
15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 70 

 

 

7.Прилози 

 

Прилог 1: Интегрисани преглед ревидоване стратегије развоја општине Костајница 2016-2020. 

 

Веза са стратешким 

и секторским 

циљем и 

програмом  

Пројекат /мјера 
Укупни очекивани исход 

пројекта/мјере 

Извори финансирања 

Буџет Екстерни извори Укупно 

1. Стратешки циљ 1. Успостављени темељи за развијену привреду, туризам и пољопривреду. 

1.1. Секторски циљ 

1.1. Креиран амбијент погодан 

за улагања инвеститора  до 

2020. године. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2020.г. задовољство 

пословних субјеката путном 

инфраструктуром увећано за 10% 

у односу на 2016.г.; 

Индикатори 

секторског циља 

• Задовољство 

пословних 

субјеката путном 

инфраструктуром

; 

Исход  2: Реализовано најмање 

десет страних и домаћих 

инвестиција до 2020.г.; 

• Број домаћих и 

страних  

инвестиција; 

• Број инвестиција 

дијаспоре; 

Исход  3: Отворено најмање 100 

додатних радних мјеста до 2020. 

као резултат нових инвестиција у 

привреду. 

• Број 

новоотворених 

радних мјеста у 

привреди. 

1.1.1. Програм 

Програм: Изградња и реконструкција путне инфраструктуре за пословне субјекте 

1.1.1.1. Пројекат: 

Реконструкција пута Мракодол 

– Бегићи – Рибњак фаза 1          

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи,  добара и услуга 

за најмање 2 пословна 

0 167.584 167.584 
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субјекта.    

1.1.1.2. Пројекат: 

Реконструкција моста на ријеци 

Тавији у улици Жарка 

Згоњанина и санација пута  

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи,  добара и услуга 

за најмање 2 пословна 

субјекта.    

0 120.000 120.000 

1.1.1.3. Пројекат: Изградња пута 

до средње школе 

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи,  добара и услуга 

за најмање 3 пословна 

субјекта.    

0 100.000 100.000 

1.1.1.4. Пројекат: Изградња 

улице Ранка Шипке 

Закупљено/купљено најмање 

30% просторних капацитета 

пословне зоне "Блок 1" до 

2020.г. 

0 40.000 40.000 

1.1.2. Програм 

Програм: Привлачење страних и домаћих инвестиција и отварање нових радних мјеста 

1.1.2.1. Пројекат: Унапрјеђење 

рада сервиса за инвеститоре 

„One-stop-shop“  

До 2020.г. повећан број 

захтјева потенцијалних 

инвеститора за помоћ 

општинске администрације за 

15% у односу на 2014. 

3.000 0 3.000 

1.1.2.2. Пројекат:  Израда 

каталога за промоцију 

инвестиција у Костајници 

До 2020.г. промовисани 

инвестициони потенцијали 

општине за  најмање 100 

потенцијалних инвеститора. 

2.000 0 2.000 

1.1.2.3. Пројекат: Веб страница 

на енглеском језику 

До 2020.г. за 30% већи број 

посјетилаца веб странице са 

другог говорног подручја. 

2.000 0 2.000 

1.1.2.4. Пројекат: Увођење БФЦ 

стандарда 

Општина цертифицирана 

према БФЦ стандарду до 

2018.г. 

4.000 16.000 20000 
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1.1.2.5. Пројекат: Оснивање 

центра за предузетништво и 

економски развој 

Do 2018. успостављена 

савјетодавна и техничка 

подршка потенцијалним 

инвеститорима. 

7.500 7.500 15.000 

1.1.2.6. Пројекат: Отварање 

пословне зоне "Уна" површине 

14 ха са свом неопходном 

инфраструктуром и пратећим 

сервисима подршке 

Закупљено/купљено најмање 

30% просторних капацитета 

пословне зоне до 2020. 

50.000 150.000 200.000 

1.1.2.7. Пројекат: Изградња 

пословне зоне "Блок 1" 

Закупљено/купљено најмање 

30% просторних капацитета 

пословне зоне "Блок 1" до 

2020. 

100.000 400.000 500.000 

1.1.2.8. Пројекат: Оснивање и 

опремање центра за 

оспособљавање одраслих 

До 2020. преквалификовано 

најмање 50 особа. 
5.000 5.000 10.000 

1.1.2.9. Мјера: Посјете 

међународним и домаћим 

привредним сајмовима 

До 2020.г. промовисани 

инвестициони потенцијали 

општине Костајница за 

најмање 50 могућих 

инвеститора. 

15.000 5.000 20.000 

1.2. Секторски циљ 

1.2. Створено повољно 

окружење за развој 

пољопривредне производње до 

2020.г. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход  1:  До 2020.г. укупни 

приходи у пољопривреди увећани 

за најмање 35% у односу на 2016.г. 

Индикатори 

секторског циља 

• Приходи у 

пољопривреди 

Исход  2: До 2020.г. од деградације 

и уништавања заштићено најмање 

85% површина под кестеновом 

шумом. 

• Површина 

кестенове шуме 

заштићене 

одговарајућим 

степеном 
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заштите. 

1.2.1. Програм 

Програм: Унапрјеђење примарне пољопривредне производње 

1.2.1.1. Пројекат: Стављање у 

функцију објекта сточне пијаце 

у сврху откупа и складиштење 

воћа и поврћа 

До 2020.г. успостављен откуп 

воћа и поврћа од најмање 20 

пољопривредних 

произвођача.  

 

До 2020.г. количина 

откупљеног воћа већа је за 

најмање 30% у односу на 

2014. 

20.000 30.000 50.000 

1.2.1.2. Пројекат: Производња 

поврћа у пластеницима 

До 2020.г. најмање 20 

пластеничких произвођача 

има организован откуп 

поврћа. 

 

До 2020.г. количина 

откупљеног поврћа већа је за 

најмање 25% у односу на 

2014. 

20.000 28.000 48.000 

1.2.1.3. Пројекат: Брендирање 

кестеновог меда и повећање 

обима производње меда 

До 2018.г. организован откуп 

кестеновог меда за најмање 15 

пчелара 

 

До 2020.г количина 

откупљеног меда већа је за 

најмање 25% у односу на 

2014. 

30.000 20.000 50.000 
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1.2.2. Програм 

Програм: Побољшање протока пољопривредних производа и услуга 

1.2.2.1. Пројекат: 

Реконструкција пута Брдари – 

Станићи – улица Петра Пеције  

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 400 

становника у насељима 

Мракодол, Брдари, ул. Петра 

Пеције и Бубњарица.    

0 89.872 89.872 

1.2.2.2.  Пројекат: 

Реконструкција пута Горња 

Слабиња - Р475 

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 150 

становника у насељу Горња 

Слабиња.    

0 58.000 58.000 

1.2.2.3. Пројекат: 

Реконструкција пута  Гумњани – 

крај асфалта - Грубљешићи 

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 150 

становника у насељу 

Гумњани и Грубљешићи.    

0 63.350 63.350 

1.2.2.4. Пројекат: 

Реконструкција пута  Календери 

– крај асфалта 

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 50 

становника насеља 

Календери. 

0 35.015 35.015 
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1.2.2.5. Пројекат: 

Реконструкција пута  

Костајница - Бубњарица   

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 50 

становника у насељу 

Бубњарица. 

0 10.040 10.040 

1.2.2.6. Пројекат: 

Реконструкција пута  

Костајница - Тркуље       

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 50 

становника у насељу Тркуље. 

0 20.000 20.000 

1.2.2.7. Пројекат: 

Реконструкција пута Мракодол 

– Глушице   

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 50 

становника у насељу 

Мракодол и Глушнице. 

0 69.363 69.363 

1.2.2.8. Пројекат: 

Реконструкција пута Мракодол 

– Свети Вид    

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 50 

становника у насељу 

Мракодол и Свети Вид. 

0 78.367 78.367 

1.2.2.9. Пројекат: 

Реконструкција пута Петриња - 

Баринац 

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

0 68.251 68.251 
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услуга за најмање 50 

становника у насељима 

Петриња и Баринац. 

1.2.2.10. Пројекат: 

Реконструкција пута Побрђани  

- насеље Л08       

До 2017.г. осигуран редован 

саобраћајни проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 50 

становника у насељу 

Побрђани. 

0 59.221 59.221 

1.2.2.11. Пројекат: 

Реконструкција пута Подошка – 

Спој Р 475          

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 30 

становника у насељу 

Подошка. 

0 56.101 56.101 

1.2.2.12. Пројекат: 

Реконструкција пута Тавија – 

Стијаци           

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 30 

становника у насељима Тавија 

и Стијаци. 

0 10.727 10.727 

1.2.2.13. Пројекат: 

Реконструкција пута Зовик – 

Спој Р 475   

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 

проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 30 

становника у насељу Зовик. 

0 48.695 48.695 

1.2.2.14. Пројекат: 

Реконструкција моста на ријеци 

До 2017.г. осигуран 

континуиран саобраћајни 
0 15.000 15.000 
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Тавији  код Средње школе   проток људи  и 

пољопривредних производа и 

услуга за најмање 800 

становника у насељу Тавија. 

1.2.3. Програм 

Програм: Заштита и очување кестенових шума 

1.2.3.1. Пројекат: Мапирање 

постојећих површина под 

кестеном за потребе заштите 

шума 

До 2020.г. кандидовано 

најмање 600 ха површина под 

кестеновом шумом за 

категоризацију одговарајућег 

степена заштите  

10.000 0 10.000 

1.2.3.2. Пројекат: Подизање 

нових плантажа кестена 

До 2020.г. кандидовано 10 ха 

нових површина под кестеном 

за категоризацију 

одговарајућег степена 

заштите 

10.000 10.000 20.000 

1.3. Секторски циљ 

1.3. Развијени туризам, 

трговина и занатство до 2020. 

године. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход  1: До 2020.г. повећани 

приходи од туризма за најмање  

40%  у односу на 2016.г.; 

Индикатори 

секторског циља 

• Приходи од 

туризма; 

Исход  2: До 2020.г. број занатских 

и предузетничких фирми на 1.000 

становника повећан за најмање 

12% у односу на 2014.г 

• Број  

регистрованих 

занатских радњи; 

• Број 

регистрованих 

предузетничких 

радњи. 

1.3.1. Програм 

Програм: Развој туристичке инфраструктуре 

1.3.1.1. Пројекат: Уређење 

излетничке стазе на брду Баљ до 

заставе 

На локалитету брдо Баљ до 

2020. године регистровано 

најмање 100 туристичких 

5.000 10.000 15.000 
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посјетилаца на годишњем 

нивоу.  

1.3.1.2. Пројекат: Изградња Етно 

села у Тавији 

До 2020. најмање 50 

туристичких посјетилаца 

општине регистровано у 

смјештајним капацитетима 

етно села на годишњем нивоу. 

0 120.000 120.000 

1.3.1.3. Пројекат: Изградња 

смјештајних капацитета у 

туристичком комплексу Пирало 

До 2020. године регистровано 

најмање 100 туристичких 

посјета комплексу Пирало на 

годишњем нивоу. 

15.000 135.000 150.000 

1.3.1.4. Пројекат: Уређење 

брдских бициклистичких стаза 

До 2020. регистровано 

најмање 100 бициклиста на 

годишњем нивоу који користе 

брдске бициклистичке стазе 

на подручју општине 

Костајница. 

10.000 10.000 КМ 20.000 

1.3.1.5. Пројекат: Изградња 

старе воденице на ријеци Уни 

До 2020. регистровано 

најмање 50 туристичких 

посјета воденици на ријеци 

Уни на годишњем нивоу. 

0 20.000 20.000 

1.3.2. Програм 

Програм: Развој трговачких и занатских радњи 

1.3.2.1. Мјера: Подршка 

оснивању занатских и 

предузетничких  радњи 

До 2020. регистровано 

најмање 5 нових 

предузетничких и занатских 

радњи 

 

15.000 0 15.000 
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Отворено најмање 5 нових 

радних мјеста до 2020.г. 

1.3.2.2. Пројекат: Едукација 

младих на тему покретања малог 

бизниса и изградње отпорности 

малих бизниса на катастрофе 

До 2020. најмање 5 младих 

лица искористило мјеру 

подршке оснивања занатских 

и предузетничких радњи и 

регистровало властити бизнис 

4.000 0 4.000 

УКУПНО ЗА ЕКОНОМСКИ СЕКТОР 327.500 2.076.086 2.403.586 

2. Стратешки циљ 2. Унапрјеђен квалитет друштвеног живота заједнице и смањени ризици од катастрофа. 

2.1. Секторски циљ 

2.1. Унапрјеђена здравствена 

и социјална заштита до 2020. 

године. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2018.г. број обрађених 

захтјева за помоћ Центра за социјални 

рад увећан за 20% у односу на 2014.г.; 

Индикатори 

секторског 

циља 

• Број обрађених 

захтјева за помоћ 

Центра за социјални 

рад; 

Исход  2: До 2017.г. у Дневном центру 

збринуто најмање 40 лица у стању 

социјалне потребе на годишњем 

нивоу; 

• Број збринутих лица 

у Дневном центру 

током године; 

Исход 3: Најмање 75% руралног 

становништва општине обухваћено 

здравственим услугама мобилног 

медицинског тима до 2020.г. 

• Број лица 

обухваћених 

услугама мобилног 

медицинског тима. 

2.1.1. Програм 

Програм: Унапрјеђење инфраструктуре социјалне заштите 

2.1.1.1. Пројекат: 

Реконструкција објекта Центра 

за социјални рад 

До 2017.г. испуњени законом 

предвиђени услови за рад 

Центра. 

10.000 0 10.000 
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2.1.1.2. Пројекат: Набавка 

возила за теренски рад Центра 

за социјални рад 

До 2018.г. формиран теренски  

тим Центра за социјални рад. 
0 70.000 70.000 

2.1.1.3. Пројекат: Опремање 

центра за социјални рад ИТК 

опремом 

До 2018.г. смањено вријеме 

обраде једног захтјева за 

помоћ Центра за социјални 

рад за 15% у односу на 2016. 

3.000 0 3000 

  Програм: Успостављање дневног центра за лица у стању социјалне потребе 

2.1.2. Програм 

2.1.2.1. Пројекат Успостављање 

и опремање дневног центра за 

лица у стању социјалне потребе 

До 2017. успостављен Дневни 

центар и израђен 

функционалан програм рада 

Центра. 

 

Додатно запослен један 

психолог до 2017.г. 

15.000 0 15.000 

2.1.2.2. Мјера: Подршка раду 

новоформираног дневног 

центра за лица у стању 

социјалне потребе 

Осигурано континуирано 

функционисање Дневног 

центра. 

12.000 0 12.000 

2.1.3. Програм 

Програм: Унапрјеђење здравствене заштите руралног становништва 

2.1.3.1. Пројекат: 

Успостављање мобилног 

медицинског тима 

До 2017.г. успостављен 

мобилни медицински тим. 
0 1.000 1000 

2.1.3.2. Пројекат: Набавка 

једног опремљеног санитетског 

возила за потребе мобилног 

медицинског тима 

До 2017.г. осигурано 

континуирано пружање 

теренских услуга мобилног 

медицинског тима. 

20.000 150.000 170.000 

2.2. Секторски циљ 

2.2. Осигуран приступ 

спортским и културним 

садржајима до 2020.г. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2020.г. повећан број  

корисника спортских активности  за 

најмање 30% у односу на 2014.г.; 

Индикатори 

секторског 

циља 

• Број корисника 

спортских 

активности; 
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Исход 2: До 2020. смањен број младих 

са проблемима у понашању за најмање 

15% у односу на 2014. годину; 

• Број младих са 

проблемима у 

понашању; 

Исход 3: До 2020. г. повећан број 

грађана укључен у друштвене и 

културне активности за најмање 25% у 

односу на 2014.г.; 

• Број корисника 

друштвених и 

културних 

активности; 

Исход 4: До 2020.г. обезбјеђен 

финансијер за изградњу спортске 

дворане. 

• Споразум са 

финансијером 

изградње спортске 

дворане. 

2.2.1. Програм 

Програм: Унапрјеђење спортске инфраструктуре 

2.2.1.1. Пројекат: Санација 

игралишта за мали фудбал  

До 2018. Припремљен 

годишњи план активности, 

спортских манифестација и 

турнира на игралишту за мали 

фудбал. 

 

Организовано најмање 15 

турнира у периоду 2016-2020. 

25.000 10.000 35.000 

2.2.1.2. Пројекат: Изградња 

трибина на игралишту ФК 

Партизан. 

До 2020.г. повећан број 

спортско-културних догађаја 

на игралишту ФК Партизан за 

30% у односу на 2014.г. 

 

До 2020.г. повећан број 

активних спортских клубова 

који користе игралиште ФК 

Партизан за 15% у односу 

2014. 

 

30.000 15.000 45.000 
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2.2.1.3. Пројекат: Теретана на 

отвореном 

До 2020.г. најмање 100 

спортиста и рекреативаца на 

годишњем нивоу користи 

теретане на отвореном. 

15.000 0 15.000 

2.2.1.4. Пројекат:  План 

изградње спортске дворане 

(Пројектна документација) 

Донесена одлука о изградњи 

спортске дворане до 2020.г. 
30.000 0 30.000 

2.2.2. Програм 

Програм: Унапрјеђење и опремање културних објеката и простора  

2.2.2.1. Пројекат: Опремање и 

уређење просторија КУД 

"Поткозарје" Костајница 

До 2018.г. најмање 100 

чланова и вањских сарадника 

КУД-а користи уређене 

просторије у згради Ђачког 

дома. 

 

Припремљен годишњи план 

активности КУД-а до 2018. 

5.000 5.000 10.000 

2.2.2.2. Пројекат: Адаптација и 

опремање Дома културе 

До 2020.г. успостављен и 

усвојен годишњи план 

одржавања друштвених и 

културних догађаја и план 

манифестација у Дому 

културе. 

 

До 2020.г. повећан број 

друштвених и културних 

догађаја и манифестација за 

15% у односу на 2014. 

150.000 200.000 350.000 

2.3. Секторски циљ 

2.3. Унапрјеђена ефикасност 

локалне управе и изграђени 

капацитети локалне 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2020.г. смањен број 

неплански изграђених објеката за 

најмање 40% у односу на 2016.г.; 

Индикатори 

секторског 

циља 

• Број неплански 

изграђених објеката; 
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заједнице  за смањење ризика 

од катастрофа до 2020.г. 

Исход 2: У периоду 2016-2020. смањен 

просјечни износ штета  у привреди, 

инфраструктури, јавним и приватним 

објектима  од природних и других 

опасности за најмање 50% у односу на 

просјек штета у периоду 2011-2014.; 

• Просјечни износ 

штета у привреди од 

природних и других 

опасности; 

• Просјечни износ 

штета на јавној 

инфраструктури и 

јавним објектима од 

природних и других 

опасности; 

• Просјечни износ 

штета на стамбеним 

и приватним 

објектима од 

природних и других 

опасности; 

Исход 3: У периоду 2016-2020. година 

смањен просјечан број страдалих и  

повријеђених особа од природних и 

других опасности за најмање 50% у 

односу на период 2011.-2014. 

• Број страдалих од 

природних и других 

опасности; 

• Број повријеђених 

од природних и 

других опасности. 

2.3.1. Програм 

Програм: Унапрјеђење ефикасности локалне управе израдом просторно планских докумената 

2.3.1.1. Пројекат: Израда 

просторног плана 

До 2020. успостављен 

просторни регулациони оквир 

за оптимално управљање 

простором општине 

Костајница. 

20.000 10.000 30.000 

2.3.1.2. Пројекат: Израда 

урбанистичког плана 

До 2020. успостављен 

урбанистички регулациони 
15.000 0 15.000 
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оквир за оптимално 

управљање простором 

општине Костајница. 

2.3.2.Програм 

Програм: Опремање и обучавање субјеката заштите и спашавања 

2.3.2.1. Пројекат: Опремање и 

обучавање службе цивилне 

заштите 

До 2020.г. смањено просјечно 

вријеме одговора Цивилне 

Заштите  на захтјеве за 

интервенцијама током 

катастрофа за 20% у односу на 

2016.г. 

 

30.000 0 30.000 

2.3.2.2. Пројекат: Опремање и 

обучавање ватрогасног друштва 

До 2020.г.  одговор 

Ватрогасног друштва на 

захтјеве за интервенцијама 

бржи је за 30% у односу на 

2016.г. 

 

 

250.000 250.000 500.000 

2.3.2.3. Пројекат: Опремање и 

обучавање комуналног 

предузећа за одговор на 

катастрофе 

До 2020.г. успостављене 

стандардне оперативне 

процедуре комуналног 

предузећа за превенцију и 

заштиту од катастрофа 

узрокованих природним 

непогодама. 

 

 

10.000 20.000 30.000 

2.3.3. Програм Програм: Успостава ефикасног система раног упозоравања на природне и друге опасности 
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2.3.3.1. Пројекат : Набавка и 

монтажа уређаја за узбуњивање  

До 2018. звучним системом 

узбуњивања обуваћено 

најмање 4.000 становника 

насеља Костајница и 

сусједних насељених мјеста. 

5.000 0 5.000 

2.3.3.2. Пројекат: Набавка 

мјерних уређаја за мјерење 

водостаја ријека 

До 2019.г. системом раног 

упозоравања на поплаве 

обухваћено најмање 2.000 

становника који живе у 

поплавним подручјима ријеке 

Уне, Тавије и Стригове. 

10.000 10.000 20.000 

2.3.3.3. Пројекат: Опремање 

кључних актера заштите и 

спашавања системом 

комуникације (ручне и базне 

станице) 

До 2018.г. успостављене 

стандардне оперативне 

процедуре за комуникацију 

кључних актера заштите и 

спашавања током ванредних 

ситуација. 

5.000 5.000 10.000 

УКУПНО ЗА ДРУШТВЕНИ СЕКТОР 660.000 746.000 1.406.000 

3. Стратешки циљ 3. Унапрјеђен квалитет животне средине и побољшани услови живота свих становника локалне заједнице. 

3.1. Секторски циљ 

3.1. Побољшан квалитет 

пружања комуналних услуга 

до 2020.г. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2020. г. смањени губици 

воде у систему водоснабдјевања за 

најмање 15% у односу на 2014. годину; 

Индикатори 

секторског 

циља 

• Проценат смањења 

губитака у систему 

водоснабдијевања; 

Исход 2: До 2020.г. постигнута 

економска одрживост комуналног 

предузећа; 

• Укупни приходи и 

расходи комуналног 

предузећа; 

Исход 3: До 2020.г. задовољство 

становништва услугама одводње 

отпадних вода веће је за најмање 10% 

у односу на 2016.г. 

• Задовољство 

становника услугама 

одводње отпадних 

вода; 
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Исход 4: До 2020.г. задовољство 

пословних субјеката услугама одводње 

отпадних вода веће је за најмање 15% 

у односу на 2016.г. 

• Задовољство 

пословних субјеката 

услугама одводње 

отпадних вода. 

3.1.1. Програм 

Програм: Унапрјеђење система водоснабдјевања 

3.1.1.1. Пројекат: Набавка 

опреме за мјерење губитака на 

водоводној мрежи 

До 2017. успостављене 

оперативне процедуре за 

праћење губитака воде у 

водоводној мрежи. 

12.500 37.500 50.000 

3.1.1.2. Пројекат: Израда 

електронске карте водоводне 

мреже (ГИС систем) 

До 2020.г. лоцирана мјеста 

губитака воде у систему 

водоснабдјевања. 

 

До 2020.г. смањен број 

илегалних прикључака на 

водоводну мрежу за најмање 

80% у односу на 2014. 

25.000 75.000 100.000 

3.1.1.3. Пројекат: 

Реконструкција дијела 

застарјеле водоводне мреже 

 

До 2020.г. повећан обухват 

становништва питком водом за 

најмање 3% у односу на 2014. 

 

До 2020. г. смањени губици 

воде у систему 

водоснабдјевања за најмање 

15% у односу на 2014. годину. 

50.000 150.000 200.000 

3.1.2. Програм 

Програм: Изградња канализационе мреже 

3.1.2.1. Пројекат: Изградња и 

реконструкција канализационе 

мреже у улици Ранка Шипке 

До 2020.г. повећан обухват 

домаћинстава канализационом 

мрежом за  најмање 5% у 

60.000 60.000 120.000 
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односу на 2014. 

3.1.2.2.. Пројекат: Изградња и 

реконструкција канализационе 

мреже у улици Меше 

Селимовића 

До 2020.г. повећан обухват 

домаћинстава канализационом 

мрежом за  најмање 2,5% у 

односу на 2014. 

 

До 2020.г. повећан обухват 

пословних субјеката 

канализационом мрежом за 

најмање 2,5% у односу на 

2014.г. 

50.000 50.000 100.000 

3.1.2.3. Пројекат:Изградње и 

реконструкција канализационе 

мреже у пословној зони 

"Блок1" 

До 2020.г. повећан обухват 

домаћинстава канализационом 

мрежом за  најмање 2,5% у 

односу на 2014. 

 

До 2020.г. повећан обухват 

пословних субјеката 

канализационом мрежом за 

најмање 5% у односу на 

2014.г. 

20.000 200.000 220.000 

3.2. Секторски циљ 

3.2. Побољшан систем 

одводње површинских вода 

до 2020. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: У периоду 2016-2020. 

смањене површине деградиране усљед 

поплава за најмање 40% у односу на 

период 2011-2014.; Индикатори 

секторског 

циља 

• Површина 

деградираног 

земљишта. 

Исход 2: До 2020. смањене штете у 

привреди и домаћинствима током 

обилних падавина за 50% у односу на 

2014. 

• Износ штета од 

поплава у 

домаћинствима.  

• Износ штета од 

поплава у привреди. 
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Исход 3: У периоду 2016-2020.  

смањене штете у пољопривреди током 

обилних падавина и суша за 50% у 

односу на период 2011-2014. 

• Износ штета у 

пољопривреди 

узрокованих 

поплавама и сушом. 

3.2.1. Програм 

Програм: Уређење ријечних корита 

3.2.1.1. Пројекат: Изградња 

обалоутврде на ријеци Тавији 

од предузећа Сана Линеа до 

средње школе 

У периоду 2016-2020. смањен 

број изљевања ријеке Тавије за 

80% у односу на период 2011-

2014. 

 

До 2017. смањен број 

поплављених стамбених и 

привредних објеката за 70% на 

локацији од предузећа Сана 

Линеа до Средње школе у 

односу на 2014. 

0 300.000 300.000 

3.2.1.2. Пројекат: Изградња 

обалоутврде у улици Ранка 

Шипке 

До 2018. смањен број 

поплављених стамбених и 

привредних објеката у улици 

Ранка Шипке за 50% у односу 

на 2014. 

0 100.000 100.000 

3.2.1.3. Пројекат: Чишћење 

водотoка ријеке Стригове 

У периоду 2016-2020. смањен 

број изљевања ријеке Стригове 

за 70% у односу на период 

2011-2014. 

20.000 60.000 80.000 

3.2.1.4. Мјера: Успостављање 

континуираног надзора над 

системом одржавања корита и 

одводних канала на подручју 

општине Костајница 

До 2020.г. успостављена база 

података и  оперативне 

процедуре праћења система 

одржавања ријечних корита и 

одводних канала. 

1.000 0 1.000 

3.2.2. Програм Програм: Чишћење канала 
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3.2.2.1. Пројекат: Чишћење 

канала у селу Петриња 

У периоду 2016-2020. смањена 

поплављена површина 

земљишта усљед изљевања 

пољопривредних канала у селу 

Петриња за 40% у односу на 

период 2011-2014. 

10.000 25.000 35.000 

3.2.2.2. Пројекат: Чишћење 

канала у селу Мракодол  

У периоду 2016-2020. смањена 

поплављена површина 

земљишта усљед изљевања 

пољопривредних канала у селу 

Мракодол за 30% у односу на 

период 2011-2014. 

10.000 8.000 18.000 

3.2.2.3. Пројекат: Чишћење 

канала у селу Грдановац 

У периоду 2016-2020. смањена 

поплављена површина 

земљишта усљед изљевања 

пољопривредних канала у селу 

Грдановац за 30% у односу на 

период 2011-2014. 

4.000 11.000 15.000 

3.2.2.4. Пројекат: Чишћење 

канала Бубњарица 

У периоду 2016-2020. смањена 

поплављена површина 

земљишта усљед изљевања 

канала Бубњарица за 50% у 

односу на период 2011-2014. 

5.000 15.000 20.000 

3.3. Секторски циљ 

3.3. Смањен негативан утицај 

чврстог отпада на животну 

средину до 2020. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2020.г. смањен ризик од 

епидемија за категорију ниже у односу 

на 2016.г. 
Индикатори 

секторског 

циља 

• Процјена ризика од 

епидемија; 

Исход 2: До 2020.г. најмање 80% 

селектованог отпада пласирано на 

тржиште  и даљу обраду. 

• Количина 

селективно 

прикупљеног  

отпада пласираног 

на тржиште и даљу 
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обраду; 

Исход 3: Најмање 50% домаћинстава и 

пословних субјеката учествује у  

селективном прикупљању отпада до 

2020.г 

• Број домаћинстава и 

пословних субјеката 

који учествују у 

селективном 

прикупљању отпада. 

3.3.1. Програм 

Програм: Санација локалне депоније чврстог отпада 

3.3.1.1. Пројекат: Израда 

пројектне документације за  

санацију локалне депоније 

„Палијин јарак“  

Пројекат санације локалне 

депоније "Палијин Јарак" 

усвојен од стране финансијера 

25.000 0 25.000 

3.3.1.2. Пројекат: Санација 

депоније "Палијин јарак" 

На подручју саниране депоније 

није регистровано даље 

одлагање чврстог отпада 

300.000 200.000 500.000 

3.3.2.Програм 

Програм: Успостављање система селективног прикупљања отпада 

3.3.2.1. Пројекат: Набавка 

контејнера за селективно 

прикупљање отпада 

До 2020.г. селективно 

прикупљено најмање 3.000 м3 

чврстог отпада на годишњем 

нивоу. 

 

До 2020.г. обухваћено најмање 

1.000 домаћинстава и 100 

трговачких радњи 

селективним прикупљањем 

отпада. 

10.000 12.000 22.000 

3.3.2.2. Пројекат: Набавка До 2020.г. рецикловано 20.000 5.000 25.000 
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пресе за обраду селективно 

прикупљеног отпада 

најмање 3.000 м3 чврстог 

отпада на годишњем нивоу. 

3.3.2.3. Пројекат: Набавка 

специјализованог возила за 

селективно прикупљање отпада 

До 2020.г. селективно 

прикупљено најмање 3.000 м3 

чврстог отпада на годишњем 

нивоу. 

100.000 150.000 250.000 

3.3.2.4. Пројекат: Изградња 

рециклажног дворишта 

До 2020.г. збринуто 3.000 м3 

селективно прикупљеног 

чврстог отпада на годишњем 

нивоу. 

10.000 40.000 50.000 

3.3.3. Програм 

Програм: Информисање становништва о примјени селективног прикупљања отпада 

3.3.3.1. Пројекат: Емитовање 

радио емисија на тему 

селективног прикупљања 

отпада 

До 2020.г. цјелокупно 

становништво општине 

информисано о предностима 

селективног прикупљања 

отпада. 

1.000 0 1.000 

3.3.3.2. Пројекат: Креирање 

брошура и летака на тему 

селективног прикупљања 

отпада  

До 2020.г. најмање 1.000 

домаћинстава и 100 

трговачких радњи 

информисани о предностима 

селективног прикупљања 

отпада. 

2.000 0 2.000 

3.3.3.3. Пројекат: Организовање 

тематских радионица на тему 

селективног прикупљања 

отпада 

До 2020.г. најмање 600 дјеце 

предшколског и школског 

узраста и њихових родитеља 

учествовало на радионицама. 

4.000 0 4.000 
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3.4. Секторски циљ 

3.4. Унапрјеђена заштита 

животне средине и 

рационално кориштење 

извора енергије до 2020.г. 

Очекивани 

секторски 

исходи 

Исход 1: До 2020. г. примјеном мјера 

ЕЕ смањена  емисија CO2 у јавним 

објектима за најмање 680 тона на 

годишњем нивоу. 
Индикатори 

секторског 

циља 

• Смањење емисија 

CO2 (у тонама); 

Исход 2: У 2020.г. задовољство 

корисника и запослених условима рада 

и кориштења јавних објеката веће је за 

10% у односу на 2016. 

• Задовољство 

корисника и 

запослених 

условима 

кориштења јавних 

објеката. 

3.4.1. Програм 

Програм: Примјена мјера енергетске ефикасности 

3.4.1.1. Пројекат Израда 

Елабората и примјена најмање 

једне мјере ЕЕ у основној 

школи 

До 2017.г. износ трошкова за 

гријање јавног објекта мањи је 

за 30% у односу на 2015.  

 

До 2017.г. побољшани услови 

рада и боравка за најмање 350 

ученика и запослених у 

основној школи на годишњем 

нивоу. 

5.000 0 5.000 

3.4.1.2. Пројекат Израда 

Елабората и примјена најмање 

једне мјере ЕЕ у Дому здравља 

До 2018.г. износ трошкова за 

гријање јавног објекта мањи је 

за 35% у односу на 2015.  

 

До 2018.г. побољшани услови 

рада и боравка за најмање 350 

корисника и запослених у 

Дому здравља на годишњем 

нивоу. 

5.000 0 5.000 
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3.4.1.3. Пројекат Израда 

Елабората и примјена најмање 

једне мјере ЕЕ у Згради 

Магистарата 

До 2019.г. износ трошкова за 

гријање јавног објекта мањи је 

за 25% у односу на 2015.  

 

До 2019.г. побољшани услови 

рада и боравка за најмање 100 

корисника и запослених у 

објекту магистрата на 

годишњем нивоу. 

5.000 0 5.000 

3.4.1.4. Пројекат Израда 

Елабората и примјена најмање 

једне мјере ЕЕ у згради 

Комуналног предузећа 

До 2020.г. износ трошкова за 

гријање јавног објекта мањи је 

за 30% у односу на 2015.  

 

До 2020.г. побољшани услови 

рада и боравка за најмање 80 

корисника и запослених у 

комуналном предузећу на 

годишњем нивоу. 

5.000 0 5.000 

3.4.1.5. Мјера Суфинансирање 

примјене мјера ЕЕ на основу 

елабората 

До 2020.г. износ трошкова за 

гријање јавних објеката мањи 

је за 30% у односу на 2015.   

100.000 0 100.000 

УКУПНО ЗА СЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 859.500 1.498.500 2.358.000 
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Прилог 2: Табеле вриједности индикатора за праћење имплементације стратегије 

 

ДЕФИНИЦИЈА ВАРИЈАБЛИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНДИКАТОРА 

Назив индикатора Тип  Дефиниција Временск

и оквир 

праћења 

Званична статистика или 

интерни извор ЈЛС, извор 

верификације 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. Успостављени темељи за 

развијену привреду, туризам и пољопривреду. 

    

Број запослених Основни Све особе за које је достављен образац 1002 

надлежној пореској служби 

2005– 2020 Извјештаји пореске службе, 

административни подаци 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1134 1274 1390 1401 1170 1114 1111 1193 1153 1212 1277 * * * * * 

Број предузећа Основни д.о.о., д.н.о., д.о. 2005-2020 АПИФ за доо, дно, до 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

88 94 89 92 97 93 95 100 103 106 110 * * * * * 

Број предузећа Основни Самостална дјелатност (предузетничке и 

занатске радње) 

 

2005-2020 Општинско одјељење надлежно 

за регистрацију предузетничких 

и занатских радњи 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

241 253 273 287 299 250 210 180 180 164 191 * * * * * 

Индекс броја сиромашних Основни Проценат популације у домаћинствима чија 

је ниво потрошње (по појединцу) испод 

линије сиромаштва 

2004, 2007, 

2011, 2015, 

2019. 

Агенција за статистику БиХ, 

Анкета о потрошњи 

домаћинстава; база података за 

узорак из Костајнице 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * 17% * * * 14,8% * * * *      

Просјечна бруто плата Основни Просјечан (средња вриједност) износ бруто 

плата запослених за које је достављен 

образац 1002 надлежној пореској служби 

2005-2020 Извјештаји пореске службе, 

административни подаци, 

статистички билтен РС 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

469 529 557 827 864 828 903 907 863 848 861 * * * * * 

Број становника Помоћни  Лице за привременим или трајним мјестом 

боравка у Костајници. које је у току 

претходне године минимално боравило у 

општини 90 дана  

2016– 2020 Подаци ЦИПСа 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7800 7750 7744 7758 7863 7802 7752 7699 6308 6300 6300 * * * * * 

Укупни приходи у привреди Основни Укупан износ прихода привредних 

субјеката са територије општине Костајница 

за које је достављена пријава прихода 

надлежној пореској служби 

2005– 2020 Извјештаји пореске службе, 

административни подаци, 

статистички билтен РС  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Износ инвестиција на територији општине Костајница Основни Укупан износ инвестиција привредних 

субјеката (домаћих и страних) са територије 

општине Костајница за које је достављен 

податак надлежној пореској служби и 

служби за привреду, друштвене дјелатности 

и финансије општине Костајница 

2005– 2020 Извјештаји пореске службе, 

административни подаци, 

Извјештај службе за привреду, 

друштвене дјелатности и 

финансије, Статистички билтен 

РС.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        2.08ми

л 

3.6 мил * * * * * * 

Број регистрованих туристичких посјета Основни Број пријава туриста који бораве на 

подручју општине Костајница 

2005– 2020 Извјештаји туристичке 

организације Костајница, 

општинска администрација, 

Статистички билтен РС.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 91 602 503 284 168 168 241 267 139 * * * * * * 

Просјечна потрошња по домаћинству Основни Структура издатака према главним 

скупинама издатака:  

01  Храна и безалкохолна пића 

02  Алкохолна пића и дуван 

03  Одјећа и обућа 

04  Становање и потрошња енергената 

05  Покућство, опрема за кућу и редовито 

одржавање куће 

06  Здравство 

07  Пријевоз 

08  Комуникације 

09  Рекреација и култура 

10  Образовање 

11  Ресторани и хотели 

2004, 2007, 

2011, 2015, 

2019 

Агенција за статистику БиХ, 

Анкета о потрошњи 

домаћинстава; база података за 

узорак из Костајнице 
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12  Остала добра и услуге 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 

02 

 33%    32% *         

02  4%    4%          

03  5%    5%          

04  22%    25%          

 05  5%    5%          

06  5%    3%          

07  11%    11%          

08  3%    4%          

09  3%    3%          

10  0,5%    0,6%          

11  3%    2%          

12  6%    6%          

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1.1 Креиран амбијент погодан за 

улагања инвеститора  до 2020. године. 

    

Задовољство пословних субјеката путном 

инфраструктуром 

Основни Одговор пословних субјеката на питање 

„Колико сте задовољни приступном 

инфраструктуром...?“, по принципу 

ликертове скале (узорак анкете су пословни 

субјекти на локацијама на којима је требало 

да се ураде приступни путеви) 

2015-2020 Анкета о задовољству пословних 

субјеката приступном 

инфраструктуром., Служба за 

привреду, друштвене дјелатности 

и финансије 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Број домаћих и страних инвестиција; Основни Домаће инвестиције – износ улагања у 

општину Костајница од стране пословних 

субјеката регистрованих у БиХ 

Стране инвестиције - износ улагања у 

општину Костајница од стране пословних 

субјеката регистрованих ван БиХ 

   

2015-2020 Административна служба 

општине, Надлежна пореска 

служба,  АПИФ  

Потврда о регистрацији 

инвеститора, Уговори/споразуми 

домаћих/страних инвеститора са 

Општином о улагању на подручје 

општине Костајница, годишњи 

биланси стања домаћих 

инвеститора, број издатих 

грађевинских и употребних 
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дозвола лицима и правним 

субјектима регистрованим у БиХ. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        2.008 3.619 * * * * * * 

Број инвестиција дијаспоре Основни Број особа које живе у иностранству а 

поријеклом су са подручја општине 

Костајница и инвестирају на подручје 

општине Костајница  

2015-2020 Административна служба 

општине, Вјерске заједнице, 

Министарства за избјегла и 

расељена лица РС, ФБиХ и БиХ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       1 1 1 * * * * * * 

Број новоотворених радних мјеста у привреди. Основни Број нових уговора о раду у привредним 

предузећима на подручју Општине 

Костајница; број образаца 1002 који се 

достављају порезној служби 

2015-2020 Административни подаци 

предузећа које достављају као 

дио уговорне обавезе са 

Општином Костајница 

Поразна служба, достављени 

обрасци 1002 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         215 163 * * * * * 

П 1.1.1.1. Реконструкција пута Мракодол – Бегићи – 

Рибњак фаза 1          

    

Асфалтирано 1 км локалног пута на релацији Мракодол – 

Бегићи – Рибњак фаза 1.     

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број пословних субјеката за које је осигуран 

континуирани саобраћајни проток људи,  добара и услуга 

(за најмање 2 пословна субјекта.) 

Исход Рачуна се број пословних субјеката који се 

налазе на релацији Мракодол – Бегићи – 

Рибњак фаза 1 

 

 

2014-2020 Извјештај надлежног општинског 

одјељења за привреду 

П 1.1.1.2. Реконструкција моста на ријеци Тавији у улици 

Жарка Згоњанина и санација пута 

    

Реконструисан мост на ријеци Тавији у улици Жарка 

Згоњанина 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Реконструисано 0,3 км пута у улици Жарка Згоњанина Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број пословних субјеката за које је осигуран 

континуирани саобраћајни проток људи,  добара и услуга 

(за најмање 2 пословна субјекта.)    

Исход Рачуна се број пословних субјеката који се 

налазе у улици Жарка Згоњанина. 

2014-2020 Извјештај надлежног општинског 

одјељења за привреду 

П 1.1.1.3. Изградња пута до средње школе     
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Изграђено и асфалтирано 1 км пута  до средње школе. Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број пословних субјеката за које је осигуран 

континуирани саобраћајни проток људи,  добара и услуга 

(за најмање 3 пословна субјекта.)    

Исход Рачуна се број пословних субјеката који се 

налазе у улици према средњошколском 

центру 

2014-2020 Извјештај надлежног општинског 

одјељења за привреду 

П 1.1.1.4. Изградња улице Ранка Шипке     

Изграђено и асфалтирано 0,3 км пута у улици Ранка 

Шипке. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Површина купљеног/закупљеног простора пословне зоне 

"Блок 1" 

Исход Простор за који постоји уговор о најму или 

купњи 

2017-2020 Извјештај управитеља пословне 

зоне 

П 1.1.2.1. Унапрјеђење рада сервиса за инвеститоре „One-

stop-shop“ 

    

Донесене најмање 2 нове процедуре за побољшање услуга 

инвеститорима. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број захтјева потенцијалних инвеститора за помоћ 

општинске администрације 

Исход Писмени захтјеви достављени општинској 

администрацији. 

2017-2020 Извјештај имплементатора 

П 1.1.2.2. Израда каталога за промоцију инвестиција у 

Костајници 

    

Израђен каталог за промоцију инвестиција. Излаз По пројекту 2016-2017 Извјештај имплементатора 

Промовисани инвестициони потенцијали општине  Листе потенцијалних инвеститора коме су 

уручени каталози 

2016-2017. Извјештај јединице за управљање 

развојем 

П 1.1.2.3. Веб страница на енглеском језику     

Општинска веб страница преведена на енглески језик. Излаз По пројекту 2017. Извјештај имплементатора 

Број посјетилаца веб странице са другог говорног 

подручја 

Исход Веб статистика о посјетиоцима веб 

странице према земљи из које приступају 

веб садржају 

2017-2020 Извјештај веб администратора 

П 1.1.2.4. Увођење БФЦ стандарда     

БФЦ препоруке употпуности проведене Излаз По пројекту 2018. Извјештај имплементатора 

Општина цертифицирана према БФЦ стандарду Исход Издата потврда о сертификацији 2017 БФЦ Сертификат. 

П 1.1.2.5. Оснивање центра за предузетништво и 

економски развој 

    

Основан Центар за предузетништво и економски развој. Излаз По пројекту 2017. Извјештај имплементатора 

Број услуга инвеститорима Исход Под услугама се подразумијевају 

савјетодавне услуге и техничка подршка 

2017-2020 Извјештај о раду Центра за 

предузетништво и економски 

развој 

П 1.1.2.6. Отварање пословне зоне "Уна" површине 14 ха 

са свом неопходном инфраструктуром и пратећим 

сервисима подршке 

    

Ријешени имовинско-правни односи. Излаз По пројекту 2017-2020. Извјештај имплементатора 
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Изграђена унутрашња путна, водоводна, канализациона и 

електро инфраструктура која је спремна за прикључење 

крајњих корисника. 

Излаз По пројекту 2017-2020 Извјештај имплементатора 

Површина купљеног/закупљеног простора пословне зоне 

"Уна" 

Исход Простор за који постоји уговор о најму или 

купњи. 

2017-2020 Извјештај управитеља пословне 

зоне 

П 1.1.2.7. Изградња пословне зоне "Блок 1"     

Ријешени имовинско-правни односи. Излаз По пројекту 2017-2020. Извјештај имплементатора 

Изграђена унутрашња путна, водоводна, канализациона и 

електро инфраструктура која је спремна за прикључење 

крајњих корисника. 

Излаз По пројекту 2017-2020 Извјештај имплементатора 

Површина купљеног/закупљеног простора пословне зоне 

"Блок 1" 

Исход Простор за који постоји уговор о најму или 

купњи. 

2017-2020 Извјештај управитеља пословне 

зоне 

П 1.1.2.8. Оснивање и опремање центра за оспособљавање 

одраслих 

    

Основан Центар за оспособљавање одраслих. Излаз По пројекту 2017-2020. Извјештај имплементатора 

Центар опремљен неопходном информационо-техничком 

и дидактичком опремом (употпуности опремљена 

учионица СШЦ). 

Излаз По пројекту 2017-2020 Извјештај имплементатора 

Број преквалификованих особа у центру Исход Особе којима је центар издао увјерење о 

преквалификацији 

2017-2020 Годишњи извјештај рада Центра 

за оспособљавање одраслих 

М 1.1.2.9. Посјете међународним и домаћим привредним 

сајмовима 

    

Посјећено најмање 5 привредних сајмова. Излаз По пројекту 2017-2020. Извјештај имплементатора 

Промовисани инвестициони потенцијали општине 

Костајница 

Исход Листе потенцијалних инвеститора који су 

исказали интересовање за улагање у 

општину Костајница 

2016-2020 Извјештај ЈЛС (одјељења за 

привреду) 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1.2 Створено повољно окружење 

за развој пољопривредне производње до 2020. године. 

    

Приходи у пољопривреди Основни Укупан износ прихода пољопривредних 

газдинстава и субјеката са територије 

општине Костајница за које је достављена 

пријава прихода надлежној пореској служби 

или пољопривредној служби општине (на 

захтјев Службе)  

2015-2020 Извјештај порезне управе, , 

Извјештај пољопривредне 

службе 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * 2.5 mil 2.5 mil 2 mil 2.8 mil * * * * * 

Површина кестенове шуме заштићене одговарајућим Основни Површине заштићене кестенове шуме које 2015-2020 Потврда/сертификат о 
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степеном заштите. се налазе на територији ЈЛС категоризацији заштите 

кестенове шуме доступни у 

пољопривредној служби општине 

или Министарству пољопривреде 

РС 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2000 ха 2000 ха 2000 ха 2000 ха 2000 ха 2000 

ха 

2000 ха 2000ха 2000ха 2000 ха 2000ха * * * * * 

П 1.2.1.1. Стављање у функцију објекта сточне пијаце у 

сврху откупа и складиштење воћа и поврћа 

    

Успостављен функционалан објекат откупа и 

складиштења воћа и поврћа 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број пољопривредних произвођача од којих се врши 

откуп воћа и поврћа (најмање 20) 

Исход Број пољопривредних произвођача који 

имају кооперантски уговор 

2016-2020. Извјештај управитеља откупном 

станицом, Извјештај 

пољопривредне службе. 

Количина откупљеног воћа (већа за 30%) Исход Количине воћа које су откупљене кроз 

кооперантске уговоре или пласиране на 

локално и регионално тржиште путем 

пијаца и других продајних мјеста 

2016-2020. Извјештаји откупљивача, 

кооперантски уговори, фактуре 

за испоруку робе, Извјештај 

општинске пољопривредне 

службе 

П 1.2.1.2. Производња поврћа у пластеницима     

Подржано најмање 20 пољопривредних произвођача у 

подизању пластеника површине 100 м2 

Излаз По плану пројекта 2016 - 2020 Извјештај имплементатора 

Број пластеничких произвођача којима је организован 

откуп поврћа. 

Исход Произвођачи који имају уговор о откупу 

производа или који производе пласирају 

директно на тржиште. 

2016 - 2020 Извјештај пољопривредне 

службе 

Количина откупљеног поврћа (већа за 25%) Исход Количине поврћа које су откупљене кроз 

кооперантске уговоре или пласиране на 

локално и регионално тржиште путем 

пијаца и других продајних мјеста 

2016-2020. Извјештаји откупљивача, 

кооперантски уговори, фактуре 

за испоруку робе, Извјештај 

општинске пољопривредне слжбе 

П 1.2.1.3. Брендирање кестеновог меда и повећање обима 

производње меда 

    

Брендиран кестенов мед Излаз По пројекту 2016 -2020 Извјештај имплементатора 

Број едукованих пчелара. Излаз По пројекту 2016 -2020 Извјештај имплементатора 

Број пчелара подржаних у покретању производње меда. Излаз По пројекту 2016 -2020 Извјештај имплементатора 

Број пчелара за које је организаован откуп Исход Пчелари који имају уговор о откупу меда 

или који мед пласирају директно на 

тржиште 

2016-2020 Захтјеви за подршку пчеларској 

поизводњи, Извјештај 

пољопривредне службе 
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Количина откупљеног меда (већа за 25%) Исход Количине меда које су откупљене кроз 

кооперантске уговоре или пласиране на 

локално и регионално тржиште путем 

пијаца и других продајних мјеста 

2016-2020 Извјештаји откупљивача, 

кооперантски уговори, фактуре 

за испоруку робе, Извјештај 

општинске пољопривредне 

службе 

 

 

 

П 1.2.2.1. Реконструкција пута Брдари – Станићи – улица 

Петра Пеције 

    

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Брдари – 

Станићи – улица Петра Пеције. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора. 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 400 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.2. Реконструкција пута Горња Слабиња - Р475     

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Горња 

Слабиња - Р475. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 400 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.3. Реконструкција пута  Гумњани – крај асфалта - 

Грубљешићи 

    

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Гумњани 

– крај асфалта – Грубљешићи. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 150 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.4. Реконструкција пута  Календери – крај асфалта     

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији  

Календери – крај асфалта. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 150 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 
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П 1.2.2.5. Реконструкција пута  Костајница - Бубњарица       

Асфалтирано 0,3  км локалног пута на релацији 

Костајница – Бубњарица. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 50 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.6. Реконструкција пута  Костајница - Тркуље           

Асфалтирано 0,3  км локалног пута на релацији 

Костајница - Тркуље.     

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 50 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.7. Реконструкција пута Мракодол – Глушице       

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Мракодол 

– Глушице.   

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 50 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.8. Реконструкција пута Мракодол – Свети Вид        

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Мракодол 

– Свети Вид. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 50 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.9. Реконструкција пута Петриња - Баринац     

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Петриња - 

Баринац. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 50 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.10. Реконструкција пута Побрђани  - насеље Л08           

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Побрђани  

- насеље Л08      . 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 
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Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 50 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.11. Реконструкција пута Подошка – Спој Р 475              

Асфалтирано 0,5  км локалног пута на релацији Подошка 

– Спој Р 475. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 30 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.12. Реконструкција пута Тавија – Стијаци     

Асфалтирано 0,3 км локалног пута на релацији Тавија – 

Стијаци. 

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 30 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга 

 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.13. Реконструкција пута Зовик – Спој Р 475       

 Асфалтирано 0,5 км локалног пута на релацији Зовик – 

Спој Р 475.   

Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 30 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.2.14. Реконструкција моста на ријеци Тавији  код 

Средње школе   

    

Реконструисан мост на ријеци Тавији код средње школе. Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора 

Број становника за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и пољопривредних производа и 

услуга (за најмање 800 становника.) 

Исход Рачуна се број становника у насељеним 

мјестима за које је осигуран континуиран 

саобраћајни проток људи и 

пољопривредних производа и услуга. 

2014-2020. Извјештај надлежне општинске 

службе за општу управу. 

П 1.2.3.1. Мапирање постојећих површина под кестеном 

за потребе заштите шума 

    

Мапирано 600 ха кестенове шуме Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Површина кестенових шума кандидованих за 

категоризацију одговарајућег степена заштите 

Исход Површине постојећих кестенових шума 2016-2020 Поднесен захтјев министарству 

пољопривреде и шумарства за 
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категоризацију одговарајућег 

степена заштите кестенове шуме, 

Извјештај пољопривредне 

службе 

П 1.2.3.2. Подизање нових плантажа кестена     

Засађено најмање 10 ха нове кестенове шуме. Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора 

Мапирано најмање 10 ха нове кестенове шуме. Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора 

Површина кестенових шума кандидованих за 

категоризацију одговарајућег степена заштите 

Исход Површине новозасађених плантажа под 

кестеном 

2016-2020 Поднесен захтјев министарству 

пољопривреде и шумарства за 

категоризацију одговарајућег 

степена заштите кестенове шуме, 

Извјештај пољопривредне 

службе 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 1.3 Развијени туризам, трговина и 

занатство до 2020. године. 

    

Приходи од туризма Основни Укупна вриједност остварених прихода од 

туристичких посјета (такси), продаје 

улазница и прихода од услуга пословних 

субјеката који су регистровани у области 

туризма  

2015-2020 Извјештај туристичке 

организације, Биланси стања 

пословних субјеката у области 

туризма (на захтјев општине), 

Извјештај ЈЛС 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Број регистрованих занатских радњи Основни Сви субјекти којима је одобрен захтјев за 

регистрацију занатских дјелатности.  

2015-2020 Извјештај надлежне службе 

Општине 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       25 32 28 29 * * * * * 

Број регистрованих предузетничких радњи Основни Сви субјекти којима је одобрен захтјев за 

регистрацију предузетничких дјелатности.  

2015-2020 Извјештај надлежне службе 

Општине 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

241 253 273 287 299 250 210 180 180 164 191      

Број становника Помоћни  Лице за привременим или трајним мјестом 

боравка у Костајници које је у току 

претходне године минимално боравило у 

општини 90 дана  

2016–2020 Подаци ЦИПС-а 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7800 7750 7744 7758 7863 7802 7752 7699 6308 6308 6308 * * * * * 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 105 

 

 

П 1.3.1.1. Уређење излетничке стазе на брду Баљ до 

заставе 

    

Уређена излетничка стаза у дужини од  3 км. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број туристичких посјетилаца на локалитету Брдо Баљ Исход Посјетиоци које је регистровала туристичка 

организација 

2016-2020. Извјештај туристичке 

организације. 

П 1.3.1.2. Изградња Етно села у Тавији     

Изграђен и уређен етно ресторан. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Изграђени смјештајни капацитети за прихват најмање 5 

особа. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Broj туристичких посјетилаца општине регистрованih у 

смјештајним капацитетима етно села 

Исход Посјетиоци регистровани у Етно селу 2016-2020. Етно село, Туристичка 

организација 

П 1.3.1.3. Изградња смјештајних капацитета у 

туристичком комплексу Пирало 

    

Број уређених бунгалова са смјештајним капацитетима од 

минимално 20 лежаја. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Смјештајни капацитет бунгалова  Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број туристичких посјета комплексу Пирало на годишњем 

нивоу 

Исход Посјетиоци регистровани у комплексу 

Пирало 

2016-2020. Извјештај комплекса Пирало о 

боравку туриста, Туристичка 

организација 

П 1.3.1.4. Уређење брдских бициклистичких стаза     

Дужина означених, мапираних и уређених брдских 

бициклистичких стаза 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број посуда са водом и пијеском за гашење пожара. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број знакова забране бацања смећа у корита потока и 

канала. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број регистрованих бициклиста на годишњем нивоу који 

користе брдске бициклистичке стазе на подручју општине 

Костајница. 

Исход Бициклисти регистровани у туристичкој 

организацији 

2016-2020 Туристичка организација 

П 1.3.1.5. Изградња старе воденице на ријеци Уни     

Изграђена стара воденица на ријеци Уни. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број регистрованих туристичких посјета воденици на 

ријеци Уни на годишњем нивоу 

Исход Посјетиоци регистровани у Воденици 2016-2020. Извјештај управитеља воденице, 

Туристичка организација 

М 1.3.2.1. Подршка оснивању предузетничких и занатских 

радњи 

    

Развијен програм подстицаја занатским и предузетничким 

радњама 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број подржаних корисника субвенција за покретање 

властитог бизниса 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 
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Број регистрованих нових предузетничких и занатских 

радњи 

Исход Регистрациони образац 2014-2020. Надлежно општинско одјељење 

за регистрацију предузетника и 

занатлија  

Број нових радних мјеста до 2020.г. Исход Пријавни образац за запослене у 

предузетничким и занатским фирмама 

2014-2020. Пореска управа 

П 1.3.2.2. Едукација младих на тему покретања малог 

бизниса и изградње отпорности малих бизниса на 

катастрофе 

    

Број едукованих младих лица у покретању и вођењу 

малог бизниса и изградњи отпорности малих бизниса на 

катастрофе у циљу очувања радних мјеста 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број младих лица који су искористили мјеру подршке 

оснивања занатских и предузетничких радњи и 

регистровало властити бизнис 

Исход Лица којима је одобрен захтјев за 

регистрацију занатских и предузетничких 

дјелатности 

2014-2020. Надлежно општинско одјељење 

за регистрацију предузетника и 

занатлија,  

 

Назив индикатора Тип  Дефиниција Временски 

оквир 

праћења 

Званична статистика или 

интерни извор ЈЛС, извор 

верификације 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. Унапрјеђена квалитета 

друштвеног живота заједнице и смањени ризици од 

катастрофа. 

    

Категорија ризика од катастрофа Основни Методологијом за процјену ризика 

утврдити категорије појединих ризика 

(Неприхватљив, дјелимично прихватљив и 

прихватљив ризик) 

2015, 2020 Процјена угрожености 

општине Костајница на 

природне и друге опасности, 

општинска служба цивилне 

заштите  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Миграциони салдо Основни Однос исељених наспрам досељених особа 

у општину Костајница 

2005-2020 Општинска управа, 

демографски подаци, 

Статистички билтен РС 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

     11 3 -17 6 8  * * * * * 

Број корисника здравствене заштите Основни Укупан број становника који имају право 

на здравствену заштиту, према сполу 

 

2005-2020 Завод за здравствено 

осигурање. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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     5745 5541 4642 4640 4646 4612 * * * * * 

Број кривичних и прекршајних случајева против 

малољетника на подручју општине Костајница 

Основни Случајеви против живота и тијела, 

тјелесне повреде, сексуални деликти, 

насилни деликти, друго...Посебно по 

сполу и посебно за прекршаје и кривична 

дјела 

2005-2020 МУП РС, Извјештај за 

општину Костајница, 

Полицијска станица 

Костајница 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * 5 3 0 2 * * * * * 

Број кривичних и прекршајних случајева против 

одраслих на подручју општине Костајница 

Основни Случајеви против живота и тијела, 

тјелесне повреде, сексуални деликти, 

насилни деликти, друго...Посебно по 

сполу и посебно за прекршаје и кривична 

дјела 

2005-2020 МУП РС, Извјештај за 

општину Костајница, 

Полицијска станица 

Костајница 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       25 45 38 33 * * * * * 

Број становника Помоћни  Лице за привременим или трајним мјестом 

боравка у Костајници које је у току 

претходне године минимално боравило у 

општини 90 дана  

2016– 2020 Подаци ЦИПС-а 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7800 7750 7744 7758 7863 7802 7752 7699 6308 6308 6308 * * * * * 

Број грађана који учествују у спортским и културним 

манифестацијама и догађајима 

Основни Број плаћених карата, број пријава или 

број улазака ако је слободни приступ (по 

сполу) 

2005– 2020 Извјештаји установа културе и 

спорта, административни 

подаци, Извјештаји општинске 

надлежне службе за друштвене 

дјелатности. 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 2.1.  Унапрјеђена здравствена и 

социјална заштита до 2020. 

    

Број обрађених захтјева за помоћ Центра за социјални 

рад 

Основни По врсти помоћи која је пружена од стране 

Центра за социјални рад 

2005– 2020 Извјештаји Центра за 

социјални рад 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      50 80 55 87 20 * * * * * 

Број збринутих лица у Дневном центру током године. Основни Према сполу, према годинама, према 

степену инвалидитета 

2005-2020 Извјештаји Центра за 

социјални рад 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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* * * * * * * * * * *      

Број лица обухваћених услугама мобилног медицинског 

тима 

Основни Укупан број становника руралног подручја 

општине који су користили услуге 

мобилног медицинског тима, према сполу, 

према годинама старости 

 

2005-2020 Извјештај Дома здравља 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

П 2.1.1.1. Реконструкција објекта Центра за социјални 

рад 

    

Реконструисан објекат Центра за социјални рад и 

обезбјеђен простор за архиву 

Излаз По пројекту 2016-2017. Извјештај имплементатора. 

Испуњени законом предвиђени услови за рад Центра. Исход Потврда министарства Социјалне 

политике да Центар за социјални рад има 

услове за рад у складу са законом. 

2016-2017. Извјештај инспекције 

Министарства социјалне 

политике РС. 

П 2.1.1.2. Набавка возила за теренски рад Центра за 

социјални рад 

    

Набављено возило Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора. 

Донесена одлука о формирању тима за рад на терену Излаз По пројекту 2017 Извјештај имплементатора. 

Формиран теренски  тим Центра за социјални рад. Исход Званична листа запослених који чине 

мобилни тим 

2016-2020. Извјештај Центра за социјални 

рад, Одлука о формирању 

мобилног тима Центра за 

социјални рад. 

П 2.1.1.3. Опремање центра за социјални рад ИТК 

опремом 

    

Број набављених рачунара Излаз По пројекту 2018 Извјештај имплементатора. 

Вријеме обраде једног захтјева за помоћ Центра за 

социјални рад 

Исход Вријеме које протекне од примања 

захтјева до реализације помоћи 

2014-2020. Извјештај Центра за социјални 

рад. 

П 2.1.2.1. Успостављање и опремање дневног центра за 

лица у стању социјалне потребе 

    

Донесена одлука о успостављању Дневног центра Излаз По пројекту 2016,2017 Извјештај имплементатора. 

Уређене просторије, набављен намјештај и средства за 

рад са лицима у стању социјалне потребе 

Излаз По пројекту 2016,2017 Извјештај имплементатора. 

Број запослених психолога Исход Уговор о раду или уговор о дјелу  2017 Извјештај Центра за социјални 

рад, надлежна служба општине 

Успостављен Дневни центар и израђен функционалан 

програм рада Центра. 

Исход Број запослених у Дневном центру, 

Програм рада доступан у електронској или 

2017-2020 Извјештај Центра за социјални 

рад, надлежна служба општине 
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штампаној форми, постоје докази о 

његовој проведби. 

М 2.1.2.2. Подршка раду новоформираног дневног 

центра за лица у стању социјалне потребе 

    

Набављен радни материјал и обезбјеђени оброци за 

кориснике Дневног центра 

Излаз Обезбјеђени материјали и оброци на 

годишењем нивоу 

2016-2020 Извјештај имплементатора. 

Континуирано функционисање Дневног центра Исход Није дошло до прекида функционисања 

дневног центра.  

2017-2020 Извјештај Центра за социјални 

рад. 

П 2.1.3.1. Успостављање мобилног медицинског тима     

Одлука Дома здравља о успостављану мобилног тима Излаз По пројекту 2016,2017 Извјештај имплементатора. 

Број чланова мобилног тима (по сполу) Излаз По пројекту 2016,2017 Извјештај имплементатора. 

Континуирано пружање теренских услуга мобилног 

медицинског тима 

Исход Годишњи износ који се издваја за 

несметано функционисање мобилног 

медицинског тима, Број пружених услуга 

мобилног медицинског тима по годинама 

2017-2020 Извјештај Дома здравља. 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 2.2 Осигуран приступ спортским 

и културним садржајима до 2020.г. 

    

Број корисника спортских активности Основни Чланске карте, улазнице, број пријава или 

број улазака ако је слободни приступ (по 

сполу и доби) 

2014-2020 Извјештај спортских удружења 

и организација, надлежна 

општинска служба 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      1000 2000 2000 2000 2000 * * * * * 

Број младих са проблемима у понашању  Основни Број кривичних и прекршајних пријава 

против младих (до 35 година старости), 

број младих (до 35 година старости) који 

уживају психоактивне супстанце (по 

сполу), број малољетника са проблемима у 

понашању које су на евиденцији Центра за 

социјални рад 

2014-2020 Извјештај МУП-а РС за 

општину Костајница, 

Извјештај дома здравља, 

Извјештај Центра за социјални 

рад. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * 3 8 * * * * * 

Број корисника друштвених и културних активности Основни Чланске карте, улазнице, број пријава или 

број улазака ако је слободни приступ (по 

сполу и доби) 

2014-2020 Извјештај Дома културе,  

удружења и организација које 

његују културну баштину, 

надлежна општинска служба 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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     1000 2000 2000 2000 2000 * * * * * 

Споразум са финансијером изградње спортске дворане Основни Потписан званични документ 

(меморандум о сарадњи или уговор) 

општине и потенцијалног инвеститора за 

изградњу спортске дворане 

2014-2020 Општинска Служба за општу 

управу или нека друга 

надлежна служба. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

П 2.2.1.1. Санација игралишта за мали фудбал     

Санирано игралиште за мали фудбал у градском 

подручју. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

 

Припремљен годишњи план активности, спортских 

манифестација и турнира на игралишту за мали фудбал.. 

Исход План доступан у електронској или 

штампаној форми.  

2016-2018. Извјештај управитеља 

игралиштем, извјештаји 

спортских организација, 

извјештаји о спортским 

активностима ђака, надлежна 

општинска служба  

Број спортских турнира Исход Укупан број спортских турнира и 

манифестација одржаних на игралишту за 

мали фудбал категорисаних према 

припадности (меморијални турнир, 

годишљи турнир, такмичење ученика 

појединих  разреда итд.) 

2016-2020. Извјештај управитеља 

игралиштем, извјештај о 

спортским активностима ђака, 

надлежна општинска служба. 

П 2.2.1.2. Изградња трибина на игралишту ФК Партизан.     

Капацитет изграђених трибина на игралишту ФК 

Партизан 

Излаз Број додатних сједећих мјеста на 

игралишту ФК партизан. 

2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број спортско-културних догађаја на игралишту ФК 

Партизан 

Исход Број пријављених спортско-културних 

догађаја на игралишту ФК партизан 

2014-2020. Полицијска станица 

Костајница, Надлежна 

општинска управа. 

Број активних спортских клубова који користе 

игралиште ФК Партизан 

Исход Клубови који користе игралиште ФК 

Партизан 

2014-2020. Извјештаји спортских клубова 

П 2.2.1.3. Пројекат: Теретана на отвореном     

Изграђена једна теретана на отвореном у градском 

подручју. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Изграђена  једна теретана на отвореном на локацији - 

плажа „Пирало“.  

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број спортиста и рекреативаца који користе теретане на 

отвореном 

 На годишњем нивоу, (према сполу и 

годинама) 

2014-2020. Извјештај управитеља теретана 

на отвореном, надлежна 

општинска служба 
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П 2.2.1.4. План изградње спортске дворане (Пројектна 

документација) 

    

Израђена пројектна документација за изградњу спортске 

дворане. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Одлука о изградњи спортске дворане Исход Усвојена одлука Скупштине општине о 

прихватању пројектне документације 

2016-2020 Извјештај о раду скупштине 

П 2.2.2.1. Опремање и уређење просторија КУД 

"Поткозарје" Костајница 

    

Опремљене и уређене просторије КУД-а. у згради 

Ђачког дома 

Излаз По пројекту 2016-2018. Извјештај имплементатора 

Број чланова и вањских сарадника КУД-а користи 

уређене просторије 

Исход Усвојена одлука општинског вијећа о 

прихватању пројектне документације 

 

2016-2020 Извјештај о раду КУД-а 

Припремљен годишњи план активности КУД-а Исход План активности доступан у штампаној 

или електронској форми 

2016-2020 Извјештај о раду КУД-а 

П 2.2.2.2. Адаптација и опремање Дома културе     

Адаптиран и опремљен Дом културе. Излаз По пројекту 2016-2018 Извјештај имплементатора 

Успостављен и усвојен годишњи план одржавања 

друштвених и културних догађаја 

Исход Успостављен општински план одржавања 

друштвених и културних догађаја и 

усвојен од стране скупштине. План 

доступан у штампаној и електронској 

форми 

2016-2018 Извјештај општинске надлежне 

службе  

План манифестација у Дому културе Исход План манифестација доступан у 

штампаној или електронској форми 

2016-2018 Управитељ Дома културе, 

Извјештај о раду Дома културе 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 2.3 Унапрјеђена ефикасност 

локалне управе и изграђени капацитети локалне 

заједнице  за смањење ризика од катастрофа до 2020. 

    

Број неплански изграђених објеката Основни Укупан број објеката који није изграђен  у 

складу са планом изградње општине и 

представљају препреку за даљи развој 

2015-2020 Извјештај надлежне општинске 

службе за урбанизам 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * 20 20 30 30 * * * * * 

Просјечни износ штета у привреди од природних и 

других опасности 

Основни Укупан износ штета у привреди од 

природних и других опасности подијељен 

са бројем година за који се износи штета 

мјере 

2005-2020 Извјештај цивилне заштите, 

Извјештај општинске и 

републичке комисије за попис 

штета 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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         2,0 мил * * * * * * 

Просјечни износ штета на јавној инфраструктури и 

јавним објектима од природних и других опасности 

Основни  Укупан износ штета на јавној 

инфраструктури и јавним објектима од 

природних и других опасности подијељен 

са бројем година за који се износи штета 

мјере 

2005–2020 Извјештај цивилне заштите, 

Извјештај општинске и 

републичке комисије за попис 

штета 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * 3,3 мил 0 * * * * * 

Просјечни износ штета на стамбеним и приватним 

објектима од природних и других опасности 

Основни  Укупан износ штета на стамбеним и 

приватним објектима од природних и 

других опасности подијељен са бројем 

година за који се износи штета мјере 

2005–2020 Извјештај цивилне заштите, 

Извјештај општинске и 

републичке комисије за попис 

штета 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * 3,7 мил 0 * * * * * 

Број страдалих од природних и других опасности Основни Укупан број смртно страдалих током 

ванредних ситуација (катастрофа и 

несрећа) узрокованих природним и другим 

опасностима.  

2005–2020 Извјештај Цивилне заштите, 

Извјештај МУП-а РС, 

Извјештај Дома здравља. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Број повријеђених од природних и других опасности Основни Укупан број теже и лакше повријеђених 

особа током ванредних ситуација 

(катастрофа и несрећа) узрокованих 

природним и другим опасностима.  

2005–2020 Извјештај Дома здравља, 

Извјештај Цивилне заштите, 

Извјештај МУП-а РС,  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

П 2.3.1.1. Израда просторног плана     

Израђен просторни план општине Костајница. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Успостављен регулациони оквир за оптимално 

управљање простором општине Костајница. 

Исход Рачуна се број усвојених спроведбених 

докумената  

2016-2020. Извјештаји надлежне 

општинске службе за 

урбанизам. 

П 2.3.1.2. Израда урбанистичког плана     

Израђен просторни план општине Костајница. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Успостављен регулациони оквир за оптимално 

управљање простором општине Костајница. 

Исход Рачуна се број усвојених спроведбених 

докумената  

2016-2020. Извјештаји надлежне 

општинске службе за 

урбанизам. 
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П 2.3.2.1. Опремање и обучавање службе цивилне 

заштите 

    

Набављена униформа, исушивач влаге и  ручни алат за 

потребе Цивилне заштите 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број обучених припадника ЦЗ  за превенцију и 

поступање током катастрофа узрокованих природним и 

другим опасностима. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Просјечно вријеме одговора Цивилне Заштите  на 

захтјеве за интервенцијама током катастрофа 

Исход Просјечно вријеме које протекне од 

пријема захтјева за помоћ ЦЗ до 

интервенције припадника ЦЗ на терену.  

2016-2020. Извјештаји службе Цивилне 

заштите. 

П 2.3.2.2. Опремање и обучавање ватрогасног друштва     

Број обучених припадника Ватрогасног друштва  за 

превенцију и поступање током катастрофа узрокованих 

природним и другим опасностима. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број набављених возила, чамаца и моторних пила  Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Просјечно вријеме одговора Ватрогасног друштва на 

захтјеве за интервенцијама 

Исход Просјечно вријеме које протекне од 

пријема захтјева за помоћ Ватрогасног 

друштва до интервенције припадника ВД 

на терену.  

Просјечно вријеме гашења пожара 

2016-2020. Извјештаји Ватрогасног 

друштва. 

П 2.3.2.3. Опремање и обучавање комуналног предузећа 

за одговор на катастрофе 

    

Број обучених припадника комуналног предузећа  за 

превенцију и поступање током катастрофа узрокованих 

природним и другим опасностима. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број машина за пуњење пијеска, муљних пумпи са 

капацитетом преко 30л/с, исушивача, ручних радио 

станица и базних станица за комуникацију  

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Стандардне оперативне процедуре комуналног 

предузећа за превенцију и заштиту од катастрофа 

узрокованих природним непогодама. 

Исход Оперативне процедуре доступне у 

штампаном и електронском облику. 

Потписана листа засполених у 

комуналном предузећу који су упознати са 

оперативним процедурама. Оперативне 

процедуре се примјенјују. 

2016-2020. Извјештаји Комуналног 

предузећа према општини. 

П 2.3.3.1. Набавка и монтажа уређаја за узбуњивање     

Број набављених и монтираних уређаја за звучно 

узбуњивање 

Излаз По пројекту 2016-2018. Извјештај имплементатора 

Број становника обухваћених звучним системом Исход Број становника насеља Костајница и 2016-2020. Извјештаји повјереника 
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узбуњивања околних насељених мјеста до којих се 

може јасно чути звучни знак за 

узбуњивање. 

насељених мјеста, Извјештаји 

ватрогасног друштва и службе 

цивилне заштите. 

П 2.3.3.2. Набавка мјерних уређаја за мјерење водостаја 

ријека 

    

Број постављених мјерних уређаја за мјерење водостаја 

ријека 

Излаз По пројекту (према мјесту инсталације) 2016-2018. Извјештај имплементатора 

Број становника обухваћених системом раног 

упозоравања на поплаве 

Исход Број становника и домаћинстава који живе 

у поплавним подручјима ријеке Уне, 

Тавије и Стригове. 

2016-2019. Служба Цивилне заштите  

П 2.3.3.3. Опремање кључних актера заштите и 

спашавања системом комуникације (ручне и базне 

станице) 

    

Број набављених ручних радио уређаја и базних радио 

станица. 

Излаз По пројекту (према мјесту инсталације) 2016-2018. Извјештај имплементатора 

Стандардне оперативне процедуре за комуникацију 

кључних актера заштите и спашавања током ванредних 

ситуација. 

Исход Стандардне оперативне процедуре 

доступне у штампаном и електронском 

облику. 

2016-2019. Служба Цивилне заштите  

 

Назив индикатора Тип  Дефиниција Временски 

оквир 

праћења 

Званична статистика или 

интерни извор ЈЛС, извор 

верификације 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. Унапрјеђен квалитет 

животне средине и побољшани услови живота свих 

становника локалне заједнице. 

    

Задовољство грађана комуналним услугама Основни По скали Ликертовог типа, одговор на 

питање: „Колико сте задовољни...?“ 

2016- 2020 Анкета о задовољству грађана, 

Општинска надлежна служба  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Смањење количине емитованог CO2 у атмосферу Основни Количине смањеног CО2 усљед примјене 

поједине мјере енергетске ефикасности.  

 

2005-2020 Елаборати енергетске 

ефикасности објеката у којима 

је примјењена мјера ЕЕ а који 

се налазе код управитељ 

објекта за који је израђен 

елаборат. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * *  * * * * *      
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Ресурси становника Костајнице и јавних установа за 

капиталне инвестиције 

Основни Вриједност капиталних инвестиција у ЈЛС 2005-2020 Буџети јавних установа и 

институција 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Повећана искориштеност површина деградираних 

поплавама 

Основни Укупне површине које су биле загађене и 

физички деградиране а које су очишћене,  

приведене намјени и стављене у функцију 

(као грађевинско или пољопривредно 

земљиште). 

2005-2020 Служба цивилне заштите, 

Служба за урбанизам, Служба 

за пољопривреду, Општинска 

управа 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * 50ha 500 ha 20 ha      

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.1.  Побољшан квалитет 

пружања комуналних услуга до 2020. 

    

Проценат смањења губитака у систему 

водоснабдијевања 

Основни Разлика количине воде која је ушла у 

систем водоснабдјевања и количине воде 

испоручене крајњим корисницима у 

односу на разлику забиљежену у 

референтној години ( у 2014.г.) 

2005– 2020 Извјештај комуналног 

предузећа 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      55 % 55% 455 45% 45%      

Укупни приходи и расходи комуналног предузећа Основни Укупни приходи подијељени са укупним 

расходом комуналног предузећа приказују 

економску одрживост предузећа. 

2005-2020 АФИП, Билансе стања и 

успјеха комуналног предузећа 

достављене надлежној 

општинској служби 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       0,8 1,11 1,01 1,04      

Задовољство становништва услугама одводње отпадних 

вода 

Основни По скали Ликертовог типа, одговор на 

питање: „Колико сте задовољни...?“ 

2016- 2020 Анкета о задовољству грађана, 

Општинска надлежна служба  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Задовољство становништва услугама одводње отпадних 

вода 

Основни По скали Ликертовог типа, одговор на 

питање: „Колико сте задовољни...?“ 

2016- 2020 Анкета о задовољству грађана, 

Општинска надлежна служба  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

П 3.1.1.1. Набавка опреме за мјерење губитака на     
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водоводној мрежи 

Набављена савремена опрема за мјерење губитака воде 

на водоводној мрежи. 

Излаз По пројекту 2016-2017 Извјештај имплементатора. 

Успостављене оперативне процедуре за праћење 

губитака воде у водоводној мрежи. 

Исход Оперативне процедуре доступне у 

штампаном и електронском облику. 

2014-2020. Извјештај комуналног 

предузећа према надлежној 

општинској служби. 

П 3.1.1.2. Израда електронске карте водоводне мреже 

(ГИС систем) 

    

Израђена електронска карта водоводног система Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора. 

Лоцирана мјеста губитака воде у систему 

водоснабдјевања 

Исход Листа позиција (са географским 

координатама) на водоводном систему гдје 

долази до губитка воде (доступна у 

електронској или штампаној форми) 

2017-2020. Комунално предузеће доставља 

листу на захтјев надлежне 

општинске службе. 

Смањен број илегалних прикључака на водоводну 

мрежу 

Исход Број идентификованих домаћинстава и 

пословних субјеката који користе услуге 

снабдјевања питком водом а немају 

потписан уговор са комуналним 

предузећем. 

2017-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев надлежне 

општинске службе. 

П 3.1.2.1. Изградња и реконструкција канализационе 

мреже у улици Ранка Шипке 

    

Изграђено и реконструисано 500 м канализационе 

мреже. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора. 

Повећан обухват домаћинстава канализационом мрежом 

(за  најмање 5%)  

Исход Укупан број домаћинстава који су 

прикључени на канализациону мрежу и 

имају уговор са комуналним предузећем о 

одоводњи отпадних вода. 

2014-2020. Извјештај комуналног 

предузећа 

П 3.1.2.2. Изградња и реконструкција канализационе 

мреже у улици Меше Селимовића 

    

Изграђено и реконструисано 200 м канализационе 

мреже. 

Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора. 

Повећан обухват домаћинстава канализационом мрежом 

(за  најмање 2,5%)  

Исход Укупан број домаћинстава који су 

прикључени на канализациону мрежу и 

имају уговор са комуналним предузећем о 

одоводњи отпадних вода. 

2014-2020. Извјештај комуналног 

предузећа 

Повећан обухват пословних субјеката канализационом 

мрежом (за  најмање 2,5%)  

Исход Укупан број пословних субјеката који су 

прикључени на канализациону мрежу и 

имају уговор са комуналним предузећем о 

одоводњи отпадних вода. 

2014-2020. Извјештај комуналног 

предузећа 
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П 3.1.2.3. Изградње и реконструкција канализационе 

мреже у пословној зони "Блок1" 

    

Изграђено и реконструисано 300 м канализационе 

мреже. 

Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора. 

Повећан обухват домаћинстава канализационом мрежом 

(за  најмање 2,5%)  

Исход Укупан број домаћинстава који су 

прикључени на канализациону мрежу и 

имају уговор са комуналним предузећем о 

одоводњи отпадних вода. 

2014-2020. Извјештај комуналног 

предузећа 

Повећан обухват пословних субјеката канализационом 

мрежом (за  најмање 2,5%)  

Исход Укупан број пословних субјеката који су 

прикључени на канализациону мрежу и 

имају уговор са комуналним предузећем о 

одоводњи отпадних вода. 

2014-2020. Извјештај комуналног 

предузећа 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.2 Побољшан систем одводње 

површинских вода до 2020. 

    

Површина деградираног земљишта Основни Укупне поплављене површине на којима је 

дошло до загађења и физичке деградације 

земљишта. 

2005-2020 Извјештај спортских удружења 

и организација, надлежна 

општинска служба 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * 50 ha *      

Износ штета од поплава у домаћинствима. Основни Износ штета у домаћинствима (стамебни и 

поћни објекти) које је утврдила званична 

комисија за попис штета 

2005-2020 Извјештај комисије за попис 

штета (општинске и РС). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         1,7 мил       

Износ штета од поплава у привреди. 

 

Основни Износ штета код свих пословних субјеката 

(дд, дно, доо, занат, предузетничка 

дјелатност) које је утврдила званична 

комисија за попис штета. 

2005-2020 Извјештај комисије за попис 

штета (општинске и РС). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         2,0       

Износ штета у пољопривреди узрокованих поплавама и 

сушом 

Основни Износ штета (према узроку настајања – 

поплава или суша) у пољопривреди које је 

утврдила званична комисија за попис 

штета. 

2014-2020 Извјештај комисије за попис 

штета (општинске и РС). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         1 мил       
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П 3.2.1.1. Изградња обалоутврде на ријеци Тавији од 

предузећа Сана Линеа до средње школе 

    

Изграђено 1000 м обалоутврде на дионици корита од 

предузећа Сана Линеа до средње школе. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Смањен број изљевања ријеке Тавије Исход Број изљевања ријеке Тавије током једне 

године усљед чега је дошло до 

регистрованог оштећења земљишта, 

објеката, у привреди и пољопривреди итд.. 

2011-2020. Извјештај службе ЦЗ, 

Извјештај комисије за попис 

штета. 

Смањен број поплављених стамбених и привредних 

објеката на локацији од предузећа Сана Линеа до 

Средње школе 

Исход Укупан број стамбених и привредних 

објеката на локацији од предузећа Сана 

Линеа до Средње школе који су 

поплављени у току једне године 

2011-2020. Извјештај службе ЦЗ  

П 3.2.1.2. Изградња обалоутврде у улици Ранка Шипке     

Изграђено 300м обалоутврде у улици Ранка Шипке. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Смањен број поплављених стамбених и привредних 

објеката у улици Ранка Шипке 

Исход Укупан број стамбених и привредних 

објеката на локацији од предузећа Сана 

Линеа до Средње школе који су 

поплављени у току једне године. 

2011-2020. Извјештај Службе цивилне 

заштите 

П 3.2.1.3. Чишћење водотoка ријеке Стригове     

Очишћено 2000 м  корита ријеке Стригове. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Смањен број изљевања ријеке Стригове Исход Број изљевања ријеке Стригове током 

једне године усљед чега је дошло до 

регистрованог оштећења земљишта, 

јавних, привредних и приватних објеката, 

штете у привреди и пољопривреди итд. 

2011-2020. Извјештај службе ЦЗ, 

Извјештај комисије за попис 

штета. 

М 3.2.1.4. Успостављање континуираног надзора над 

системом одржавања корита и одводних канала на 

подручју општине Костајница 

    

Донесена одлука о додјели реферата општинском 

службенику за континуирано праћење одржавања и 

чишћења ријечних корита и одводних канала. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Успостављена база података и  оперативне процедуре 

праћења система одржавања ријечних корита и 

одводних канала. 

Исход База података и оперативне процедуре 

доступне у електронском или штампаном 

облику 

2016-2020 Извјештај службе ЦЗ или друге 

надлежне службе одговорне за 

систем праћења и одржавања 

ријечних корита 

П 3.2.2.1. Чишћење канала у селу Петриња     

Очишћен пољопривредни канал у селу Петриња у 

дужини од 5000 м 

Излаз По пројекту 2016-2018. Извјештај имплементатора 
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Смањена поплављена површина земљишта усљед 

изљевања пољопривредних канала у селу Петриња 

Исход Површина поплављеног земљишта 

узрокована изљевањем канала у селу 

Петриња 

 

2011-2020 Извјештај службе ЦЗ, 

општинска управа 

П 3.2.2.2. Чишћење канала у селу Мракодол     

Очишћен пољопривредни канал у селу Мракодол у 

дужини од 3000 м 

Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора 

Смањена поплављена површина земљишта усљед 

изљевања пољопривредних канала у селу Мракодол 

Исход Површина поплављеног земљишта 

узрокована изљевањем канала у селу 

Мракодол 

2011-2020 Извјештај службе ЦЗ, 

општинска управа 

П 3.2.2.3. Чишћење канала у селу Грдановац     

Очишћен пољопривредни канал у селу Мракодол у 

дужини од 2500 м 

Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора 

Смањена поплављена површина земљишта усљед 

изљевања пољопривредних канала у селу Грдановац 

Исход Површина поплављеног земљишта 

узрокована изљевањем канала у селу 

Грдановац 

2011-2020 Извјештај службе ЦЗ, 

општинска управа 

П 3.2.2.4. Чишћење канала Бубњарица     

Очишћен канал Бубњарица у дужини од 1500 м Излаз По пројекту 2016-2020 Извјештај имплементатора 

Смањена поплављена површина земљишта усљед 

изљевања канала Бубњарица 

Исход Површина поплављеног земљишта 

узрокована изљевањем канала Бубњарица 

2011-2020 Извјештај службе ЦЗ, 

општинска управа 

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.3 Смањен негативан утицај 
чврстог отпада на животну средину до 2020.. 

    

Процјена ризика од епидемија; Основни Методологијом за процјену ризика 

утврдити категорију ризика од епидемија 

(неприхватљив, дјелимично прихватљив и 

прихватљив ризик) 

2016,2020 Извјештај општинске 

интерсекторске радне групе за 

процјену ризика од катастрофа  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Количина селективно прикупљеног  отпада пласираног 

на тржиште и даљу обраду 

Основни Укупна количина селективно прикупљеног 

и рециклованог отпада који је пласиран на 

даљу обраду или на тржиште сировина а 

према потписаном споразуму/уговору 

комуналног предузећа са 

откупљивачима/прерађивачима 

рециклованог отпада 

2005-2020 Излазне факутуре комуналног 

предузећа, Извјештај 

комуналног предузећа 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      
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Број домаћинстава и пословних субјеката који учествују 

у селективном прикупљању отпада; 

Основни  Број домаћинстава које има потписан 

уговор са комуналним предузећем о 

селективном прикупљању отпада. Број 

пословних субјеката (дд, дно, доо, занати, 

предузетничке дјелатности) који имају 

потписан уговор са комуналним 

предузећем о селективном прикупљању 

отпада. 

2005–2020 Уговори о селективном 

прикупљању отпада, Извјештај 

комуналног предузећа на 

захтјев општине 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

П 3.3.2.1. Набавка контејнера за селективно прикупљање 

отпада 

    

Набављено 20 контејнера за селективно прикупљање 

отпада. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Количина слективно прикупљеног отпада Исход Прикупљен разврстани отпад на 

различитим локацијама у току године 

2016-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев општине 

Број домаћинстава и трговачких радњи обухваћених 

селективним прикупљањем опада 

Исход Број домаћинстава и трговачких радњи 

који са комуналним предузећем  

потписали уговор о селективном 

прикупљању отпада. 

2016-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев општине 

П 3.3.2.2. Набавка пресе за обраду селективно 

прикупљеног отпада 

    

Набављена једна преса за обраду селективно 

прикупљеног отпада. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Количина рециклованог отпада Исход Количина рециклованог чврстог отпада са 

различитих локација у току године 

2016-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев општине 

П 3.3.2.3. Набавка специјализованог возила за 

селективно прикупљање отпада 

    

Набављено специјализовано возило за селективно 

прикупљање отпада. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Количина слективно прикупљеног отпада Исход Прикупљени разврстани отпад на 

различитим локацијама у току године и 

транспортован на локацију гдје се врши 

рецикловање. 

2016-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев општине 

П 3.3.2.4. Изградња рециклажног дворишта     

Изграђено рециклажно двориште капацитета 3000 м3 

селектованог отпада годишње. 

Излаз По пројекту 2016-2018. Извјештај имплементатора 
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Збринуто 3.000 м3 селективно прикупљеног чврстог 

отпада на годишњем нивоу. 

Исход Количина прикупљеног и збринутог 

разврстаног отпада са различитих локација 

у току године. 

2016-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев општине 

П 3.3.3.1. Емитовање радио емисија на тему селективног 

прикупљања отпада 

    

Емитовано најмање 10 радио емисија на тему 

селективног прикупљања отпада. 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број становника информисаних о предностима 

селективног прикупљања отпада. 

Исход Покривеност становника општине 

локалним радио сигналом. 

2016-2019. Општинска управа, служба за 

информисање и односе са 

јавношћу. 

 

 

П 3.3.3.2. Креирање брошура и летака на тему 

селективног прикупљања података 

    

Дистрибуирано 1.000 брошура и лeтака. Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број домаћинстава и трговачких радњи информисаних о 

предностима селективног прикупљања отпада. 

Исход Број домаћинстава и трговачких радњи 

којима су достављени леци и брошуре о 

селективном прикупљању отпада 

2016-2020. Извјештај комуналног 

предузећа на захтјев општине  

П 3.3.3.3. Организовање тематских радионица на тему 

селективног прикупљања отпада 

    

Одржано 20 радионица за дјецу предшколског и 

школског узраста и њихове родитеље 

Излаз По пројекту 2016-2020. Извјештај имплементатора 

Број дјеце предшколског и школског узраста и њихових 

родитеља који су учествовали на радионицама. 

Исход Потписане и доступне листе учесника 

радионица 

2016-2020. Извјештај ЈУ „Кестенко“ на 

захтјев општине.  

СЕКТОРСКИ ЦИЉ 3.4 Унапрјеђена заштита 

животне средине и рационално кориштење извора 

енергије до 2020. 

    

Смањење емисија CO2 (у тонама)* 

 

* Подаци за овај индикатор се прикупљају на нивоу 

индикатора стратешког циља 3. 

Основни Количине смањеног CО2 ( у тонама) усљед 

примјене поједине мјере енергетске 

ефикасности. 

2016-2020 Елаборати енергетске 

ефикасности објеката у којима 

је примјењена мјера ЕЕ а који 

се налазе код управитељ 

објекта за који је израђен 

елаборат. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

Задовољство корисника и запослених условима 

кориштења јавних објеката 

Основни По скали Ликертовог типа, одговор на 

питање: „Колико сте задовољни...?“. 

2016-2020 Извјештај о спроведеној анкети 

од стране Јавних установа у 
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(засебно за кориснике и засебно за 

запослене у јавним објектима) 

којима се проводи примјена 

мјера ЕЕ, Општинска надлежна 

служба  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

* * * * * * * * * * *      

П 3.4.1.1. Израда Елабората и примјена најмање једне 

мјере ЕЕ у основној школи 

    

Израђен елаборат ЕЕ за објекат основне школе и 

примјењена најмање једна мјера енергетске ефикасности 

(замијењена столарија, фасада и кров). 

Излаз По пројекту 2017. Извјештај имплементатора 

Износ трошкова за гријање јавног објекта Исход Износ рачуна за набавку енергента за 

загријавање 

2015-2020. Рачуноводство Основне школа, 

општинска управа 

Побољшани услови рада и боравка за ученике и 

запослене у основној школи на годишњем нивоу 

Исход Број ученика и запослених у објекту 

основне школе на годишњем нивоу 

 

2015-2020. Извјештај Основне школе, 

Статистички Билтен РС 

П 3.4.1.2. Израда Елабората и примјена најмање једне 

мјере ЕЕ у Дому здравља 

    

Израђен елаборат ЕЕ за објекат Дома здравља 

примјењена најмање једна мјера енергетске ефикасности 

(замијењена столарија и фасада). 

Излаз По пројекту 2018. Извјештај имплементатора 

Износ трошкова за гријање јавног објекта Исход Износ рачуна за набавку енергената за 

загријавање 

2015-2020. Рачуноводствена служба Дома 

здравља, општинска управа 

Побољшани услови рада и боравка за ученике и 

запослене у основној школи на годишњем нивоу 

Исход Број ученика и запослених који користе 

објекат Дома здравља на годишњем нивоу 

2015-2020. Извјештај Основне школе, 

Статистички Билтен РС 

П 3.4.1.3. Израда Елабората и примјена најмање једне 

мјере ЕЕ у Згради Магистарата 

    

Израђен елаборат ЕЕ за објекат Магистрата и 

примјењена најмање једна мјера енергетске ефикасности 

(замијењена столарија и фасада). 

Излаз По пројекту 2019. Извјештај имплементатора 

Износ трошкова за гријање јавног објекта Исход Износ рачуна за набавку енергената за 

загријавање 

2015-2020. Рачуноводствена служба 

Магистрата, општинска управа 

Побољшани услови рада и боравка за ученике и 

запослене у основној школи на годишњем нивоу 

Исход Број ученика и запослених који користе 

објекат Дома здравља на годишњем нивоу 

2015-2020. Финансијски извјештај 

Магистарата по захтјеву 

општине. 

П 3.4.1.4. Израда Елабората и примјена најмање једне 

мјере ЕЕ у згради Комуналног предузећа 

    

Израђен елаборат ЕЕ за зграду комуналног предузећа и Излаз По пројекту 2020. Извјештај имплементатора 
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примјењена најмање једна мјера енергетске ефикасности 

(замијењена столарија и фасада). 

Износ трошкова за гријање јавног објекта Исход Износ рачуна за набавку енергента за 

загријавање 

2015-2020. Рачуноводствена служба 

Комуналног предузећа, 

општинска управа 

Побољшани услови рада и боравка за ученике и 

запослене у основној школи на годишњем нивоу 

Исход Број ученика и запослених који користе 

објекат Дома здравља на годишњем нивоу 

2015-2020. Финансијски извјештај 

Комуналног предузећа. 

М 3.4.1.5. Суфинансирање примјене мјера ЕЕ на основу 

елабората 

    

Израђен елаборат ЕЕ за објекат Магистрата и 

примјењена најмање једна мјера енергетске ефикасности 

(замијењена столарија и фасада). 

Излаз По реализацији мјере на годишњем нивоу 2017-2020. Извјештај имплементатора 

Износ трошкова за гријање јавног објекта Исход Укупан износ рачуна за набавку енергента 

за загријавање код јавних објеката на 

којима је примјењена мјера ЕЕ 

2015-2020. Надлежна служба општинске 

управе 
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Прилог 4: Процјена могућности 

финансирања приоритета ревидоване 

развојне стратегије општине Костајница 

(2016.-2020) 

 

Осврт на финансирање током претходног 

периода имплементације стратегије: 

 

На основу података припремљених за 

евалуацију имплементације развојне стратегије 

општине Костајница утврђено је да је током 

периода 2011.-2014. године од укупно 

планираних (плановима имплементације) 

13.953.500,00 КМ реализирано 10.094.000,00 

КМ (72,34) %. У структури планова било је 

предвиђено да се из буџета финансира 7,28 % а 

из екстерних извора 92,72%. 

 

Усљед катастрофа узрокованих поплавама и 

клизиштем током 2014, приоритетно су се 

морале санирати настале штете те је дошло до 

повећања реализације средстава из буџета за ове 

намјене, што је утицало на измјену структуре 

реализираних средстава у односу на 

иницијални план, гдје је 89,5% остварено из 

вањских извора а 10,5 % из буџета. У периоду 

2011.-2014.  У структури финансирања по 

секторима развоја, плановима имплементације 

је било предвиђено да се за сектор економског 

развоја издвоји 412.500,00 КМ (2,96%),  за 

друштвени сектор 4.406.000,00 КМ (31,57) % а 

за сектор заштите животне средине 

9.135.000,00 КМ (65,47)%. Због лошеекономске 

ситуације која је утицала на смањен обим 

реализације средстава као и због прерасподјеле 

средстава за санацију штета од поплава, за 

економски сектор је издвојено 380.000,00 КМ 

(3,76) %, за сектор друштвеног развоја 

2.164.000,00 КМ (21,44) % те за сектор 

заштите животне средине  7.550.000,00 КМ 

(74,80)%. 

 

Образложење прогнозе средстава за период 

2016.-2020. године: Прогноза финансирања 

развојне стратегије за период 2016. -2020. 

Године припремљена је узимајући у обзир (i) 

тренд издвојених средстава у периоду 2011.-

2015. године; (ii) нацрт буџета за 2016. годину 

(iii) очекивана допунска средства из осталих 

екстерних извора; (iv) очекивани благи раст 

просјечних издвајања од 3-5 % годишње; (В) 

ограничења у погледу акумулираних обавеза и 

задужености као и других ризика.  

 

У периоду 2011.-2014. године, за 

имплементацију стратегије се укупно 

издвојило 10.094.000,00  КМ из буџетских и 

екстерних извора, и то просјечно 2,5 мил. КМ 

годишње. Из буџета је издвојено укупно 

560.000,00 КМ, годишње у просјеку 140.000 

КМ, из екстерних извора 9.534.000,00 КМ, 

просјечно 2,38 мил КМ. Мада коначни подаци 

о издвајању за имплементацију стратегије у 

2015. години нису још познати, на основу 

оперативних евиденција, из буџета је до сада 

издвојено 100.000,00 КМ те из екстерних извора 

500.000,00 КМ. Ови подаци казују да је током 

2015. дошло до смањења реализације издвајања 

средстава за финансирање стратегије у односу 

на претходне године. 

 

У погледу нацрта буџета за 2016, за 

имплементацију стратегије је оквирно 

предвиђено 325.000КМ, с тим да ће се износ 

средстава ускладити када се изради оперативни 

план за имплементацију стратегије за 2016-2018. 

Што се тиче буџета за 2016. gодину битно је 

напоменути да се општина Костајница 

пријавила за МЕГ пројекат од којег се очекује 

реализација одређених пројеката и да је одобрен 

кредит за санацију инфраструктуре оштећене 

поплавама из 2014.г. у износу од 888.000 КМ. У 

финансијску пројекцију 2016.-2020. укључена 

су и средства Хуманитарне организације 

„IslamicAid“ која је са Општином потписала 

меморандум о разумијевању за имплементацију 

пројекта подизања пластеника (за најмање 20 

пластеника у наредне три године) у износу од 

20.000 КМ и средства која обезбјеђује Јапанска 

амбасада намијењена  унапрјеђењу здравствене 

и социјалне заштите (програм се проводи у 

сарадњи са Министарством здравства и 

социјалне политике РС које је Општина 

Костајница контактирала и са којима је 

договорено кандидовање пројеката за набавку 

возила неопходних за ефикасно функционисање 

Дома здравља и Центра за социјални рад) у 

вриједности од 140.000 КМ. Од Шведске 

организације за међународну помоћ се очекује 

реализација пројекта за набавку опреме и возила 

за селективно прикупљање отпада вриједности 

од око 310.000 КМ, а од Републичке управе 

цивилне заштите и Ватрогасног савеза средства 

за опремање цивилне заштите и ватрогасног 

друштва у вриједности од 250.000 КМ. ЕИБ је 

одобрила пројекте чишћења канала на подручју 

општине у циљу спрјечавања поплава а дио 

средстава ће обезбиједити и ЈП Воде Српске и 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, укупне вриједности око 

640.000 КМ 

 

Када је ријеч о финансијском стању општине 

Костајница, акумулиране обавезе су око 

500.000,00  КМ. За сервисирање кредитних 

обавеза у наредних 5 година ће бити потребно 

годишње издвајати око 300.000,00 КМ.  У 

погледу осталих могућих финансијских обавеза 

које могу утицати на могућности финансирања 

развојне стратегије највиши ризик се односи на 
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пренос надлежности са буџета Републике на 

општине када је у питању финансирање 

установа културе (библиотека) и здравства (Дом 

здравља). 

 

Прогноза је припремљена путем консултација 

кључних чланова Развојног тима и Службе за 

финансије те је усаглашена са начелником 

општине Костајница. Прогноза ће бити 

кориштена као полазна основа за припрему 

секторских планова ревидоване развојне 

стратегије општине Костајница. 

 

 

Преглед по главним изворима финансирања за период 2016.-2020. године   

 

Извори финансирања 

локалне развојне 

стратегије  

Оквирна процјена по годинама 
УКУПНО 

(у КМ) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Из буџета општине 

Костајница (у КМ) 
325.000 330.000 360.000 390.000 425.000 1.830.000 

Екстерни извори 

(кредити, ентитети, 

кантони, држава, јавна 

предузећа и приватни 

извори) (у КМ) 

1.100.000 450.000 450.000 450.000 450.000 2.900.000 

Екстерни извори (ИПА, 

донатори и остало) (у 

КМ) 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 

УКУПНО (у КМ) 1.725.000 1.130.000 1.160.000 1.190.000 1.225.000 6.230.000 

 

Приједлог оквирне расподјеле финансирања по секторима развоја (стварна расподјела ће утврдити 

током ревидирања стратегије) 

 

Економски сектор Друштвени сектор Сектор заштите 

животне средине 

Укупно 

2.433.000,00 КМ 1.490.000,00 КМ 2.307.000,00 КМ 6.230.000,00 КМ 

 

Напомене/образложења 

Из Буџета Костајнице 

- Очекује се пораст буџета за 3 % како је планирано ДОБ. 

- Очекују се инвестиције у изградњу пословних објеката па се самим 

тим очекује и већи приход од ренти, инвестиције су већ започете. 

 

Екстерни извори (кредити, 

ентитети, кантони, 

држава, јавна предузећа и 

приватни извори, 

донатори, сл.) 

- кредит за санацију инфраструктуре уништене у поплавама у 

вриједности од 888.000,000 КМ. 

- Грантови од министарстава РС, Владе РС, Савјета министара, 

Републичких агенција и Јавних предузећа на републичком нивоу. Ова 

процјена издвајања извршена је на основу реализованих улагања које 

су ови субјекти имплементирали у претходним годинама, односно 

пројекције представљају до сада најнижи (загарантовани) ниво 

њиховог улагања.  

- Финансирање из пројекта MEG за који је општина Костајница 

аплицирала и тренутно се налази у фази евалуације 

- Суфинансирање подизања пластеника од стране организације 

„IslamicAid“ која је са општином потписала меморандум о сарадњи у 

вриједности од око 20.000 КМ 

- Знатна средства ће се повући из Републичке управе цивилне заштите 

и Ватрогасног савеза за опремање цивилне заштите и ватрогасног 

друштва у вриједности од око 250.000 КМ 

- У току су разговори са Шведском организацијом СИДА око 

опремања комуналног предузећа за селективно прикупљање отпада у 

вриједности од око 310.000 КМ 
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- За чишћење канала обезбјеђена су грант  средства Европске 

инвестиционе банке  

- За дио радова на каналима средства ће обезбиједити Министарство 

пољопривреде и ЈП Воде Српске у укупној вриједности од око 

640.000 КМ 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16) и члана 135. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), Скупштина општине 

Костајница је на сједници одржаној дана 

30.06.2016. године донијела следећу: 

 

О Д Л У К У  

 

I 

Скупштина општине Костајница усваја 

Омладинску политику општине Костајница 

2017-2021 године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-55/16     

Датум: 30.06.2016.године   

 

             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ  

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

2017 - 2021 

 

 

 

 

Костајница, јун 2016. године 

УВОД 
 

Омладинска политика општине Костајница 

за период 2017-2021. је документ који је 

посвећен унапређењу квалитета живота младих 

у Костајници. Омладинска политика 2017-2021. 

је настала у оквиру пројекта „Центри за младе у 

заједници – ЦеЗаM“ финансираног од стране 

Европске уније из ИПА програма 

прекограничне сарадње који реализује УГ 

“Здраво да сте” из Бањe Луке, 

“Рехабилутацијски центар за стрес и трауму” из 

Загреба са партнерима Општином Костаница и 

Градом Хрватска Костајница.  

 

Према Закону о омладинском 

организовању („Службени гласник Републике 

Српске бр. 98/04, 119/08 и 1/12) омладинска 

политика представља документ који Република 

и јединице локалне самоуправе доносе у циљу 

побољшања положаја и рјешавања утврђених 

проблема младих у Републици Српској. То је 

документ са јасно дефинисаним програмским 

циљевима, механизмима и роковима за њихову 

реализацију, одговорним институцијама и 

организацијама, партнерима, те неопходним 

финансијским средствима и њиховим изворима, 

а у складу са јасно дефинисаним областима од 

интереса за младе.  

 

”Центри за младе у заједници ЦеЗаМ“ је 

пројект финансиран од стране ЕУ у оквиру 

програма прекограничне сарадње Хрватска - 

Босна и Херцеговина. Водећи партнер у 

пројекту је НВО „Здраво да сте“ из Бањe Луке, 

БиХ док је водећи партнер у Хрватској 

„Рехабилитацијски центар за стрес и трауму“ из 

Загреба из Републике Хрватска. Трајање 

пројекта је 24 мјесеца – датум почетка је 4. 

април 2015, а предвиђени датум завршетка 

пројекта је 3. април 2017. Пројект ће се 

проводити у прекограничној регији Поуња и 

укључује са БиХ стране општине Нови Град, 

Костајницу и Козарску Дубицу, а са хрватске 

стране Град Хрватску Костајницу те општине 

Двор и Хрватску Дубицу.  

 

Главни циљ пројекта ”Центри за младе у 

заједници ЦеЗаМ“ је унаприједити квалитету 

живота и социјално укључивање младих у 

пограничној регији Поуња. Сврха пројекта је 

унаприједити доступност услуга у заједници 

младима који живе у подручју имплементације 
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пројекта и оснажити активизам и учешће 

младих у животу локалних заједница у којима 

живе. Пројектне активности проводе се већином 

у Центрима за младе у заједници који су 

основани у Костајници (БиХ) и у Хрватској 

Костајници те у Инфо центрима за младе који су 

успостављени у Новом Граду и Козарској 

Дубици те у Двору и Хрватској Дубици. 

Процјењено је да ће 200 младих бити корисници 

услуга и активности организованих у Центрима 

за младе и Инфо центрима као и у заједничким 

прекограничним активностима и активностима 

усмјереним јачању активизма и лидерства 

младих. 

Креирање документа Омладинска политика 

општине Костајница 2017-2021. је активност 

поменутог пројекта. Током априла и маја 2016. 

године организована су два модула семинара за 

омладинске лидере. Млади који су учествовали 

на овом семинару су добили информације и 

знање како приступити изради стратешких 

докумената, политике, акционих планова и 

слично. Учесници на семинару су такође 

упућени на начине активног учествовања у 

животу заједнице. У сарадњи са учесницима 

семинара за омладиснке лидере спроведено је 

истраживање међу младима у Костајници. Број 

испитаника је био 50. Истраживали смо ставове 

младих у вези здравља, (не)запослености, 

животне средине, образовања и слободог 

времена. Млади који су учествовали на 

семинару омладинских лидера су активно 

учествовали у изради Омладинске политике 

општине Костајница 2017-2021. Стратешки 

циљеви овог документа су: 1) Унаприједити 

запошљивост и предузетништво младих, 2) 

Унапређење могућности за активно учешће 

младих, 3) Развити здраве стилове живота код 

младих, 4) Подстицање учења и стицања 

цјеложивотних компетенција код младих, 5) 

Унаприједити могућности за квалитетно 

провођење слободног времена, 6) Подршка 

иницијативама и активности које су у складу са 

основним циљевима одрживог развоја и здраве 

животне средине. 

 

Чланови радне групе која је радила на 

изради овог документа су:  

1. Катица Смиљанић  

2. Драгана Керкез 

3. Оливера Нукић  

4. Огњен Прерадовић  

 

Израду Омладинске политке фацилитирали 

су УГ “Здраво да сте” из Бање Луке и 

“Рехабилитацијски центар за стрес и трауму” из 

Загреба.  

 

О Костајници (извор портал 

kostajnica.com)  

Према доступним статистичким подацима 

на подручју општине Костајница 1991. године 

живјело је 6.218 становника. Према попису из 

2013. године, на подручју општине живи око 

6.300 становника. Општину чини 12 насељених 

мјеста (укључујући Костајницу) са 1.800 

домаћинстава. Иако је највећи дио општине 

рурално подручје, највећи број становника живи 

у Костајници, која је административни центар 

општине. У периоду од 1991. године до данас 

присутна је стална тенденција смањивања 

укупне популације сеоског становништва на 

простору општине, а повећање броја становника 

у самом граду. 

 

Старосна структура становништва није 

задовољавајућа, 63% становништва је старости 

између 15-64 године, 8% становника има преко 

64 године, 29% становника је старости до 14 

година, али је тај проценат у константном 

благом паду. 

 

Кључна демографска карактеристика је 

тенденција негативног природног прираштаја, 

вјероватно узрокована сиромаштвом, 

неријешеним егзистенцијалним питањима 

расељеног становништва и старосном 

структуром становништва. У периоду од 2005. 

године број новорођених је растао да би у 2008. 

години забиљежили пад новорођене дјеце. Од 

тада, број новорођених је стално значајно мањи 

од броја умрлих. У 2008. години умрло је 69 

становника, а рођено само 30. Такође је 

уочљиво стално смањење дјеце уписане у први 

разред основне школе. 

 

Друга кључна демографска карактеристика 

је миграција становништва. Највећи прилив 

становништва општина Костајница је 

забиљежила непосредно након рата, када се у 

Костајници стално населио велики број 

избјеглица из Републике Хрватске. Процјене су 

да се тај број креће око 1.000 – 1.500 

становника. У 2007. години број лица која су се 

одселила са подручја општине био је већи од 

оних која су се доселила, док је тај број у 2008. 

години једнак. 

 

Иако има веома повољан географски 

полажај у односу на виталне саобраћајнице 

(аутопут Загреб - Београд, Градишка - Бања 

Лука) и привредне центре (Загреб, Бања Лука), 

гранични прелаз према Републици Хрватској, 

природна богатства (шуме, плодно обрадиво 

земљиште, кестен, минерале) и чисту незагађену 

околину, можемо рећи да општина Костајница 

није у потуности искористила ове предности. 

Иако је број становника у општини повећан у 

односу на 1991. годину, неповољна старосна 

структура, негативан природни прираштај, 
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сталне миграције становништва у општину и 

ван ње, као и миграције становништва на 

релацији сеоско подручје - град, доводе до 

одлива и смањења радно активног 

становништва. 

 

Све ово за општину Костајницу 

представља важан стратешки изазов: 

искористити географски положај општине и 

природни амбијент, здраву и еколошки чисту 

средину као предност, да би се створила 

средина угодна и привлачна за живот, посебно 

младим образованим људима, те предузети и 

друге одговарајуће мјере које ће бити усмјерене 

на спречавање одлива, а повећање прилива 

становништва, посебно радно активног као и 

мјере за повећање наталитета. 

 

ЗАПОШЉИВОСТ 

Стратешки циљ 1: Унаприједити 

запошљивост и предузетништво младих 
 

Млади би требало да буду носиоци 

промјена и свакако су највреднији „капитал“ 

сваке заједнице. Управо из ових разлога, 

заједнице би требале посветити значајну 

подршку када је у питању развој потенцијала 

младих.  

 

У преднацрту Омладинске политике 

Републике Српске један од стратешких циљева 

је „Унаприједити запошљивост код младих“. 

Свјесни да је тешко адресирати запосленост и 

ми смо се одлучили да проблему 

незапосленоисти младих приђемо на овај начин. 

Одбор за људске ресурсе, тренинг и развој 

Међународне организације рада, запошљивост 

одређује као способност поједница да 

обезбиједи и задржи посао, да напредује на 

послу и да се носи са промјенама током свог 

радног вијека. Француско министарство 

надлежно за послове рада запошљивост види 

као пособност особе да се самостално креће 

кроз тржиште рада и оствари свој пуни 

професионални потенцијал. 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унаприједити запошљивост и 

предузетништво младих 

 

 

 

 

 

 

 

Подстицање раста опште 

запошљивости младих, подршка 

запошљавању и повећању 

запослености младих  

Подстакнути системско 

информисање и савјетовање о 

запошљавању и стручном 

усавршавању младих 

Подстакнути стажирање као 

вредновање радног искуства 

младих - Подизати свијест о 

важности стажирања међу 

послодавцима и младима те 

подстицати послодавце на 

вредновање стажа као релевантног 

радног искуства 

 

 

Подршка развоју предузетништва и 

самозапошљавања младих 

 

Развој crowdfunding-a6 (масовно 

финансирање система за 

финансирање предузетничких 

подухвата младих 

Подстицати реализацију програма 

и пројеката за развој омладинског 

предузетништва 

Подстицати образовање младих за 

предузетништво у руралним 

подручјима 

                                                
6 

 Crowdfunding је посебно специфичан облик прикупљања средстава за започињање или развој неког 

пројекта. Crowdfunding се заснива на истом принципу као што то и име каже – Crowd (маса, група људи), Funding 

(финансирање) тј. финансирање од великог броја људи. За разлику од тражења великих инвеститора, crowdfunding се 

заснива на доприносима појединаца, мањих или већих фирми, као и свих осталих заинтересованих физичких и 

правних лица који желе да допринесу вашем пројекту. То се своди на циљне групе десетина, стотина или хиљада 

различитих лица који ће вам дати мале износе како би вам помогли (износи могу буквално ићи од 10 КМ па навише). 
Чести су случајеви када се идеја креира и пласира путем интернета, а постоје и интернет сајтови који служе као 

платформа за прикупљање средстава  
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АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ 

Стратешки циљ 2: Унапређење могућности 

за активно учешће младих 
 

Основни циљ активног учешћа младих 

јесте стварање активног учесника друштвеног и 

политичког живота. Млади остварују своја 

права кроз учешће у политичком животу и 

процесима доношења одлука, учешће у 

економским, културним и другим активностима. 

Укључивањем у друштвене активности које су 

приступачне свима, без икаквог облика 

дискриминације, млади могу судјеловати у 

животу заједнице те у њеном осмишљавању и 

креирању. Велики број младих своје слободно 

вријеме проводи у виртуелним дружењима, у 

кафићима, заокупљени су садржајима који не 

захтијевају никакав интелектуални или физички 

напор. Незаитересованост младих за друштвено 

политичка дешавања у заједници директно је 

повезана са информисаношћу и едукацијом. 

Иако млади данас имају приступ 

информационим технологијама, они су и даље 

слабо информисани, што се највише види код 

младих из руралних средина. Овим појавама се 

треба супротставити развијањем окружења за 

рад и дјеловање младих, нарочито кроз 

удружења младих и за младе, али и кроз 

неформалне иницијативе младих. Потребно је 

обратити пажњу на младе из осјетљивих и 

маргиновализованих група који имају веома 

ограничен приступ информацијама и 

активностима.  

У прерађеној Европској повељи о учешћу 

младих на локалном и регионалном нивоу 

(“Have your say!” Manual on the Revised 

European Charter on the Participation of Young 

People in Local and Regional Life), учешће 

односно партиципација се заснива на имању 

права, средстава, простора, прилике и подршке 

за учешће у активностима и акцијама и утицање 

на доношење одлука како би се доприносило 

изградњи бољег друштва.   

У Бијелој књизи о европском управљању 

(European Governance White Paper, 2001. 

године), активно учешће подразумијева да се 

„осигура консултовање младих људи као и 

њихово веће учешће у одлукама које директно 

утичу на њих и уопште, на живот заједница 

којима они припадају“. 

Законом о омладинском организовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

98/04, 119/08 и 1/12) дефинисане су обавезе 

јединице локалне самоуправе које гласе „у циљу 

побољшања улоге и статуса младих у 

Републици Српској, надлежни органи 

Републике, града и општине ће обезбиједити 

услове да млади учествују у доношењу одлука, 

расправама и дебатама које се односе на њихову 

проблематику“ (члан 22.). У  члану 22. наводи 

се као обавезу формирање комисија за младе 

како би се „обезбиједили услови да млади 

учествују у доношењу одлука, расправама и 

дебатама“. 

Млади људи представљају огроман 

потенцијал за развој и због тога је веома важно 

подржати све облике њихове активне 

партиципације, укључујући и волонтирање. 

Волонтирање је одличан начин да млади буду 

продуктивни и активни чланови заједнице 

током свог одрастања у активностима 

примјеренима њиховој доби, физичком и 

интелектуалном степену развоја и вјештинама 

које не представљају ризик за њихово здравље, 

развој и успјех у извршавању свакодневних 

обавеза. Волонтирање има важну улогу у 

развоју самопоштовања и вриједних социјалних 

вјештина важних за развој сваког појединца. 

Оно, осим што снажно доприноси личној 

афирмацији и општем добру, представља начин 

за стицање знања и вјештина које могу бити 

корисне и за тржиште рада.  

Једна од главних улога институција, 

посебно јединица локалне самоуправе, била би 

да осигурају материјалне и техничке услове за 

рад младих те да разним мјерама посдтичу 

активно учешће младих у друштву.  

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијена активна укљученост 

младих у процес доношења одлука 

и унапређење политичког учешћа 

младих 

Информисање младих о 

могућностима партиципације у 

процесу доношења одлука 

Унапређење механизма активне 

укључености младих у процес 

доношења одлука(Општина пита 

младе!!!) 

Промовисање активног учешће 

младих у процесу доношења одлука  

Осигурање подршке за 

континуиране активности младих 
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Унапређење могућности за активно 

учешће младих 

Унапређење система за подршку 

маргинализованим групама младих 

Унапређење политичке едукације 

младих 

 

 

 

Унапређење волонтерског 

ангажмана младих 

Успостављање Волонтерског клуба 

у оквиру Центра за младе 

Промоција волонтирања у 

заједници 

Промоција и повећање мобилности 

волонтера унутар и ван земље 

 

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА КОД 

МЛАДИХ 

Стратешки циљ 3: Развити здраве стилове 

живота код младих 
 

Да бисмо се могли уопште бавити питањем 

здравих стилова живота младих, морамо прво 

разумјети саму дефиницију и значење ријечи 

„здравље“. Здравље представља основни 

предуслов укупног развоја друштва. 

Промовисање здравог развоја младих људи 

једна је од најважнијих инвестиција коју било 

које друштво може провести. Здравље је 

свеукупно физичко, ментално и социјално 

благостање појединца. 

Заштита здравља дјеце и младих односи се 

на бројна питања, између осталог и на: заштиту  

 

од употребе алкохола, цигарета, дрога; важност 

физичке активности; исхрану дјеце; здраву 

животну средину; заштиту од било којег облика 

насиља, злостављања, занемаривања; 

репродуктивно здравље итд. 

Здраве стилове живота можемо посматрати 

кроз двије области: 

1. Здравље младих - обухвата питања 

здраве исхране, злоупотребе психоактивних 

супстанци, репродуктивног, менталног здравља 

и развоја свијести и здравих навика понашања 

код младих. 

2. Физичка активност младих - обухвата 

питања доступности спортских терена за 

рекреацију, доступности спортских и 

рекреативних садржаја. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити здраве стилове живота 

код младих  

 

 

 

 

 

 

 

Развијена свијест о важности 

здравља  

Промоција здравих стилова 

живота 

Подизање свијести о штетности 

свих облика овисности код младих 

(алокохол, пушење, опојне дроге, 

игре на срећу, коцкање...) 

Подизање свијести о здравој 

исхрани 

Организовање трибина и 

другихактивности о здравој 

исхрани младих у школама на 

територији општине 

Подршка програмима који се баве 

ментаним здрављем код младих 

Подизање свијести о сексуалном и 

репродуктивном здрављу 

Организовање предавања и 

радионица на тему здрави стилови 

живота, репродуктивно здравље и 

болести зависности 

 

 

 

Развијена свијест о важности 

физичке активности младих  

 

 

Подршка пројектима масовне 

рекреације 

Подршка школским и 

омладинским спортским 

активностима (и у руралним 

срединама) 

Реновирање и опремање 
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постојећих спортских објеката, 

укључујући и објекате за 

рекреацију на отвореном 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ИЗВРСНОСТ 

Стратешки циљ 4: Подршка цјеложивотном 

учењу и изврсности код младих  
 

Образовање видимо као цјеложивотни 

процес чија је основна улога да кроз своје 

различите облике омогући младима да остваре и 

развијају своје потенцијале унапређујући тако 

сопствени квалитет живота и тиме доприносећи 

развоју и унапређењу квалитета уже и шире 

друштвене заједнице у којој живе. Образовање 

можемо посматрати као цјелину коју чине: 

формално образовање, неформално образовање 

и животно (информално) образовање. Формално 

образовање је хијерархијски уређен, временски 

степенован систем који се спроводи у основним, 

средњошколским и високошколским 

институцијама. Неформално образовање је као 

организована образовна активност ван 

формалног система које спроводе различите 

институције, организације, удружења, клубови, 

групе, и то кроз различите облике (семинари, 

тренинзи, радионице). Животно (информално) 

образовање је процес гдје појединац стиче 

знања, вјештине, ставове, вриједности из 

свакодневног искуства од породице, вршњачке 

групе, медија и других чинилаца. Узимајући у 

обзир тренутно стање образовног система и 

друштва у цјелини у овом документу ћемо се  

 

 

примарно бавити неформалним образовањем 

као цјелинама на које се системски, интегрално 

и непосредно може дјеловати, док ће животно 

образовање бити посматрано као цјелина на коју 

се дјелује посредно.  

Један од стратешких циљева овог 

документа јесте: Подржати развој изврсности 

младих. У Преднацрту Омладинске политике 

Републике Српске за период од 2016. до 2020. 

налазимо да је изврсност консензусом одређен 

појам који обједињује обје категорије младих 

(даровите и талентоване) са оствареним 

високим постигнућем у једној или више 

специфичних области. Даље налазимо да је  

таленат  појам којим би се описивали појединци 

са изузетно развијеном једном специфичном 

способности. Мада термин “таленат” има више 

значења, данас се подразумијева да је то 

даровитост, односно способност за висока 

постигнућа на специфичним подручјима. 

Направљена је јасна разлика између појма 

даровитост и таленат, гдје даровитост обухвата 

високо постигнуће у једној или више области 

захваљујући високим интелектуланим 

способностима, мотивацији и креативности, док 

је таленат високо постигнуће у једној 

специфичној области, што не укључује нужно 

високе интелектуалне способности. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка цјеложивотном учењу и 

изврсности код младих 

Подизање нивоа свијести о значају 

неформалног образовања 

Промовисање укључивања младих 

у едукативне центре с циљем 

подизања нивоа језичке 

писмености, писања пријава, 

биографија и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређење критеријума квалитета 

и веће ефикасности у образовању 

Подржати учешће младих у 

међународним образовним 

програмима и размјену ученика 

Подупријети ученике пред изазовом 

наставка образовања и ученике с 

проблемима у понашању који рано 

одустају од школовања у виду 

правовременог информисања те 

програма савјетовања уз покушаје 

подстицања наставка образовања 

Промовисати и медијски пратити 

школска такмичења с циљем јавног 

истицања позитивних примјера и 

укључивања што већег броја 

младих 

 

Развијати програме неформалног 

Подржати развој и израду 

омладинских пројеката који за циљ 
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образовања младих имају неформално образовање и 

обезбиједити већу промоцију 

неформалног образовања 

 

 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

Основати радну групу за рано 

препознавање и подршку 

изврсности. 

 

 

Успоставити механизам за рано 

препознавање изврсности  

Основати радну групу за рано 

препознавање и подршку 

изврсности 

Развој процедура за рано 

препознавање и индетификацију 

изврсних у различитим областима 

 

 

Успоставити систем подршке 

развоју изврсности 

Развој обрасца развоја изврсних 

млади 

Развој партнерства са иностраним 

донаторима, приватним и 

невладиним сектором за остварење 

програма подршке развоју 

изврсности 

 

 

Информисање јавности о 

користима које друштво има од 

изврсних младих 

Развој програма за информисање 

јавности које друштво има од 

изврсних младих 

Развој програма за остварење 

пројеката од друштвеног интереса 

намијењених развоју изврсности 

младих 

 

СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ 

Стратешки циљ 5: Унаприједити могућности 

за квалитетно провођење слободног времена 
  

Према дефиницији, слободно вријеме је 

вријеме које преостаје појединцу након 

извршених обавезних активности, као што је 

одлазак у школу, посао или редован сан и сл. То 

вријеме обично износи око 8 сати дневно. Ако 

узмемо у обзир чињеницу, да су млади људи 

између 15 и 30 година, можемо да закључимо да 

они имају највише слободног времена.  

Када говоримо о искористивости 

слободног времена, можемо да кажемо да 

постоје два начина. Први начин је планско и 

систематско провођење слободног времена, 

односно обављање бројних културних, 

едукативних и спортско – рекреативних 

активности. То су, можемо их назвати, 

позитивне активности  : учење и читање, 

умјетност, спорт, култура итд. Други начин је 

непланско провођење, односно неактивно 

провођење слободног времена, или жаргонски 

речено „глуварење“. Ту можемо да убројимо све 

активности које немају позитиван резултат на 

културалну или интелектуалну способност 

младог човјека, а самим ти могу лако да доведу 

до друштвено неприхватљивог понашања.  

Када говоримо о нашој локалној заједници, 

увиђамо да већина младих слободно вријеме 

проводи у кафићима или кладионицама, док се 

много мањи број активно бави спортом или 

неким другим корисним активностима. 

Долазимо до тога да постоји низ проблема којим 

би  ова омладинска политика требала понудити 

адекватна рјешења. Неки од тих проблема су :  

• неадекватна понуда од стране 

друштва за позитивно  испуњавање слободног 

времена 

• веома мали број бесплатних 

активности за младе 

• неадекватна искориштеност спортско 

– рекреативне инфраструктуре у локалној 

заједници 

• недовољна информисаност о 

позитивним странама неформалне едукације, 

односно „учење као хоби“ 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обезбјеђивање функционисања 

објеката и садржаја за унапређење 

квалитетног провођења слободног 

времена 
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Унаприједити могућности за 

квалитетно провођење слободног 

времена 

 

 

Развијена инфраструктура и 

садржаји потребни за квалитетно 

провођење слободног времена 

Праћење, процјена и оснаживање 

рада омладинског центра 

Унапређење постојећих и креирање 

нових програма и садржаја за 

квалитетно провођење слободног 

времена 

Унапређење инфраструктуре и 

садржаја из области културе за 

младе 

 

Развијени људски ресурси 

Развијање програма и 

сензибилизација професионалаца 

који раде са младима 

 

 

 

 

 

 

Умрежани носиоци активности 

слободног времена и укључени 

носиоци 

Развој постојећих и успостављање 

нових програма за укључивања 

младих из рањивих група у 

активности слободног времена 

Развој постојећих и успостављање 

нових мрежа и партнерстава 

Paзвој постојећих и успостављање 

нових програма за укључивање 

младих у активности слободног 

времена 

 

 

 

 

Унапређене могућности младих за 

мобилност 

Подршка мобилности младих и 

представника омладинских 

организација и организација за 

младих на локалном и 

међународном нивоу 

Унапређење и развијање 

инфраструктуре и садржаја за 

омладински туризам на локалном и 

републичком нивоу 

Унапређење и развијање мрежа у 

функцији мобилности младих 

 

 

 

 

Повећати доступност културних 

садржаја за све групе младих 

Формирати фондове на локалном 

нивоу и обезбиједити средства за 

промоцију културних садржаја 

Унаприједити информисање 

младих о садржајима из области 

културе 

Стандардизовати бенефиције и 

субвенције младима за већу 

доступност културних садржаја 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Стратешки циљ 6: Подршка иницијативама 

и активности које су у складу са основним 

циљевима одрживог развоја и здраве 

животне средине 
 

Заштита животне средине представља 

значајну област чији је задатак да осигура да се 

потребе садашњих генерација намире тако да не 

угрожавају компаративни потенцијал 

задовољавања потреба будућих генерација.  

 

Млади играју веома важну улогу у покушају да 

се одговори на ризике у окружењу и очува  

животна средина за будуће генерације. 

На основу истраживања које је спроведено 

у нашој општини око 50% младих је изјавило да 

је природа у нашој средини углавном загађена 

те да загађењу околине највише доприносе  

неодговорни грађани 74%. 44% исптаиника је 

рекло да би се стање животне средине могло 

очувати или поправити уз строжије казне за 

починиоце, док 40 % испитаника је изјавило да 
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би се стање животне средине могло очувати или 

поправити бољом едукацијом грађана. 

Кроз истраживање препознаје се 

ограниченост формалног и недоступност 

неформалног образовања у области заштите 

животне средине. Скреће се пажња на 

недовољну доступност и свеобухватност 

података о стању животне средине, који би 

олакшали информисање младих у овој области 

те се препознаје утицај животне средине на 

здравље младих. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ МЈЕРЕ 

 

 

 

 

 

Подршка иницијативама и 

активности које су у складу са 

основним циљевима одрживог 

развоја и здраве животне средине 

 

 

Развијати свијест и понашање 

младих у духу одрживог развоја, 

заштите животне средине као и 

очувања природне баштине 

Организовати научноистраживачке 

кампове, спортске кампове и 

стручне конференције младих са 

основним задатком његовања духа 

ОР и ЗЖС и промовисати их у 

јавности 

Реализовати едукативне трибине  и 

еколошке радионице 

 

 

Превенција и смањење ризика по 

здравље младих који могу могу да 

потичу из животне средине 

Информисати младе о могућим 

ризицима по здравље и могућим 

акцидентима из животне средине 

(природни и људски фактор – 

саобраћајни удеси, хемијски 

акциденти и др.) 

Организовати заједничке акције у 

циљу стварања чисте и лијепо 

уређене околине  

 

Приједлог акционог плана за 2017. у складу предложеним стратешким циљевима:  

 

Ред. 

Бр.  

Оперативни циљ Активност/Пројекат Носилац  

1. Подстицање раста опште запошљивости 

младих, подршка запошљавању и повећању 

запослености младих 

Подстакнути системско 

информисање и 

савјетовање о 

запошљавању и стручном 

усавршавању младих  

Завод за запошљавање  

2.  Развијена активна укљученост младих у 

процес доношења одлука и унапређење 

политичког учешћа младих 

Информисање младих о 

могућностима 

партиципације у процесу 

доношења одлука 

Центар за младе  

3.  Развијена активна укљученост младих у 

процес доношења одлука и унапређење 

политичког учешћа младих 

Унапређење механизма 

активне укључености 

младих у процес 

доношења одлука-

Општина пита младе 

Општина Костајница и 

Центар за младе 

4.  Унапређење волонтерског ангажмана 

младих 

Успостављање 

волонтерског клуба и 

базе волонтера, 

организатора 

волонтирања и сл.  

Центар за младе  

5. Развијена свијест о важности здравља Организовати трибине и 

друге активности о 

здравој исхрани 

младих у школама на 

територији општине 

Дом здравља Костајница 

6.  Подизање нивоа свијести о значају 

неформалног образовања 

Промовисање активности 

неформалног учења у 

општини Костајница са 

Центар за младе 
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циљем већег укњучивања 

младих  

7.  Развијена свијест о важности физичке 

активности младих  

 

Организовање 

манифестације масовне 

рекреације на којима ће 

се промовисати сви 

формални и неформални 

спортски и рекреативни 

клубови 

Спортски – рекреативни 

клубови у општини 

Костајница  

8.  Развијена инфраструктура и садржаји 

потребни за квалитетно провођење 

слободног времена 

Праћење, процјена и 

оснаживање рада 

омладинског центра 

Општина Костајница  

9. Развијати свијест и понашање младих у духу 

одрживог развоја, заштите животне средине, 

као и очувања природне баштине 

Реализовати едукативне 

трибине и еколошке 

радионице 

Центар за младе 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члана 78. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број 

5/16), Скупштина општине Костајница је дана 

30.06.2016.године, донијела 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“ за потписивање  

мјеница као средства обезбјеђења одгођеног 

плаћања пореског дуга  

  

I 

Скупштина општине Костајница даје 

сагласност Јавној здравственој установи „Дом 

здравља Костајница“ за потписивање мјеница 

као средства обезбјеђења одгођеног плаћања 

пореског дуга по захтјеву ЈЗУ „Дом здравља 

Костајница“, број: 01-232/16 од 07.06.2016. 

године, а у вези са Закључком Владе Републике 

Српске, број: 04/1-012-02-504/16 од 10.03.2016. 

године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-54/16     

Датум: 30.06.2016.године   

 

             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16) и члана 142. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број: 5/16), Скупштина општине 

Костајница на сједници одржаној дана 

30.06.2016. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се Начелник општине да 

хитно, а најкасније у року од 30 дана, заједно са 

директором ЈЗУ „Дом здравља Костајница“ и 

директором предузећа Тавија промет изнађе 

рјешење везано за имовинско-правни проблем 

између приватног предузећа Тавија промет из 

Костајнице и ЈЗУ „Дом здравља Костајница“, 

чији је оснивач и власник општина Костајница, 

те исто достави на разматрање и усвајање 

Скупштини општине. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-57/16     

Датум: 30.06.2016.године   

 

             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), 

члана 79. Статута општине Костајница 
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(„Службени гласник општине Костајница“ број 

5/16), члана 13. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2016. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

01/16)     д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица Центар за социјални рад  

01350300): 

 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица Центар за социјални рад 01350300):     

                                                             4.609,87 КМ 
  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица Центар за социјални рад 

01350300):                                           4.609,87 КМ 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-764/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 06.07.2016.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), 

члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“ број 

5/16), члана 13. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2016. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

01/16)    д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Скупштина општине“  

01350110): 

Са позиције:  

412900 – Остали непоменути расходи 

(потрошачка  јединица „Скупштина општине“ 

01350110)                                            6.685,00 КМ        

                                                                                 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица „Одјељење за првиреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140)                                           

                                                     6.685,00 КМ  

  

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

   

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-763/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 11.07.2016.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), 

члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“ број 

5/16), члана 13. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2016. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

01/16)    д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Општа управа“  

01350130): 

Са позиције:  

412200 – Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка  јединица „Општа управа“ 

01350130)                                            3.850,00 КМ               

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка  јединица „Општа управа“ 

01350130)                                            4.000,00 КМ                                                                                                                            

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова 

(потрошачка јединица „Одјељење за првиреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140)                                           

                                                     7.850,00 КМ       
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5. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

   

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-762/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 11.07.2016.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), 

члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“ број 

5/16), члана 13. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2016. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

01/16) а на основу захтјева Средњошколског 

центра број: 28-10/2016 од 12.07.2016. године,    

д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Средњошколски центар“  

08150037): 

 

Са позиције:  

411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               180,00 КМ  

  

412200 – Расходи по утрошку енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга (потрошачка јединица „Средњошколски 

центар“ 08150037)                                 188,70 КМ  

  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

412700 – Расходи за стручне услуге 

(потрошачка јединица „Средњошколски центар“ 

08150037)                                               368,70 KM  

  

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

   

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-761/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 12.07.2016.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), 

члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине  Костајница“ број 

5/16), члана 13. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2016. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

01/16) д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за 

привреду,финансије и друштвене дјелатности “ 

01350140): 

Са позиције:  

413100 – Расходи по основу камата на хартије 

од вриједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                     4.586,38 КМ  

621100 – Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности (потрошачка јединица 

„Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                     5.006,40 КМ      

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова  

(потрошачка јединица „Одјељење за првиреду, 

финансије и друштвене дјелатности“                     

01350140)                                            9.592,78 КМ  

 

3. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 
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Број: 02-020-683/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 21.06.2016.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                  

НАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13.), 

члана 79. Статута општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

5/16), члана 13. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Костајница за 2016. годину, 

(„Службени гласник општине Костајница“ број 

01/16) д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 о одобрењу реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за 

привреду,финансије и друштвене дјелатности “ 

01350140): 

 

Са позиције:  

411100 – Расходи за бруто плате (потрошачка 

јединица „Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатносит“ 01350140)                           

                                                           24.300,00 КМ  
  

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове 

одлуке биће извршена на позицију:  

621900 – Издаци за отплату осталих дугова  

(потрошачка јединица „Одјељење за првиреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140)                                           

                                                   24.300,00 КМ   

  

5. За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, a објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник Одјељења за привреду, финансије  

и друштвене дјелатности 

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ. 

 

Број: 02-020-682/16              НАЧЕЛНИК 

Датум: 21.06.2016.    Драго Бундало, дипл.ек.с.р. 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА: Општина Костајница 

 

 

 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

 Свјетлана Бајалица, дипл.правник, с.р. 

 


