, 
УС

М
ЈЕРА

ВА
ЈУ

ЈАВНА РАСПРАВА

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДРЖАНО ОД: 
 

 

 

 
 


	Poglavlje 4_Koz Dubica.pdf
	P1.xls
	P2.xls
	P3.xls
	P4.xls
	P5.xls
	Sheet4

	p6.xls
	p7.xls
	p8.xls
	p9.xls
	p10.xls
	p11.xls
	p12.xls
	p13.xls




