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1.

Увод

Стратегија интегрисаног развоја 2011–2020. године је кључни стратешко-плански документ
општине Костајница, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја
обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапријеђења животне средине и
простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања
локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој.
Као таква, Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим
нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2008-2013, Стратегијом
социјалне укључености 2008-2013, али и са другим секторским стратегијама на државном и
ентитетском нивоу.
Стратегија развоја општине Костајница за период 2011-2020 године израђена је oд стране радних
тијела која је именовао начелник општине, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног
сектора. Стратегија усвојена од стране Скупштине општине Костајница 2010. године, те је ступила
на снагу 2011. Године, информише јавност и приватне улагаче о развојном путу општине
Костајница, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима,
креира основу за праћење напретка те охрабрује сарадњну и договор у планиранњу различитих
нивоа власти и друштвено-економских партнера.
Стратегија развоја представља путоказ за свеукупни развој општине Костајница, а обухвата
економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз поштовање просторног
аспекта. Визија развоја те стратешки циљеви развоја општине дефинисани су на период од 10
година. Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на
питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за квалитетну
имплементацију Стратегије, Општински развојни тим је израдио секторске планове и оперативни
дио Стратегије. Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка
побољшању квалитета живота у општини, дефинисани су на период од 5 година. Оквирни
оперативни планови су израђени за наредне три, а детаљни акциони планови за годину дана.
Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком
сектору, а који омогућавају достизање постављених циљева путем провођења оперативних
активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. Надаље, приоритетни
програми и пројекти нису само основа за кориштење општинских и других домаћих извора
средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава, попут IPA програма
Европске уније, али и других програма подршке у Босни и Херцеговини.
Код израде стратегије развоја општине Костајница посебно се водило рачуна о остваривању
хоризонталне интерсекторске усклађености те вертикалне усклађености Стратегије са
стратегијама и плановима на другим нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим
иницијативама међуопштинске сарадње. Предуслов квалитетне и правовремене имплементације
Стратегије јесте препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших
нивоа власти, али и успостављање Стратегијом предвиђених механизама за њену
имплементацију, извјештавање, ажурирање и свеукупну операционализацију, а што је задатак
који Општини, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у наредном периоду.
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2.

Методологија израде стратегије развоја

У изради стратешког плана развоја општине Костајница кориштена је стандардизована
Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), прихваћена и препоручена
од стране ентитетских влада те савеза општина и градова оба ентитета. МиПро је у потпуности
усклађена са постојећим законским оквиром којим је дефинисано планирање развоја на
локалном нивоу, гдје је општинска администрација носилац процеса израде и имплементације
стратегије, уз максимално укључивање и свих других актера живота у локалној заједници. Надаље,
миПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима и приступима стратешком планирању
које промовише Европска унија.
Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине Костајница су одрживост и
социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и аспект животне средине,
док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу
идентификовања потреба и интереса маргинализованих и социјално искључених група
становништва. Надаље, Стратегију развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски,
друштвени и аспект заштите животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне
цјелине) и партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради
Стратегије).
Општина се ангажовала у процесу израде Стратегије вођена увјерењем да стратешко планирање
представља кључни инструмент за проактивно и одговорно управљање локалним развојем.
Процес израде Стратегије развоја Костајница, инициран од стране начелника Општине и подржан
од стране Скупштине општине, је започео потписивањем Меморандума о разумијевању између
Општине Костајница и UNDP-a у априлу 2009. године, те формирањем радних тијела – Општинског
развојног тима и Партнерске групе. Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у
самом процесу створени су механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад
Партнерске групе – консултативног тијела којег су чинили представници јавног, приватног и
невладиног сектора. Посебан нагласак је стављен на укључивање и адекватно препознавање
потреба потенцијално рањивих категорија становништва. У процес је свеукупно било укључено
више од 80 грађана.
Полазна тачка за израду стратегије развоја општине Костајница је била анализа постојећих
старетешких докумената, нивоа њихове реализације, те степена развијености људских ресурса
неопходних за израду и имплементацију стратегије. Ова анализа је била надограђена на основу
анализе релевантних квантитативних и квалитативних података из примарних и секундарних
извора. Носећи и најважнији дио Стратегије представља њен стратешки дио, тј стратешка
платформа, а која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и
стратешке циљеве развоја. Стратешка платформа Стратегије је доминантно дјело Општинског
развојног тима. Секторске планове развоја економије, друштва и заштите и унапређења животне
средине израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, а које су чинили представници
јавног, приватног и невладиног сектора.
У завршном дијелу процеса, Општински развојни тим је, на основу принципа интеграције,
објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне трогодишње и детаљне
једногодишње планове имплементације, укључујући и план развоја организацијских капацитета и
људских потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би се омогућила
дјелотворна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије и општински буџет за 2011.
годину су у потпуности усклађени.
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3. Стратешка платформа
3.1. Извод из социо-економске анализе
3.1.1. Географски положај и природне карактеристике
Општина Костајница смјештена је на сјеверозападном дијелу Републике Српске и Босне и
Херцеговине, на десној обали ријеке Уне (око 40 км од њеног ушћа у ријеку Саву). Сјеверну и
сјеверозападну границу чини ријека Уна, која је уједно и државна граница према Републици
Хрватској, на источној страни граничи са општином Козарска Дубица, а на западној са општином
Нови Град.
Општина Костајница има површину од 85,12 км2, чине је подручје града са 11 села, и једна је од
најмлађих општина у Републици Српској (формирана 1995. год.). Спада у категорију неразвијених
општина.
Регионални положај Костајнице (саобраћајнице, тржиште), као и оријентација према западној
Европи су велика предност Костајнице. Општина Костајница је од Бања Луке удаљена око 100 км,
Загреба 100 км, Приједора 50 км. Иако је гранична општина према Републици Хрватској,
Костајница не може да искористи све предности које такав положај доноси, јер постоји само
путнички прелаз, док гранични прелаз за теретни саобраћај још није отворен.
Географски положај општине Костајница пружа значајне развојне могућности: идеална надморска
висина од 110-407 метара, блага клима умјерено-континтеталног типа, атмосферски талози
равномјерно распоређени у току године, четвртина подручја уз ријеку Уну чини плодну равницу, а
остали дијелови су брдовито-бржуљкасти. На подручју општине има доста извора питке воде, а
подручје општине је богато кестеновом шумом.
Поред обрадивих површина и шумског богатства који су несумњиви ресурси овог подручја,
подручје је богато минералним сировинама, чија је експлоатација тек дјелимично започета. Камен
Дијабаз се експлоатише у селу Мракодол, а користити се за добијање најквалитетнијих врста
бетона, али и за израду путева и аутопутева, док је у селу Календери, Побрђани започела
експлоатација Креде, која се корисити у производњи боја и лакова, грађевинског материјала и
прозводњи сточне хране.

3.1.2. Демографске карактеристике и кретања
Према доступним статистичким подацима на подручју општине Костајница 1991. године живјело
је 6.218 становника Према садашњим процјенама, на подручју Општине живи око 7.800
становника1.
Општину чини 12 насељених мјеста (укључујући Костајницу) са 1.800 домаћинстава2. 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
1
2

Извори: Вјерске заједнице, Завод за статистику РС
Извори: Вјерске заједнице, Завод за статистику РС
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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 1564 године, 8% становника има преко 64 године, 29% становника је старости до 14 година, али је
тај проценат у константном благом паду!
3

Графикон 1: Старосна структура становништва
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Графикон 2: Број рођених и умрлих

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 лагано смањење дјеце уписане у први разред основних школа.
5

Графикон 3: Миграције становништва

3

Извор: Завод за статистику РС, вјерске заједице
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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, 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 Костајница 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 младих образованих људи, 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.

3.1.3. Преглед стања и кретања у локалној економији
Број и структура предузећа
Што се власничке сруктуре тиче, видљиво је да превлађују приватна предузећа, те да је највише
запослених управо у приватним предузећима и то највећи дио у микро предузећима, која, према
класификацији, имају до 9 запослених радника.
Од индустријских дјелатности развијени су капацитети у дрвпрерађивачкој, текстилној и
металопрерађивачкој индустрији и која су извозно орјентисана. Најзаступљенија је
дрвопрерађивачка дјелатност. Овдје се издвајају двије фирме које запошљавају преко 50 радника
и највећи дио своје производње пласирају на инострана тржишта. „Фореста“ ДОО се бави
производњом фурнира, запошљава 55 радника, извозе на тржишта Шпаније, Италије, Аустрије,
Њемачке и Хрватске. „Јошне“ ДОО производи дрвне елементе, запошљава 62 радника, извози у
Њемачку и Италију. Уз ова два већа предузећа постоји велики број занатских радњи које се баве
производњом дрвене столарије.
Друга најзаступљенија дјелатност је текстилна индустрија, са два предузећа „Сана Линеа“ која
запошљава 111 радника, а извози у Њемачку, Словенију и Хрватску; и „Текстил Станић“ који
запошљава 50 радника, а извози на тржишта Њемачке и Италије.
У металној индустрији послује једно предузеће „ПРОТЕРМ“ (некадашни ФАМОК) које запошљава
99 радника, а извози на тржишта Аустрије, Чешке, Словачке, Италије, Србије и Црне Горе.
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Графикон 4: Број регистрованих предузећа према броју запослених и власничког структури

Пет највећих приватних
предузећа запошљавају
око 370 радника. Њихов
извоз укупно износи око
6 милиона КМ, а укупан
приход око 12 милиона
КМ, тако да та приватна
предузећа
највише
учествују у укупном
приходу.
Када се изузме јавни
сектор (државна управа,
образовање, здравство,
итд.),
прерађивачка
индустрија је, дакле, доминантан привредни сектор, како у погледу запошљавања, тако и у
погледу финансијских показатеља. Остали сектори битно заостају.
Од укупног броја привредних субјеката, предузетничке радње чине преко три четвртине, а
запошљавају нешто више од једне четвртине од укупног броја запослених. Као што код предузећа
доминира индустрија, код приватних радњи доминира трговина. Просјечне мјесечне плате у
предузетничким радњама су ниске и не обезбјеђују покривање ни минималних животних
трошкова запослених.
На подручју општине је развијена трговачка и угоститељска дјелатност које биљеже сталан раст
док је код других дјелатности од 2009. године забиљежен пад обима производње, смањен укупан
приход предузећа, те стагнација предузетничких радњи.
Просјечне плате
Највеће просјечне плате на подручју општине Костајница су исплаћене у финасијском
посредовању, затим слиједе плате у јавној управи и здравству, док су најмање у прерађивачкој
индустрији и услужним дјелатностима гдје је и запослен највећи дио радника.
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Графикон 5: Просјечна мјесечна нето плата

Веће инвестиције у привреди
У току је процес на формирању пословне зоне површине 14 хектара која се налази уз магистрални
пут М-14, гдје ће бити обезбјеђена сва неопходна инфраструктура.
Спољнотрговинска размјена и најзначајније извозни производи и предузећа
Покривеност увоза извозом на подручју привредних субјеката са подручја општине је изнад
просјека и до 2009. године је биљежила сталан раст.
Графикон 6: Укупан извоз/увоз

8

У Костајници има пет прерађивачких
предузећа која највећи дио своје
производње извозе. Највећи извоз
остварује предузеће «ФОРЕСТА» ДОО,
које је у 2009. години извезло робе у
вриједности од 1.750.000 КМ, затим
слиједе „ЈОШНЕ“ са извозом од
1.500.000 КМ, обе из дрвопрерађивачке
индустрије, „ПРОТЕРМ“ из металне
индустрије 1.064.438 К, те „Сана Линеа“
из текстилне индустрије са извозом од
1.021.422 КМ.

7
8

Завод за статистику РС
Завод за статистику РС, Привредна комора РС
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Туризам
Богаство рибљег фонда у ријеци Уни пружа могућност за развој спортског риболова. На подручју
општине дјелује Спортско-риболовно удружење „Мрена“ Костајница, које газдује риболовним
подручјем општине, организује акције порибљавања, те издаје дозволе за рибарење. Предуслови
развоја риболовног туризма су изградња риболовне куће и могућност изнајмљивања опреме за
риболов.
Шумовити предјели брда Баљ пружају могућност за развој ловног туризма. Лов на подручју
костајничке општине има дугу традицију још од 1947. године када је формирано прво ловачко
друштво. На подручју општине дјелује Ловачко удружење „Баљ“ Костајница. Укупна ловна
површина је 8,098 ха. Удружење посједује властите грађевинске објекте: ловачки дом и три
ловачке куће (Мракодол, Календери, Застава-Баљ), као и већи број чека, осматрачница,
хранилишта и појилишта. За развој ловног туризма неопходно је уређење постојећих ловачких
кућа за прихват туриста.
Од антропогених туристичких потенцијала на подручју општине налазе се остаци праисторијских
насеља, остаци Римског водовода и талионице жељеза из доба Римљана, неколико
средњовјековних локалитета, два архитектонска здања из доба Аустроугарске (зграда Општине и
зграда Магистрата) и три вјерска објекта (православне цркве: „Храм Свете Тројице“ и „Храм Светог
цара Лазара“, џамија „Азизија“). За адекватну презентацију постојећих локалитета и споменика
потребно је зауставити њихово пропадање, уредити приступ, те их обиљежити постављањем
туристичке сигнализације.
Током године у Костајници се одржава неколико традиционалних манифестација различитих
садржаја: „Дјеца пјевају хитове“, „Дан општине Костајница“, „Духови - крсна слава општине
Костајница“, „Лов рибе удицом на пловак“, „Љетна лига у малом фудбалу“, „Смотра паса свих
пасмина, „Кестенијада“, а у задњих неколико година покренуто је и неколико нових
манифестација, од којих неке имају и међународни карактер.
Смјештајне капацитете на подручју општине Костајница чине 2 мотела која су категорисана од
стране Министарства трговине и туризма Републике Српске. Повећање броја смјештајних
капацитета је могуће изградњом бунгалова и кампа, те оспособљавањем заинтересованих сеоских
домаћинстава за пружање услуга сеоског туризма.
Од угоститељских објеката на подручју општине Костајница налази се 5 ресторана са
задовољавајућим квалитетом понуде и услуге. Собзиром да ресторани немају у својој гастро
понуди традиционална јела, потребно је постојећу гастро понуду проширити са понудом
традиционалне кухиње овог краја, те на тај начин унапредити овај сегмент туристичке понуде.
Статистички подаци говоре да се не може бити задовољно постигнутим бројем ноћења и
обилазака туриста, како домаћих тако и иностраних, али посљедњих година, бројке говоре о
тенденцији раста, што је охрабрујуће. На подручју општине могуће је развијати сеоски туризам у
руралном дијелу општине и посебно транзитни туризам због граничног прелаза.
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Пољопривреда
На подручју општине има 4.099 хектара
обрадивог земљишта од чега 71,3%
оранице, 12% ливаде, 1,2% воћњаци
(приказано графиконом).
Све пољопривредне површине које су
обрађене, комплетан сточни фонд и
пољопривредна
механизација
на
подручју општине Костајница се налазе
у
власништву
индивидуалних
пољопривредних произвођача.
Пољопривредну прозводњу условљава
уситњеност пољопривредних посједа са
величином од
око 3,5 хектара и
традиционални начини ратарске и
сточарске производње.

9

Графикон 7: Структура обрадивог земљишта

Пољопривредном производњом, као основним или допунским занимањем бави се значајан број
становништва на подручју општине Костајницa (око 40%) око 750 газдинстава. Регистрацијом
пољопривредних газдинстава, која је почела 2007. године, до сада је обухваћено 391 газдинство
(око 1.200 чланова), што је 28,51% од укупног броја газдинстава.
Стање у области пољопривредне производње у периоду 2005-2009. обиљежило је увођење нових
култура и начина производње у пољопривреди, нарочито у области повртларства и воћарства. У
повртларству су повећане површине у организованој производњи паприке, краставца и лука на
отвореним површинама и пластеницима. У воћарској производњи у задњих десет година
континуирано се подижу воћњаци у систему плантажног узгоја, нарочито јабуке, подигнуто је око
16 хектара воћних засада са око 31.000 стабала. Стање сточног фонда на дан 31.12.2009. године је
850 говеда, 1.100 оваца, 2.500 свиња, 25 коња, перади, 50 коза и 1.700 кошница пчела.
Производња и организовани откуп млијека су у сталном порасту.
- 2007. откупљено 450.000 л млијека
- 2008. откупљено 550.000 л млијека
- 2009. откупљено 600.000 л млијека
Стање пољопривредне механизације задовољава само квантитативно. Старост и разноврсност
пољопривредног машинског парка не задовољава ни приближно потребе савремене и модерне
пољопривредне производње, што знатно поскупљује и отежава производњу. Посебно је изражен
проблем недостатка нових савремених машина као што су: комбајни за жита, берачи кукуруза,
силажери за траву и кукуруз, балирке, атонизери, прскалице и др. Нова научна, техничка и
технолошка искуства у пољопривредној производњи (интензивна пољопривредна производња)
споро долазе на ово подручје због недостатка стручног кадра, али и неспремности
пољопривредних произвођача да напусте традиционални (екстензивни) начин пољопривредне
производње и прихвате нове методе које појефтињују и повећавају производњу.
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Пољопривредна служба општине Костајница
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На подручју општине дјелују три удружења пољопривредних произвођача-Удружење фармера
„Петриња“, Удружење пчелара „Кестен“ и Пољопривредно удружење „Зора“.
На стање у области пољопривреде значајан утицај је имало увођење система подстицајних мјера
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Набавком регресираног
вјештачког ђубрива и дизел горива, исплатом премија за различите врсте производње (млијеко,
поврће воће, приплодна стока), помоћ приликом куповине пољопривредне механизације и
опреме, годишње буде обухваћено више од 400 пољопривредника .
Садашња структура привреде на подручју општине Костајница базирана је на преради дрвета,
обради метала и текстилној индустрији, у којима је искусна и квалификована радна снага.
Анализа је такође показала да је највећи број запослених у трговини и прерађивачкој
индустрији, али је недостатак да је највећи број запослених у ниско профитабилним
привредним гранама. Општина Костајница треба да искористи предности свог геостратешког
положаја и постојеће прерађивачке индустрије унаприједи увођењем нових технологија.
Једна од главних претпоставки за развој и унапређење технологија у постојећим привредним
гранама је изградња престижне пословне инфраструктуре која ће у потпуности моћи да
одговори захтјевима привреде и потребама грађана (изградња пословне зоне за коју је већ
припремљена просторно планска документација), али и успостављање сервиса за инвеститоре
и образовање стручне и квалитетне, тржишту потребне радне снаге.
У општини је препозната важност „индустрије доживљаја“ односно туризма, здраве хране, лова,
риболова, за шта у овом чистом и еколошки здравом подручју, са разноврсним биљним и
животињским врстама, постоје одличне претпоставке. Стога је један од стратешких циљева,
будућим генерацијама сачувати чисту и здраву животну средину, али и унаприједити је у смислу
изградње одговарајуће инфраструктуре за развој туризма, нарочито континуитета у одржавању
регионалних и међународних туристичких манифестација (Дани кестена заједно с Републиком
Хрватском).
Иако постоје сви природни услови за развој пољопривреде (чиста средина, богата водом,
пољопривредно земљиште погодно за сточарство, повртларставо, воћарство, виноградарство,
повољни климатски услови) степеном развоја пољопривреде општинa не може бити
задовољна, јер су пољопривредна газдинства уситњена, недовољно технички опремљена,
пољопривредници недовољно организовани и не постоји довољно капацитета за прераду
пољопривредних производа. У том смислу је стратешка опредјељеност општине на унапређење
стања у пољопривреди, превазилажењем свих наведених слабости у циљу коначног
ефектуирања пољопривредне производње, а то је производња здраве хране у еколошки чистој
и здравој средини.
Преглед стања и кретања на тржишту рада
На крају 2009. године на подручју општине је било евидентирано укупно 677 пензионера, 1.008
незапослених од чега активно тражи посао 701 лице тражи посао и 1.370 запослених лица. Полна
структура запослених лица је избалансирана, јер је готово подједнак број запослених жена и
мушкараца.
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Графикон 8: Број запослених по класификацији дјелатности
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Из табеле која слиједи видљиво је да је највећи број запослених у прерађивачкој индстрији, затим
у трговини и у јавној управи. Такође је видљиво да је број запослених растао до 2009. а од тада је у
благом паду.
Графикон 9: Број запослених по класификацији дјелатности
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Највећи број назапослених је у
најпродуктивнијем
животном
добу односно старости између 24
и 45 година живота.
Веома
је
неповољна
и
квалификациона
структура
незапослених, који чине скоро
трећину, а најквалификованија
радна снага (са високом и вишом
стручном спремом) једва 5% од
укупног броја незапослених.
Очигледно, понуда радне снаге у
погледу квалификација не може
привући
послодавце
и
инвеститоре.
Исто
тако,
постојећа потражња за радном снагом је ниског интензитета и ниских захтјева у погледу
квалификација.
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Завод за запошљавање РС
Завод за запошљавње РС
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Анализе показују да је однос броја запослених, пензионера и незапослених веома неповољан.
Такође, неповољна је и квалификациона структура незапослених, која очигледно није
привлачна за стране инвеститоре. Кад се томе дода присутан одлив младих образованих људи,
негативан природни прираштај, смањење радно активног становништва је проблем с којим се
општина озбиљно суочава.
Стога је стартешка опредијељеност Општине да путем образовних институција профилише
радну снагу, односно занимања потребна тржишту рада, преквалификује постојећу радну снагу
сходно интересу инвеститора, те да се створе услови за предузетничко самозапошљавање,
нарочито младих људи.

3.1.4. Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја
Образовање
Основно образовање је организовано у основној школи “Петар Мећава“ и у једној подручној
сеоској школи. У школе је уписано 408 дјеце, а наставу одржава 30 предавача. Оно што је
забрињавајуће је то што се сваке године смањује број дјеце уписане у први разред основне
школе.
Средњошколски центар Костајница похађа 304 ученика у 14 разредних одјељења и 5 усмјерења
(Гимназија, Економија, Право и Трговина, Саобраћај, Здравство, Угоститељство и Туризам). Око 40
% завршених средњошколаца уписује се у више и високе школе. Значајно је напоменути
стипендирање студената од стране општине Костајница – 50 студената.
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Графикон 10: Број ученика која похађају школу на подручју општине

Занимања која се образују у Средњошколском центру у Костајници нису у складу са потребама
тржишта рада. Општина је суочена с изазовом да процијени потребе потенцијалних
инвеститора и прогнозира будуће потребе тржишта рада и сходно томе утиче на профилисање и
образовање оног кадра, односно оних занимања која ће бити конкурентна на тржишту рада.
Култура и спорт
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Основна школа Петар Мећава и средњошколски центар
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На подручју општине постоје три спортска клуба: ФК „Партизан“, Карате клуб „Младост“ и
Кошаркашки клуб „Костајница“, дио грађана се током цијеле године бави рекреативним спортом.
Постоји и доста удружења, међутим ријетка су активна током цијеле године. Организације младих
су Омладински клуб „Феникс“ и Омладински савјет Костајнице. Од културних институција
егзистира само Народна библиотека „Невенка Станисављевић“ која реализира већину културних
догађаја и у чијем објекту су смјештени библиотека, биоскоп и такође у њеном оквиру
функционише и Дјечија причаона.
Спорт на подручју општине Костајница има дугу традицију, евидентан је и ентузијазам
спортских радника и релативно добра спортска инфраструктура. Међутим, спорт је у овој чистој
и здравој средини препознат као веома важан фактор за очување здравља, нарочито младих
људи, али и као дио туристичке понуде.
Опредјељеност Општине у том смислу је да се реконструишу постојећи спортски објекти и
изграде нови, неопходни за веће укључивање популације младих у активно бављење спортом.
Да би се то плански и организовано провело, Општина предвиђа израду и усвајање Стратегије
развоја спорта.
Квалитетно испуњено слободно вријеме и садржајан живот грађана је једно од стратешких
опредјељења Општине. Да би се оно и провело у праксу, општина је пред задатком да санира
постојеће културне институције и представи нове културне садржаје у складу са очекивањима
својих грађана.
Здравство и социјална заштита
Здравствене услуге на подручју општине обавља Дом здравља Костајница, који поред примарне
здравствене заштите, пружа и већи дио специјалистичких здравствених услуга. Подручје општине
је такође везано за болничке установе у Приједору и Бања Луци у којима се проводе сложенији
специјалистички прегледи и болничко лијечење. Дом здравља има задовољавајуће капацитете у
кадровском смислу, али су потребна континуирана улагања у савременију опрему и простор.
Што се тиче социјалне заштите, у току 2009. године на територији општине Костајница
забиљежено је 15 корисника новчане помоћи, те 102 корисника једнократне новчане помоћи. На
подручју општине је релативно мали број корисника социјалне помоћи, што је узроковано
ограниченим буџетским средствима општине за ову намјену. Међутим, евидентно је да је број
корисника једнократне новчане помоћи у 2009. години пет пута већи у односу на 2005. годину.
На подручју општине формирано је Удружење за помоћ особама са посебним потребама „Нада“.
Удружење води бригу о дјеци са посебним потребама и сваке седмице одржава радионице за ову
категорију дјеце.
Унапређење стања здравља и социјалне сигурности грађана представља велики изазов за
Општину Костајница. Ово се посебно односи на рањиве групе становништва, као што су стари,
болесни и изнемогли.
Опредјељење Општине је да се предузму мјере на унапређењу здравства и социјалне заштите,
а једна од најважнијих инвестиција у тoм смислу је изградња Дома за стара и изнемогла лица.
Становање
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На подручју општине Костајница постоји 1920 стамбених јединица, од чега 1.772 индивидуална
стана и 148 станова у објектима колективног становања-стамбеним зградама. Стамбени фонд
колективног становања је релативно нов и још увијек није у потпуности усељен. Попуњено је 118
станова односно око 80% од расположивих капацитета. Такође је евидентна понуда
индивидуалних стамбених објеката за продају, што говори о чињеници да, према тренутном броју
становника, стамбена ситуација задовољава постојеће потребе.
У зависности од кретања и повећања броја становника и нарочито повећањем броја нових радних
мјеста потребно је, у планским актима, планирати нову стамбену изградњу.
Графикон 11: Стамбени фонд на подручју општине
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Цивилно друштво
Према евиденцијама регистроване су слиједеће невладине организације на подручју општине
Костајница:
1. Удружење грађана “Уна“
2. Спортско риболовно удружење “Мрена“
3. Ловачко удружење “Баљ“
4. Омладински клуб “Феникс“
5. Омладински савјет Костајница
6. Пољопривредно удружење “Зора“
7. Удружење пољопривредника и фармера
8. Удружење пчелара “Кестен“
9. Удружење грађана повратника
10. Удружење предузетника
11. Удружење за помоћ особама са посебним потребама „НАДА“
12. ФК “Партизан“
13. КК “Костајница“
14. КК “Младост“
15. КУД “Поткозарје
16. МК „Духови“
Најактивнији су Ловачко удружење „Баљ“, Риболовно удружење „Мрена“ и Удружење грађана
„Уна“.
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Одјсек за урбанизам и стамбено-комуналне послове
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Како нису дате анализе рада невладиних организација, може се закључити да Општина није у
довољној мјери заинтересована за функционисање овог сегмента цивилног друштва.
С друге стране, невладин сектор има конструктивне приједлоге за побољшање рада невладиних
организација, који би требали бити путоказ Општини за развијање будуће сарадње с НВО
сектором (материјална помоћ, обезбјеђење простора, увезивање НВО, заједнички рад на
пројектима и координација њиховог рада, партнерство јавног и НВО сектора и слично).

3.1.5. Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга
Саобраћајнице
Укупна дужина путне мреже у надлежности општине Костајница је 138,5 км од чега на
некатегорисане путеве отпада 22 км, а на локалне 116,5 км. Укупно је асвалтирано око 18 км
локалних путева (15%) из чега се јасно види да је неопходно наставити са асвалтирањем локалних
путева, те санацијом и редовним одржавањем макадамских и некатегорисаних путева.
Кроз општину Костајница пролази магистрални пут М-14 у дужини од 16 км. Такође постоји
изграђен један крак магистралног пута (заобилазнице) у дужини од 1,25 км који није у функцији,
јер није изграђен остатак обилазнице због неријешеног граничног питања са Републиком
Хрватском. Магистрални пут М-14 пролази кроз подручје града Костајница главном улицом у
дужини од око 3 км и као такав је повезан са граничним прелазом који се такође налази у самом
центру града и повезан је са Граничним прелазом и регионални пут Р-475.
Магистрална жељезничка пруга Загреб-Сарајево-Плоче и Нови Град-Сплит пролази једним
дијелом кроз територију општине Костајница.
У кругу од 100 км се налазе два аеродрома Бања Лука и Загреб. Аутопут Загреб-Београд је удаљен
40 км.
Електромрежа
Стање електромреже је задовољавајуће, а стање се поправља континуираном реконструкцијом.
Сва домаћинства имају прикључак на електромрежу, укупна инсталисана снага износи преко 7
МW, а дужина електро мреже ниског напона је преко 200 км, средњег напона око 80 км. У систему
је укључено 30 трафостаница. Подручје општине се напаја са два далековода (Нови ГрадКостајница и Козарска Дубица-Костајница).
Телефонија
Подручје општине Костајница је у потпуности покривено сигналом фиксне и мобилне телефоније,
у овом подручју општина је достигла најразвијене општине у БиХ. Подручје општине је покривено
сигналом М-тела, БХ нета и ЕРО нета. Подручје општине има 3 телефонске централе, са око 80%
подземних телефонских инсталација. Укупно има око 1.400 претплатника фиксне телефоније и око
2.300-2.500 корисника мобилне телефоније.
Број интернет корисника је око 500, од чега је највећи дио у насељу Костајница, Тавија и Петриња
који имају и приступ АДСЛ.
Водоснабдијевање
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Комунално предузеће обавља послове припреме и дистрибуције пијаће воде. Снабдјевеност
домаћинстава и привреде водом је у потпуности проведена. Квалитета воде је добра и подложна
је континуираној контроли. У 2010. године је започео пројекат на реконструкцији транспортног
цјевовода и дијела секундарне мреже вриједан 1 милион Еура.
Канализација и отпадне воде
Садашњи канализациони систем града не задовољава потребе грађана, системски се почео
изграђивати 1967. године, када је почела изградња садашњег колектора. Од самог почетка овог
система рађен је тзв. „Комбиновани систем одвођења фекалних вода и површинских вода и
падавина“. У суштини канализациони систем покрио је велики дио града, али постоје још значајни
дјелови града који нису покривени канализационом мрежом.
У току је изградња колектора исток-запад и сјевер-југ чиме ће бити ријешени проблеми
канализације, вриједност ових радова је 1 милион Еура.
Одвоз смећа и отпада
Подручје града Костајница има на располагању одлагалиште отпада Палијин јарак укупне
површине 7.000 m². Крути отпад се одлаже на постојеће одлагалиште, а селектира се папир који
преузима фирма „Византија“ доо Нови Град.
Одвоз смећа се врши од 1.076 корисника, од чега је 891 домаћинстава и 185 привредних
субјеката. На подручју општине евидентирано је неколико дивљих депонија.

Јавна инфраструктура, у цјелини гледано, је у задовољавајућем стању. Да би се у потпуности
искористиле предности геостратешког положаја Општине, потребно је да се поједини сегменти
инфраструктуре унаприједе, што је дјеломично већ и предузето, крооз пројекте који су већ у
току (водовод, канализација) или кроз пројекте који су планирани (саобраћајнице).

3.1.6. Стање административних услуга локалне самоуправе
У општинској администрацији је запослен 31 службеник што је приближно четири службеника на
1.000 становника. Административна служба је адекватно технички опремљена. Сви радници имају
на располагању рачунаре, уведене су нове процедуре и софтвери (Docunova, Datanova, Finova) и
успостављен је Центар за пружање услуга грађанима.
Општинску скупштину чини седамнаест одборника из девет политичких партија и један независни
одборник.
Значајна унапређења која су постигнута у локалној управи, уз младе и стручне кадрове, су
гаранција задовољства грађана и привредника, радом локалне управе.
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Стање просторно-планске документације
Општина Костајница не располаже просторним планом општине. Урбанистички план општине
Костајница усвојен је 1984. године.
Општина је 1999. године приступила изради новог урбанистичког плана, али до 2010. године није
израђен нацрт плана како би се о истом провела јавна расправа. У наредном периоду потребно је:
• Усвојити достављени нацрт Плана од стране уговорне куће „Урбанистичког завода
Републике Српске“,
• Провести што ширу јавну расправу како би приједлог Плана у коначној верзији био што
квалитетнији и у међувремену прибавити потребне сагласности и мишљења,
• Планом обухватити период од 2010. до 2025. године, а уједно ускладити планске акте са
већ усвојеним планским актима на нивоу Републике Српске и Општине.
Регулациони планови су усвојени за Блок I, Блок II, Блок III, и Српско православно гробље
„Чекиновац“

3.1.7. Заштита околине
На подручју општине Костајница нису вршена званична и континуирана мјерења квалитета
ваздуха и не постоји мониторинг квалитета ваздуха.
Управљање простором на подручју општине Костајница је отежано. Проблеми просторног
уређења резултат су нерјешеног питања границе са Републиком Хрватском, непостојања
одговарајуће просторно планске документације и бесправне градње.
Градско зеленило на подручју општине Костајница чине: парк површине 1.224,00 м2, који се
налази у центру града и травнате површине уз тротоаре. Заступљеност уличних дрвореда је ниска.
Улични дрворед је присутан само у једној улици, док остале улице немају дрвореде. Одржавање
постојећег градског зеленила је задовољавајуће.
Најзначајније привредне гране заступљене на подручју општине Костајница су: текстилна
индустрија, дрвна индустрија и метална индустрија. Сви индустријски капацитети су лоцирани на
урбаном подручју општине Костајница. Са аспекта овакве структуре привреде и њезиног утицаја
на животну средину може се констатовати да су привредне гране које су заступљене на подручју
општине Костајница мањег загађивачког капацитета, што доприноси и мањој деградацији
квалитета животне средине.
Значајнија истраживања стања животне средине и процјене утицаја животне средине на здравље
становника општине Костајница нису вршена.
Генерално гледано, подручје Општине Костајница је чиста и еколошки здрава средина.
Међутим, има простора за унапређење и очување чисте и здраве околине (регулисање
отпадних и оборинских вода, селективно збрињавање отпада и регулисање дивљих депонија и
сл), за изграђивање еколошке свијести грађана и успостављање система мониторинга животне
средине. Када се овом дода унапређење пољопривреде, производња здраве хране и развој
туризма, јасно је да унапређења у области заштите животне средине представљају веома важан
стратешки изазов општини Костајница за наредни временски период.
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3.1.8. Анализа буџета
У периоду од 2005. до 2008. године остварен је раст буџетских прихода, да би у 2009. години
буџетски приходи доживјели пад. Такође планирани укупни приходи у периоду 2005-2008 године
мањи су од остварених, а та разлика је посебно видљива у 2006. и 2007. години што је посљедица
реализације кредитног задужења у сврху финансирања капиталних инвестиција. У 2009.години
укупни планирани приходи су мањи од остварених што је посљедица свјетске економске кризе,
односно Управа за индиректно опорезивање је прикупила мање прихода од планираних. Дио
ових прихода је смањен и због споразума о либерализацији трговине.
Непорески приходи су биљежили константан раст до 2007.год када су били и на највишем нивоу у
посматраном периоду, с тим да је 2006. година имала драстичан раст због уласка у пројекат GOV
WADЕ. У 2009. години биљежи се пад непореских прихода у односу на 2008.годину за 22,75%.
Рационалним кориштењем у мјерама штедње расположиви буџет је омогућио подмирење
створених обавеза и улагање у капиталне пројекте.
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3.2. Стратешко фокусирање
3.2.1. SWOT анализа општине Костајница
СНАГЕ























Добра комуникациона повезаност и близина
кључне путне и жељежницке инфраструктуре
(магистрални пут М-14, жељезничка пруга
Загреб-Сарајево, близина ауто пута у изградњи
Сисак - Загреб, близина Хрватске - гранични
пријелаз);
Повољни услови за развој пољопривредне
производње (чиста средина, структура
земљишта повољна за развој воћарства,
сточарства, повртларства, виноградарства, 85%
обрадиво – 15 % неплодно);
Шуме, богатство дрвног сортимента
(разноврсност сортимента меких и тврдих
лишћара, етат/дозвољена сјеча 10.000м³;
Подручје богато питомим кестеном);
Минерална налазишта и њихова експлоатација
(дијабаз и креда);
Искусна радна снага у одређеним подручјима
(металопрерада, дрвопрерада, текстил,
пољопривреда, занатсва);
Добра сарадња са сусједним општинама у РС,
БиХ и Републици Хрватској;
Повољни услови за развој занатства и
предузетништва – услужне дјелатности
(стимулација од стране општине, брза
регистрација);
Припремљена просторно - планска
документација за успостављање пословне зоне
(пословно-тржни центар и пословна зона
„Уна“);
Континуирано стипендирање 50 студената
годишње;
Потпуна реконструкција канализационе и
водоводне мреже постојање у току;
Улова за развој различитих видова туризма
(туристички потенцијал ријеке Уне, ловни,
риболовни, рекреативни, вјерски, културне,
спортске и вјерске манифестације (унска
регата, кестенијада, духови);
Бројност удружења и укљученост цивилног
сектора у израду и провођење развојних
стратешких планова;
Извозно орјентисана индустријска производња
– дрвопрерада, текстил и металопрерада.

СЛАБОСТИ
 Концентрација запослености у
нископрофитабилним дјелатностима (текстил и
услужне дјелатности);
 Посљедице ратних дешавања и споре
транзиције;
 Несређени имовинско – правни односи;
 Недостатак просторног и убранистичког плана
општине;
 Депопулација општине (негативан салдо
миграција и негативан природни прираштај,
напуштање села);
 Велика парцелисаност земљишта (уситњени
посједи);
 Непостојање капацитета за прераду
пољопривредних производа;
 Недовољна увезаност/организованост откупа и
прераде пољопривредних произвођача;
 Низак степен техничке опремљености и
неразвијено тржиште пољопривредних
производа;
 Неадекватни програми средњих школа који не
прате привредне и развојне потребе;
 Слабо развијена предузетничка свијест и
обученост подузетништва;
 Недовољан степен финализације у
дрвопреради.
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ПРИЈЕТЊЕ

ПРИЛИКЕ
 Стабилизација односа и развој сарадње између
БиХ, Хрватске и Србије;
 Повећање важности индустрије
„доживљаја“/туризам, производње здраве
хране и воде, и обновљивих извора енергије у
глобалној економији;
 Увезивање и организовање регионалне и
прекограничне туристичке понуде;
 Значајне инвестиције у најави: ауто пут Бања
Лука – Градишка, завршетак заобилазнице
магистралног пута М-14 и регионалног пута Р475;
 Очекивани пројекти подршке развоја пословне
зоне и Пословно-тржног центра;
 Инвестиционо – развојна банка, фондови ЕУ,
јавноприватно партнерства;
 Пројекти подршке развоју малих и средњих
предузећа (FIRMA и FARMA);
 Расположивост развојних фондова Инвестиционо-развојнa банкa РС;
 Кориштење фондова ЕУ за финансирање
развојних пројеката;
 Либерализација визног режима за привредно
повезивање, едукацију кадрова, запошљавање
и др;
 Регионално отварање тржишта (билатерални и
мултилатерални споразуми);
 Успостављање чвршћих партнерских односа
локална заједница - приватни сектор;
 Привлачење страних инвеститора и капитала,
знања и веза из дијаспоре;
 Функционална и фискална децентрализација
према Стратегији развоја локалне самоуправе
Републике Српске.

 Недовршавање изградње заобилазнице
магистралног пута М-14;
 Утицај глобалне економске кризе на економско
и социјално стање у општини;
 политичка нестабилност на подручју БиХ и
западног Балкана, додатно наглашена
економском кризом;
 Недовољно стимулативан правни и
финансијски оквир у БиХ одвраћа стране
улагаче (несигурност за инвеститоре);
 Споро усвајање закона који омогућују примјену
стандарда ЕУ;
 Нетретирање отпада (посебно индустријског)
може довести до еколошких посљедица и
угрозити и квалитет живота и туристичке
могућности;
 Одлазак радно способног становништва због
либерализације визног режима;
 Непостојање ажурне и усаглашене развојне
стратегије на вишим нивоима;


Недовољна координација локалне, ентитетске
и државне власти.

SWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом, и жељеног
будућег стања које се дефинише стратешким планом развоја. Овај концепт нам даје систематску
анализу пријетњи и прилика, као и њихово усаглашавање са јаким и слабим странама општине.
SWОТ анализа обезбјеђује информације корисне за усклађивање општинских капацитета и
способности са окружењем у којем општина дјелује.
Најважније снаге општине Костајница укључују њен погранични положај и добру саобраћајну
повезаност, повољне услове за развој пољопривредне производње и туризма, природна богатсва,
попут шуме и налазишта минерала, стимулативно локално пословно окружење и активан НВО
сектор.
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Са друге стране, најважније слабости, препреке и ограничења укључују концентрацију
запослености у нископрофитабилним дјелатностима, несређене имовинско-правне односи,
уситњеност посједа, депопулацију општине, недостатак капацитета за прераду пољопривредних
производа, неорганизованост пољопривредних произвођача и неусклађеност образовних
профила са потребама тржишта рада. Ове слабости би требало минимизирати или, ако је могуће,
потпуно елиминисати, како би се конкурентске предности искористиле на најбољи могући начин.
Најважније прилике, која омогућавају и олакшавају реализацију развоја конкурентских предности
општине Костајница леже у развоју сарадње са сусједним земљама, увезивању и организовању
регионалне и прекограничне туристичке понуде, повећању значаја туризма и производње здраве
хране у глобалној економији, значајним инвестицијама у најави (попут ауто пута Бања Лука –
Градишка), очекиваним пројектима подршке развоју пословних зона и МСП, расположивости
развојних фондова (ИРБ РС и ЕУ), либерализацији визног режима, отварању регионалног тржишта,
као и могућностима везаним уз привлачење инвеститора и искориштавања знања и контаката из
дијаспоре. Ове, као и остале прилике, би требало максимално искористити да би се и
конкурентске предности реализовале на најбољи могући начин.
Међу најважније пријетње за развој општине Костајница могу се убројити политичка нестабилност
у БиХ и у региону западног Балкана, негативан утицај глобалне економске кризе на економско и
социјално стање, нестимулативан правни и финансијски оквир у БиХ који одвраћа инвеститоре,
неодговарајуће третирање (посебно индустријског) отпада и даљи одлазак радно способног
становништва из општине у условима либерализације визног режима. Ове пријетње могу довести
до опадања конкурентности и успоравања привредног и друштвеног развоја, те угрозити
остварење могућности. Зато их је, слично као и слабости, потребно минимизирати или, ако је
могуће, потпуно елиминисати.

3.2.2. Стратешко фокусирање
Општина Костајница опредјелила се за слиједећих пет стратешких фокуса:
• Што боље искористити погранични положај (трговина, подршка пројектима прекограничне
сарадње, очување природне околине, индустријске инвестиције и пословна зона);
• Јачати међуопштинску сарадњу (Ријека Уна/туризам/екологија, стварање регионалног
бренда производа од кестена);
• Задржати и привући младе (самозапошљавање, станоградња за младе);
• Искористити конкурентност металопрерађивачке индустрије за отварање нових радних
мјеста;
• Искористити потенцијале у пољопривреди.
Кориштење предности пограничног положаја Костајнице
Погранични положај отвара општини Костајница многобројне развојне могућности у њеном
настојању да постане центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине. Оне прије
свега укључују прекограничну сарадњу и заједничке активности на заштити животне средине,
инвестиције у индустријску производњу, уз активирање пословне зоне, и развој прекограничне
трговине.
Добра међуопштинска и прекогранична сарадња претпоставка су за привлачење фондова и
развојних програма, посебно програма ЕУ, усмјерених на заштиту животне средине, унапређење
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квалитета и доступности услуга грађанима, стварање стимулативног пословног окружења и
привлачење привредних инвестиција. Погранична локација је погодна за развој трговине, што
такођер тражи осмишљену развојну подршку.
Јачање међуопштинске сарадње
Међуопштинска сарадња је интерес општине Костајница у више области, а посебно у домену
развоја туризма у заштите животне средине. Посебну заједничку повезницу за екологију и туризам
представља ријека Уна као јединствен природни ресурс чији потенцијал може једино доћи до
пуног изражаја кроз заједничко и координирано дјеловање на заштити природе и стварању сета
туристичке понуде у сарадњи са свим општинама у њеном сливу. Друга значајна могућност,
такођер заснована на природној предности, отвара се кроз зеједнички наступ у стварању
регионалног бренда производа од кестена који је присутан у више општина на овом подручју.
Међуопштинска сарадња је уско повезана и испреплиће се и са претходним стратешким фокусом прекограничном сарадњом.
Задржавање и привлачење младих
Један од принципа на којима се заснива миПРО методологија је одрживост у домену одговорног
управљања природним ресурсима. Одрживост значи да се животно важни ресурси требају
користити на начин да задовољавање садашњих потреба не угрожава могућности будућих
генерација.
Остали важни сегменти квалитета живота укључују унапређење његових економских и социјалних
аспеката. У том смислу, посебну пажњу потребно је посветити младим људима и њиховом
задржавању и привлачењу у Костајницу како би се ријешио проблем депопулације општине.
Млади људи су стратешки интерес и требају подршку, прије свега у домену запошљавања и
рјешавања стамбеног питања. Могућности запошљаваља се налазе у припреми младих за
предузетништво и самозапошљавање, док се рјешења у домену стамбених питања могу тражити
кроз субвенционирану изградњу стамбених јединица за младе.
Кориштење конкурентности металопрерађивачке индустрије за отварање нових радних мјеста
Традиција у металопрерађивачком сектору представља једну од предности општине Костајница.
Предузећа у овом сектору имају капацитет да прошире производњу и омогуће отварање нових
рандних мјеста. Подршка треба да укључи обезбијеђење олакшица и субвенција за регистрацију и
отварање предузећа из металне, али и из дрвне и текстилне бранше. Како би потенцијали у
индустријском сектору у потпуности дошли до изражаја, потребно је подржати отварање
пословне зоне са неопходном инфраструктуром, успоставити сервисе за инвеститоре и
промовисати Костајницу као добру инвестициону и пословну дестинацију.
Кориштење пољопривредних потенцијала
Налази социо-економске и SWOT анализе упућују на потенцијале општине Костајница који леже у
пољопривредној производњи. Пољопривреда може да обезбиједи значајне инпуте за развој
прерађивачке индустрије, али и за развој туризма у домену здраве производње здраве хране и да
на тај начин допринесе отварању нових радних мјеста. Пољопривреди је неопходна подршка ради
покретања низа сервисних капацитета, као што су пољоприведна зона, станица за откуп
пољопривредних производа и сточна пијаца.
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3.3. Визија и стратешки циљеви развоја

Визијом и стратешким циљевима обликују се намјеравана конкурентска позиција, у којој је
уграђен принцип стварања и одржавања конкурентске предности, и заједничка перспектива, у
којој је уграђен принцип одрживости.
Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја.
С друге стране, ови циљеви имају упориште у дефинисаним стратешким фокусима као финалном
резултату спроведене социо-економске и SWОТ анализе. Тако заснованим и дефинисаним
стратешким циљевима оцртавају се главни правци и очекивани домети трансформације општине
Костајница као цјелине.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)1: Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
Према социо-економској анализи, садашња структура привреде на подручју општине Костајница
базирана је на преради дрврета, обради метала и текстилној индустрији. Анализа је такођер
показала да је највећи број запослених у трговини и прерађивачкој дјелатности. Општина
Костајница намјерава да искористи свој географски положај и да постојеће прерађивачке
индустрије унанприједи увођењем нових технологија.
Под креираним повољним окружењем за развој привреде и пољопривреде подразумјевамо
успостављање сервиса за инвеститоре и образовање квалитетне радне снаге. Такођер, циљ нам је
да у наредном периоду подржимо увођење савремених технологија у постојеће индустријске
капацитете, као и да повећамо креативност људских ресурса.
Уз изградњу конкурентне привреде која брзо расте и омогућава запошљавање и виши животни
стандард становника општине, остварењем овог стратешког циља треба да се осигура и нова
повољнија економска структура привреде.
Операционализација циља укључује:
1. Подршку развоју дрвне, металне и текстине индустрије, кроз кориштење напредних
технологија;
2. Развој пољопривредне производње, са акцентом на производњи здраве хране;
3. Изградњу имиџа Костајнице као подручја погодног за инвестирање;
4. Стварање подстицајног пословог окружења за оснивање и развој малих и средњих
предузећа.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију до 2014. године
• Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици) до 2014.
године
• Изграђени капацитети за прераду пољопривредних производа до 2015. године
• Осигуран проактивни приступ младих у запошљавању и партиципација у одлучивању до
2015. године
СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)2: Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни
центар, саобраћајнице)
Социо-економска анализа је показала да општина Костајница има добар географски положај
(близина аеродрома, аутопута, жељезниц)е, а уређена престижна инфраструктура је кључна
претпоставка да се искористи ова предност општине.
Остварење овог стратешког циља подразумијева оптимално кориштење предности локације и
простора којим општина располаже. Под овим циљем подразумјева се изградња пословне зоне,
пословно тржног-центра, аутобуске станице и пратећих садржаја на тренутно неискориштеном
слободном земљишту, као и изградњу саобраћајница.
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Једна од главних претпоставки за развој и унапређење технологија у постојећим привредним
гранама је изградња престижне пословне инфраструктуре која ће у потпуности моћи да одговори
захтјевима привреде и потребама грађана.
Операционализација циља ће укључити:
1. Остварување пуне саобраћајне повезаности,
2. Изградњу и опремање пословне зоне,
3. Отварање пословно-тржног центпа,
4. Осигурање високог степена задовољства привредника и грађана стањем инфраструктуре.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Изграђена пословна инфраструктура до 2013. године
• Повећана покривеност квалитетним водоснабдијевањем на 85 % становништва општине
до 2016. године
• Регулисано 75% отпадних и оборинских вода до 2015. године
• Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода до 2015. године
• Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном инфраструктуром до
2016. године

СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)3: Створен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки
чистој средини
SWOT анализа је показала да је једна од снага општине Костајница очувана животна средина
богата разноврсним биљним и животињским свијетом. У свом будућем развоју општина
Костајница треба да тежи очувању животне средине, што ће будућим генерацијама, уз уређену
инфраструктуру и повољно пословно окружење, омогућити угодан амбијент за живот и одмор.
Под овим стратешким циљем подразујевамо обезбјеђење сталног побољшања стања животне
средине и одговорности за очување исте. Потребно је ускладити однос између развоја, са једне, и
заштите и унапређења животне средине, са друге стране. Остварење овог стратешког циља
допринијеће очувању природних вриједности и побољшању квалитета живота.
Операционализација циља укључује:
1. Квалитетно испуњено слободно вријеме грађана и садржајан живот,
2. Осигурање одрживог развоја кроз одговорно управљање животном средином,
3. Развој ловног и рибловног туризма.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Унапређена еколошка едукација до 2015. године
• Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и уклоњено 70% дивљих
депонија до 2013. године
• Развијен туризам (угоститељска дјелатност и транзитни туризам) до 2014. године
• Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2015. године
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•
•

Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва до 2014. године
Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују здравље младих и
отварају нове туристичке могућности до 2016. године

СТРАТЕШКИ ЦИЉ (СЦ)4: . Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и
трговине
Због локације на којој се налази, циљ општине Костајница је да постане центар прекограничне и
међуопштинске сарадње и трговине како би била у могућности да искористи потенцијале који јој
стоје на располагању.
Међуопштинска сарадња представља облик сарадње у коме јединице локалне самоуправе
преузимају активну улогу у заједничком обављању послова и развојним процесима. Постоји
неколико разлога за унапређење међуопштинске сарадње као што су боља испорука услуга
грађанима, боље функционисање локалне администрације, креирање рационалног система
уштеде у буџету, и др.
Међуопштинска сарадња не заснива се само на економској оправданости, већ и на сегментима
унапређења доступности јавних услуга и утицају на квалитет живота. Поред тога, међуопштинска и
прекогранична сарадња претпоставка су за привлачење фондова и развојних програма ЕУ.
Операционализација циља ће укључити:
1. Профилисање Костајнице као центра прекограничне и међуопштинске сарадње и као
регионалног центара трговине,
2. Кориштење прилика које се пружају кроз фондове ЕУ.
Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем слиједећих оперативних
циљева:
• Израђена стратешка просторно - планска и еколошке документација до 2013. године
• Створен центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине до 2016. године

29

4. Секторски развојни планови
4.1. План локалног економског развоја
4.1.1. Секторско фокусирање
SWОТ анализа економског развоја општине Костајница
У погледу економског развоја, општина Костајница посебну пажњу треба посветити
максимизирању својих најбитнијих снага које укључују добру локацију (погранични положај и
комуникациону повезаност) и природне потенцијале (пољопривреда и минерална налазишта).
Надаље, постоји и солидан административни темељ за економски развој у форми сервиса
привреди и припрема за успостављање пословне зоне. Општина Костајница треба да настојати и
да искористи прилике које јој стоје на располагању, попут оних које се односе на стабилизацију
односа и развој сарадње у регији, могућности кориштења развојних фондова ЕУ и повећање
значаја производње здраве хране.
Са друге стране, општина треба да уложи напоре на минимизирању главних слабости и пријетњи
које утичу на економски развој. Најбитније слабости су везане уз низак ниво привредних
активности и недостатак прерађивачких капацитета, притисак на урбани дио општине, низак
наталитет и депопулацију села и неусклађеност постојећих образовних профила са потребама
тржишта рада. Главне пријетње економском развоју општине укључују економску кризу,
политичку нестабилност, нестимулативно окружење за инвестиције и одлазак млађе популације.
СНАГЕ











Погранични положај и добра комуникациона
повезаност (гранични прелаз, кључна путна и
жељезничка инфраструктуре);
Повољни услови за развој пољопривредне
производње;
Шума богата природним кестеном;
Налазишта камена дијабаза и креде;
Развијена дрвна, текстилна, метална
индустрија и искусна радна снага;
Припремљена просторно-планска
документација за пословну зону;
Повољни услови за развој предузетништва
(брза регистрација);
Млада радна снага у административној
служби општине;
Постојање услова за развој туризма (ријека
Уна, брдо Баљ).
ПРИЛИКЕ
 Стабилизација односа и развој сарадње

СЛАБОСТИ
 Низак наталитет;
 Повећан број становника у урбаном дијелу
општине;
 Неадекватна образовна структура у средњој
школи;
 Категорија граничног прелаза – само путнички;
 Непостојање капацитета за прераду
пољопривредних производа;
 Недовољна увезаност/организованост
пољопривредних капацитета;
 Слабо развијена предузетничка свијест.
ПРИЈЕТЊЕ
 Одлагање изградње заобилазнице на
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БиХ, РХ, Србије;

магистралном путу М-14 Бихаћ – Градишка;

 Кориштење фондова ЕУ;

 Утицај глобалне економске кризе;

 Очекивани пројекти подршке развоја
пословне зоне и Пословно-тржног
центра;

 Политичка нестабилност у БиХ;

 Инвестиционо – развојна банка, фондови
ЕУ, јавноприватно партнерства;
 Пројекти подршке развоју малих и
средњих предузећа (FIRMA и FARMA);
 Либерализација визног режима за
привредно повезивање, едукацију
кадрова, запошљавање и др;
 Регионално отварање тржишта
(билатерални и мултилатерални
споразуми);
 Привлачење страних инвеститора и
капитала, знања и веза из дијаспоре.

 Нестабилан правни и финансијски оквир за
стране улагаче;
 Недовољно стимулативан правни и финансијски
оквир у БиХ;
 Споро усвајање закона који омогућују примјену
стандарда ЕУ;
 Одлазак радно способног становништва због
либерализације визног режима;
 Непостојање ажурне и усаглашене развојне
стратегије на вишим нивоима;


Недовољна координација локалне, ентитетске и
државне власти.

Развојни тим општине Костајница у домену економског развоја опредјелио се за два фокуса, у
складу са налазима социо-економске и SWOT анализе:
• искористити конкурентност металопрерађивачке, дрвопрерађивачке и текстилне
индустрије за стварање нових радних мјеста и
• искористити потенцијале у пољопривреди.
И преостали развојни фокуси такођер су у вези са одабраним фокусима економског развоја и
укључују:
• што боље искористити погранични положај (трговина, подршка пројектима прекограничне
сарадње, очување природне околине, индустријске инвестиције и пословна зона),
• јачати међуопштинску сарадњу (Уна/туризам/екологија, стварање регионалног бренда
производа од кестена) и
• задржати и привући младе (самозапошљавање, станоградња за младе).
Стратешки циљеви развоја општине одабрани у складу са фокусима развоја. Тежиште првог
стратешког циља налази се управо у сектору економског развоја:
• (СЦ)1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде.
Други и четврти стратешки циљ такођер имају додира са планом локалног економског развоја
Костајнице:
• (СЦ)2. Уређена престижна инфраструктура - пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице)
• (СЦ)4. Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине
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4.1.2. Секторски/оперативни циљеви економског развоја
Дефинисани су сљедећи секторски циљеви економског развоја општине Костајница:
ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура до 2013.године
ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију до 2014.
године
ОЦ1.3. Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици) до 2014.
године
ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду пољопривредних производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам (угоститељска дјелатност и транзитни туризам) до 2014. године
Секторски циљеви економског развоја се директно односе на први, а у вези су и са преосталим
стратешким циљевима. Њихова реализација је у уској корелацији са оперативним циљевима из
области друштвеног развоја и заштите животне средине.
Секторски циљ (ОЦ) 1.1. Изграђена пословна инфраструктура до 2013. године
Секторски циљ 1 доприноси реализацији два стратешка циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• СЦ2. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице)
Секторски циљ 1 доприноси реализацији једног циља друштвеног развоја:
• ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром
• и у вези са једним циљем заштите животне средине: ОЦ3.5. Израђена стратешка
просторно-планска и еколошка документација
Секторски циљ (ОЦ)1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну
индустрију
Секторски циљ 2 доприноси реализацији стратешких циљева:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• СЦ4. Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине
Секторски циљ 2 такођер је у вези са реализацијом два циља друштвеног развоја:
• ОЦ2.3. Осигуран проактиван приступ у запошљавању младих и партиципација у
одлучивању
• ОЦ2.5. Створен центар међуопштинске сарадње и трговине
Секторски/оперативни циљ (ОЦ)1.3. Развијена производња здраве хране (пољопривреда,
воћарство, стакленици)
И секторски циљ ОЦ1.3. доприноси реализацији првог стратешког циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
Секторски циљ ОЦ1.3. у вези је са реализацијом два циља заштите животне средине:
• ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских вода
• ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода
Секторски/оперативни циљ ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду пољопривредних
производа
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Секторски циљ ОЦ1.4. доприноси реализацији стратешког циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• Секторски циљ ОЦ1.4. има додира и са секторским циљем друштевног развоја:
• Створен центар међуопштинске сарадње и трговине
Секторски/оперативни циљ ОЦ1.5. Развијен туризам (угоститељска дјелатност и транзитни
туризам)
Секторски циљ ОЦ1.5. такођер се односи на релизацију стратешког циља:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде
• Секторски циљ ОЦ1.5. је у вези са једним циљем заштите животне средине:
• ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром

Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Секторски циљеви економског развоја општине Костајница имају своје упориште у документима
виших стратегија, планова и закона.
Тако се у Стратегији развоја БиХ у оквиру стратешког циља који се односи на конкурентност
предвиђа континуирано побољшавање продуктивности предузећа, те подршка кластерима и
јачању ланаца вриједности, док је у оквиру стратешког циља који се односи на запошљавање
предвиђен развој малих и средњи предузећа и отварање нових радних мјеста кроз: развој
инструмената финансијске подршке развоју МСП, осигуравање финансијске подршке оснивању
МСП, те подстицање развоја инкубатора.
У оквиру стратешког циља који се односи на одрживи развој, Стратегија развоја БиХ наводи на
потребу даљег развоја пољопривреде на бази кориштења природних компетитивних
предности те модернизације пољопривредне производње ради повећање њене ефикасности,
конкурентности и концепта одрживог развоја руралног подручја, што је у складу с ЕУ
политикама пољопривреде. С тим у вези се наводи потреба побољшања конкурентности у
производњи, преради и трговини уз подизање нивоа квалитета и сигурности домаћих
производа кроз:
• инвестиције у пољопривредна газдинства/организације и инвестиције у модернизацију
постојећих и изградњу нових капацитета за прераду и дораду пољопривредних
производа,
• уређење пољопривредног земљишта,
• успостављање и унапређење сарадње у производњи и преради пољопривредних
производа,
• подршку за увођење система контроле и квалитета,
• подршку организацијама пољопривредних произвођача,
• рибарство - политика за унапређење домаћег и извозног тржишта.
Постоји и веза са секторском Стратегијом развоја индустрије Републике Српске за период 20092013. године, Министарства индустрије и енергетике РС, и то:
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Секторском стратегијом развоја металне и електро индустрије Републике Српске 20092013. и
• Секторском стратегијом развоја дрвне индустрије Републике Српске 2009-2013.
Овдје се предвиђају подстицаји малим и средњим предузетницима намијењени за почетна
улагања, савјетодавне услуге и учестовање на сајмовима и изложбама, подстицаји за
запошљавање намијењени отварању нових радних мјеста у малим и средњим предузећима,
очувању постојећих радних мјеста, отварању радних мјеста за инвалидне особе или особе које
се теже запошљавају.
•

Сљедећи релевантан документ је и Акциони план подршке успостављању и развоју пословних
зона у Републици Српској 2009 – 2013. година, МИЕР РС, гдје је наведено да општине, врше
процјену о евентуалној потреби за успостављањем „зоне“, сагледавају могућности (локација,
људски и природни ресурси, стратегија развоја) односно доносе одлуку о изради „Пред-студије
изводљивости“. На основу процјене и стратегије, општина доноси одлуку о покретању
пројекта успостављања и изградње зон, захтјева од РАРС-а да њихова одлука буде уврштена
на „мапу“ и захтјева од министарства и Владе Републике Српске да се одреде о мјесту „њеног
пројекта“ на скали приоритета и на основу тога се одреде могућности кориштења
подстицајних средстава. По добијању повратне информације, општина дефинише стратегију
финансирања успостављања зоне, одређује партнере и носиоце имплементације за поједине
фазе, те поступа даље према пројекту и обавезама које пројекат од ње то захтијева.
Релевантан је и Акциони план за реализацију циљева стратегије развоја сектора пољопривреде
(2007–2016), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Овдје се предвиђа
материјална подршка сектору пољопривреде, а потребно је:
• донијети одлуку о текућим субвенцијама, обиму средстава и намјени и прописати
критеријуме и механизме којима се утвршује право и обавезе корисника субвенција
(оцјена ефеката, извјештавање);
• донијети одлуку о подршци инвестиционим програмима и утврдити критеријуме, које
инвеститори морају испуњавати (начин и услови одобравања, оцјена бознис плана,
контрола намјенског кориштења, расписивање конкурса, санкције за ненамјенско
коришћење, оцјена ефеката, вријеме и начин извјештавања Владе и Скупштине);
• донијети одлуку о подршци програмима развоја руралних заједница, дефинисати услове
и критеријуме које руралне заједнице морају испунити, начин расписивања конкурса и
одлучивање о поднесеним програмима, намјенска контрола и извјештавање.
Стратегија Инвестиционо - развојне банке Републике Српске такођер предвиђа:
• Унапређење пољопривредне производње,
• Развој финансијских инструмената за подршку пољопривреди,
• Подршку изградњи, модернизацији и реконструкцији инфраструктурних објеката,
• Подршку изградњи, модернизацији и реконструкцији локалне инфраструктуре,
• Развој финансијских инструмената за подршку развоју неразвијених подручја,
• Развој финансијских инструмената за подршку инвестицијама у Републику Српску.
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4.1.3. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана економског развоја општине Костајница дефинисанo je 26 пројекта и мјерa
груписаних у 4 програма:
•

•

•

•

Програм 1: Подстицај развоју привреде
(веза са стратешким циљевима СЦ1 и СЦ2 и оперативним циљевима ОЦ1.1 и ОЦ1.2 плана
економског развоја);
Програм 2: Подршка пољопривредној производњи
(веза са стратешким циљевима СЦ1 и СЦ3 и оперативним циљевима ОЦ1.3 и ОЦ1.4
економског развоја);
Програм 3: Производња и промоција кестена
(веза са стратешким циљевима СЦ1 и СЦ3 и оперативним циљем ОЦ1.4 економског
развоја);
Програм 4: Подстицај развоју туристичке понуде
(веза са стратешким циљевима СЦ1, СЦ2 и СЦ3 и оперативним циљем ОЦ1.5 плана
економског развоја).
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Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом ће реализацијом бити остварени циљеви економског развоја:
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План економског развоја 2011 – 2015

Програм

Веза са
стратешким
и секторским
–
оператиним
циљевима

1.1.1 Успостављање сервиса за
инвеститоре „One-stop-shop“

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ 1.2

X

1.1.2 Израда каталога за промоцију
инвестиција у Костајници

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

1.1.3 Wеб страница на енглеском и
њемачком језику

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

X

X

X

X

Одсјек за развој

Предузетници/инвестито
ри

П1

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2

X

X

X

X

X

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Предузетници/инвестито
ри

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривредници

X

X

Начелник општине

Предузетници

Одсјек за развој

Пољопривредници

Пројекти / мјере

1.1.4 Отворена пословна зона површине
14 хектара са свом неопходном
инфраструктуром
1.1.5 Мјера: Обезбијеђене олакшице и
субвенције за регистрацију и отварање
предузећа из дрвне, металне и текстилне
индустрије
1.1.6 Изградња система за наводњавање
1.1.7 Отворен гранични прелаз за теретни
саобраћај
1.2.1 Мјера: Израда Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.2 Подршка изградњи прерађива-чких
капацитета у пољопривреди и
производњи здраве хране
1.2.3 Подизање това јунади, свиња и оваца

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Носилац / носиоци
имплементације

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Циљне групе
(корисници)

Предузетници/инвестито
ри
Предузетници/инвестито
ри
Предузетници/инвестито
ри

П2

СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2
СЦ1, СЦ2;
ОЦ1.1, ОЦ1.2
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

П2

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

X

X

X

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Пољопривредници/инве
ститои

П2

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривредници

П1
П1
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Пројекти / мјере

Програм

1.2.4 Изградња клаонице

П2

1.2.5 Подизање плантажа воћа

П2

1.2.6 Организација производње и
пласмана меда

П2

1.2.7 Производња индустријског биља

П2

1.2.8 Производња сточне хране

П2

1.2.9 Производња поврћа у пластеницима

П2

1.2.10 Изградња сточне пијаце и откупне
станице

П2

1.2.11 Одржавање научног скупа о
производњи здраве хране (РС и ХР)

Веза са
стратешким
и секторским
–
оператиним
циљевима
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2013.

2014.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

П2

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

X

X

1.3.1 Организовање манифестације
„Кестенијада“ са РХ

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

X

X

X

1.3.2 Заједнички пројекат заштите кестена

П3

X

X

X

1.3.3 Заједничка промоција кестена на

П3

X

X

X

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4
СЦ1, СЦ3;

2015.

X

СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4
СЦ 1, СЦ3;
ОЦ1.3, ОЦ1.4

2012.

X

X

Носилац / носиоци
имплементације

Циљне групе
(корисници)

Одјељење за привреду
–
Одсјек за развој

Пољопривредници/инве
ститори

Одсјек за развој

Пољопривредници

Одсјек за развој –
Удружење пчелара
Одсјек за развој –
Пољопривредне
задруге
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

X

Пољопривредници

Пољопривредници

Одсјек за развој

Пољопривредници

Одсјек за развој

Пољопривредници

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одсјек за развој

X

Пољопривредници

Пољопривредници

Становништво, туристи

Становништво

Одсјек за развој –
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Пројекти / мјере

Програм

иностраним тржиштима

Веза са
стратешким
и секторским
–
оператиним
циљевима
ОЦ1.4

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

1.3.4 Подизање плантажа кестена

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

X

X

X

1.3.5 Подршка изградњи прерађи-вачког
капацитета за кестен

П3

СЦ1, СЦ3;
ОЦ1.4

X

X

X

1.4.1 Постављање туристичке
сигнализације

П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

1.4.2 Израда рибарске стазе и рибарске
куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
1.4.3 Промоција туристичке понуде
општине Костајница

П4
П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5
СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

1.4.4 Развој руралног(сеоског) туризма

П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

1.4.5 Изградња излетнчке стазе на брду
Баљ до Милетиног гроба

П4

СЦ 1, СЦ 2, СЦ
3; ОЦ1.5

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Носилац / носиоци
имплементације

Циљне групе
(корисници)

Туристичка
организација
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Туристичка
органиазција

Предузетници/инвестито
ри

Одсјек за развој

Становништво/туристи

Туристичка
организација
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Туристичка
организација
Туристичка
организација

Инвеститори

Туристи

Туристи

Инвеститори - Туристи

Грађани - Туристи
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Иницијативе међуопштинске сарадње
У 2011. години потребно је радити на припреми реализације пројеката који имају ефекат полуге,
односно већих развојних пројеката (израда пројектне документације, пројектовање и слично).
Важне активности треба да укључе и потписивање споразума о сарадњи између општина, ради
сарадње са сусједним општинама и унапређења прекограничне сарадње, као и организовање
студијских посјета сусједним општинама, ради размјене најбољих пракси.
Међуопштинску сарадњу неопходно је успоставити при планирању и имплементацији пројеката
који се односе на:
• Одржавање научног скупа о производњи здраве хране (РС и РХ);
• Организовање манифестације „Кестенијада“ са РХ;
• Заједнички пројекат заштите кестена;
• Заједничка промоција кестена на иностраним тржиштима;
• Израда рибарске стазе и рибарске куће на ријеци Уни (РС и РХ).
Посебну пажњу треба посветити и отварању граничног прелаза за теретни саобраћај, што је
горући проблем не само Костајнице, већ и сусједних општина. Мада за овај проблем нису
наведени специфични пројекти, постоји обавеза општине да у контактима са вишим властима
пронађе одговарајуће рјешење.

4.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима
У наредној табели дат је преглед најважнијих индикатора на нивоу секторских циљева плана
економског развоја општине Костајница.

Секторски/оперативни циљеви
ОЦ1.1. Изграђена пословна
инфраструктура до 2013. године
ОЦ1.2. Привучене значајне
инвестиције у дрвну, текстилну и
металну индустрију до 2014.
године
ОЦ1.3. Развијена производња
здраве хране (пољопривреда,
воћарство, стакленици) до2014.
године
ОЦ1.4. Изграђени капацитети за
прераду пољопривредних
производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам
(угоститељска дјелатност и
транзитни туризам) до 2014.
године

Индикатори на нивоу секторског
циља

Индикатори на
програмско/пројектном нивоу

• Отворена нова пословна зона

• Најмање 10 активних
производних предузећа

• Привучене најмање двије
стране инвестиције

• Отворено најмање 200 нових
радних мјеста у привреди

• Континуирана сарадња
предузећа из прехрамбене
индустрије са произвођачима
• Покренута најмање два нова
прерађивачка капацитета, од
којих један за прераду кестена
• Број предузећа у туризму
повећан на 50 до краја 2014.
године

• Најмање 50 пољопривредних
увезано као кооперанти са
предузећима прехрамбене
индустрије
• Упослено 50 нових радника
• Извезено ? тона производа
• Остварен приход од ? КМ
• Број туристчких посјета
удвостручен до краја 2012.
године у односу на 2010.
годину
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4.2. План друштвеног развоја
4.2.1. Стратешко фокусирање
СWОТ анализа друштвеног развоја општине Костајница
У домену друштвеног развоја општина Костајница посебну пажњу треба да посвети
максимизирању својих најбитнијих снага које се односе на постојање младих и образованих
кадрова, регионалну препознатљивост појединих туристичких манифестација и интерес за спорт.
Потребно је радити и на искуриштавању прилика и потенцијала у домену прекограничне и
међуопшинске сарадње, изградње имиџа отворене заједнице са чистом и здравом животном
средином и све веће популарности спорта, здравог начина живота и активног одмора.
Са друге стране, општина треба да уложи напоре на минимизирању својих главних слабости и
пријетњи које могу утицати на друштвени развој. Најбитније слабости укључују низак наталитет и
високу незапосленост, те социјалне проблеме у вези са старењем становништва и порастом броја
корисника социјалних услуга. Главне пријетње за друштвени развој укључују незаинтересираност
младих за ступање у брачну заједницу и за оснивање породице, гомилање неријешехих
социјалних проблема због застарјелости постојећих законских рјешења, те социјалну несигурност
везану уз лош економски положај становништва и нестабилност економске и политичке ситуације
у БиХ и на Балкану.

СНАГЕ










Млади и образовани кадрови подржани кроз
програм стипендирања студената од стране
Општине (50 стипендиста) за студенте виших и
високих школа;
Препознатљиве регионалне туристичке
манифестације (кестенијада, унска регата,
моторијада) на међународном пољу сарадње
које спадају у оквир природног насљеђа;
Непосредна близина границе са РХ;
Спортска традиција и потенцијал за укључење
у спорт уз постојање основне спортске
инфраструктуре;
Традиционална такмичења и ентузијазам
спортских радника.
ПРИЛИКЕ

СЛАБОСТИ
 Низак природни прираштај;
 Незапосленост, посебно код младих брачних
парова;
 Пораст броја старијег и немоћног
становништва;
 Пораст броја корисника социјалних услуга
(социјално угрожени слој друштва);
 Повећан број медицинских услуга као
посљедица повећаног броја обољелих (стара и
болесна популација);
 Непостојање стратегије развоја спорта и
недовољан број објеката за спорт;
 Слаба укљученост спортских садржаја у
туристичку понуду општине.
ПРИЈЕТЊЕ

42

 Потенцијали прекограничне и међуопшинске
сарадње;
 Изградња имиџа отворене заједнице са чистом
и здравом животном средином;
 Све већа популарност спорта, здравог начина
живота и активног одмора;
 Укључивање спортских садржаја у обједињену
туристичку понуду.

 Глобална економска криза;
 Нестабилност економске и политичке ситуације
у БиХ и на Балкану;
 Незаинтересираност младих за ступање у
брачну заједницу и за оснивање породице;
 Неријешеност социјалних проблема због
застарјелости постојећих законских рјешења
(чека се на нови закон о социјалној заштити);
 Погоршање услова за финанцирање спорта.

Из SWOT анализе друштвеног сектора општине Костајница уочљиво је да је фокус на
становништву, са циљем да се обезбједе неопходни услови за останак, очување здравља, те
побољшање услова живота, посебно рањивих категорија као што су то стари, болесни и
сиромашни.
У општини Костајница евидентан је негативан природни прираштај, константан благи пад броја
дјеце испод 14 година, смањење броја дјеце уписане у основну школу и неповољна старосна
структура становништва. Сходно томе, евидентна је дугорочна тенеденција самњења броја радно
способног становништва. Да би се овакво стање превазишло, брига за младу популацију треба да
укључи одговарајуће мјере за:
• повећање свијести о потреби оснивања породица, стимулисање оснивања породица и
стимулисање рађања дјеце,
• мотивисање на останак на овом подручју у смислу давања одговарајућих стипендија,
• профилисање образовања младих у складу са потребама тржишта рада, односна стварање
услова за повећавање запошљавања младих, а нарочито младих брачних парова,
• укључивање младих у процесе одлучивања у локалној заједници кроз изношење
властитих идеја о покретању нових и иновативних послова, као и стварање претпоставки
за реализацију таквих идеја.
Такођер је потребно обезбједити повећану бригу друштва за старије и болесне грађане,
унапређењем рада одговарајућих институција здравства и социјалне заштите, те иницирањем и
провођењем програма превенције на нивоу општине.
Сљедећи фокус који је у блиској вези са већ изложеним (омладина, здравље) је спорт, који на
овим просторима има традицију. Постојећа спортска инфраструктура је релативно добра, а
евидентан је ентузијазам спортских радника. Стога је фокус у овом домену на изради стартегије
развоја спорта, изградњи нових и опремању постојећих спортских објеката и развоју кадровских
потенцијала у спорту.
Костајница намјерава да постане и центар међуопштинске и прекограничне сарадње (Стратешки
циљ 4) у областима привреде, трговине и туризма, а да би се тај циљ реализовао неопходно је
изградити и уредити врхунску инфраструктуру (Стратешки циљ 2) која ће олакшати живот грађана
(Стратешки циљ 3), али и унаприједити пословну заједницу.

43

4.2.2. Секторски/оперативни циљеви друштвеног развоја
Дефинисани су сљедећи циљеви друштвеног развоја општине Костајница:
ОЦ2.1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва до 2014. године
ОЦ2.3. Осигуран проактивни приступ младих у запошљавању и партиципација у одлучивању до
2015. године
ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују здравље младих
и отварају нове туристичке могућности до 2016. године
ОЦ2.5. Створен центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине до 2016. године
ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном инфраструктуром
до 2016. године
Један од стратешких циљева развоја општине Костајница има јасан фокус у сектору друштвеног
развоја:
СЦ3. Створен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини.
Поред тога, циљеви друштвеног развоја испреплићу се и значајно утичу и на остварење преостала
три стратешка циља.
Секторски циљ ОЦ2.1. Успостављен тренд позитивног природног прираштаја до 2015. године.
Секторски циљ ОЦ2.1. доприноси реализацији стратешког циља:
•
•

СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
и у вези је са реализацијом другог циља економског развоја:
ОЦ1.2.Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију

Секторски циљ ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва до
2014. године
Секторски циљ ОЦ2.2. такођер доприноси реализацији стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.2. у вези је са реализацијом једног циља из области заштите животне
средине:
• ОЦ3.5. Припремљена стратешка просторно-планска и еколошка документација
Секторски циљ ОЦ2.3. Осигуран проактивни приступ младих у запошљавању и партиципација у
одлучивању до 2015. године
Секторски циљ ОЦ2. 3. доприноси реализацији стратешких циљева:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде и
• СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.3. у вези је са реализацијом једног циља економског развоја:
• ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију
Секторски циљ ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују
здравље младих и отварају нове туристичке могућности до 2016. године
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Секторски циљ ОЦ2.4. се наслања на реализацију стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.4. у вези је са реализацијом два циља заштите животне средине:
• ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и уклоњене дивље
депоније и
• ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација
Секторски циљ ОЦ2.5. Створен центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине до
2016. године
Секторски циљ ОЦ2.5. такођер доприноси реализацији стратешких циљева:
• СЦ1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде и
• СЦ4. Реализовани потенцијали прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине
и у вези је са реализацијом два циља економског развоја:
• ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у дрвну, текстилну и металну индустрију и
• ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду пољопривредних производа
Секторски циљ ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром до 2016. године
Секторски циљ ОЦ2.6. доприноси реализацији првог, другог и трећег стратешког циља:
• СЦ1.1. Креирано повољно окружење за развој привреде и пољопривреде,
• СЦ1.2. Уређена престижна инфраструктура и
• СЦ1.3. Омогућен амбијент за угодан живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ2.6. у вези је са реализацијом једног циља економског развоја:
• ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура
и једног циља заштите животне средине:
• ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдјевањем
Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Власти БиХ препознају важност развоја неформалног образовања и образовања одраслих.
Министарство цивилних послова БиХ у сарадњи са Европском комисијом започело је процес
израде закона и стратегије образовању одраслих. У том смислу, улога локалног нивоа управе
постаје кључна у правцу идентификовања потреба у овом сектору и у креирању стратешких
партнерстава и успостављању сарадње свих заинтересованих страна како би се одговорило на
тренутне потребе привреде, али и на укупне развојне потребе.
Приједлог Стратегије социјалног укључивања БиХ посебан нагласак ставља на социјалну
интеграцију кроз партиципацију на тржишту рада. У том смислу, Стратегија дефинише стратешке
правце који су битни за општину с обзиром на дефинисани секторски фокус:
• осигурати укључивање социјално искључених категорија у активно тржиште рада и
• осигурати приступ свим добрима, услугама, ресурсима и правима које ће побољшати
активно учешће социјално искључених на тржишту рада.
Стратегија дефинише и друге приоритете од значаја за друштвени развој на подручју општине:
• развијати капацитете пружалаца услуга социјалне заштите на локалном нивоу;
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јачати механизме социјалног дијалога и развити партнерства и партиципацију свих
релевантних актера и
• развијати мреже социјалне заштите кроз јачање међусекторске сарадње са
здравством, образовањем, институцијама тржишта рада и НВО-има.
Остали документи који су релевантни за имплементацију плана друштевеног развоја општине
Костајница на нивоу ентитета су:
• Омладинска политика Републике Српске од 2010-2015
• Стратегија развоја образовања Репубике Српске 2010-2014
• Закон о образовању одраслих Републике Српске
•

4.2.3. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана друштвеног развоја дефинисана су 29 пројекта груписана у 5 програма:
• Програм 1: Брига о старим и болесним (веза са стратешким циљем 3 и оперативним
циљем 2 друштвеног развоја);
• Програм 2: Унапређење културе, спорта и квалитета живота (веза са стратешким циљем 3
и оперативним циљем 4 друштвеног развоја);
• Програм 3: Проактиван приступ запошљавању и знању (веза са стратешким циљевима 1,
3 и 4 и оперативним циљевима 3 и 5 друштвеног развоја);
• Програм 4: Изградња капацитета за прекограничну и међуопштинску сарадњу (веза са
стратешким циљевм 4 и оперативним циљем 5 друштвеног развоја);
• Програм 5: Унапређење инфраструктуре (веза са стратешким циљевима 1, 2 и 3 и
оперативним циљем 6 друштвеног развоја).

46

Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити остварени циљеви друштвеног развоја:
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План друштвеног развоја 2011 – 2015
Програм

Веза са
стратешким и
секторским
циљевима

2.1.1 Изградња Дома за пензионере
и старије особе

П1

СЦ 3, ОЦ2.2

2.1.2 Организација кућне његе И
помоћи за стара лица без
породичног старања

П1

СЦ 3, ОЦ2.2

2.2.1 Изградња спортске дворане у
Костајници

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

Пројекти / мјере

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

X

2.2.2 Адаптација и опремање Дома
културе

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.3 Изградња спортскорекреативног центра на градској
плажи Пландиште

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.4 Изградња игралишта за мале
спортове у насељу Петриња

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.5 Оснивање бициклистичког
клуба

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.6 Изградња бициклистичких стаза

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.7 Подршка оснивања спортских
клубова

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

2.2.8 Изградња трибина код основне

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

X

X

X

Циљне групе
(корисници)

2014.

2015.

X

X

Приватни
предузетник/Јавно
приватно партнерство

Пензионери, старије
изнемогле особе,
инвалиди

X

X

Центар за социјални
рад Костајница

Старе особе-корисници
социјалне помоћи

X

X

Начелник општине

Сви грађани, а нарочито
дјеца, омладина и
спортисти

X

X

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Народна
библиотека

Грађани

X

X

Одсјек за развој

Сви грађани

X

X

Носилац/носиоци
имплементације

X

X

X

X

X

X

Одсјек за урбанизам,
стамбено комуналне
послове
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одсјек за урбанизам,
стамбено комуналне
послове – Туристичка
органиазција
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одсјек за урбанизам и

Дјеца, омладина
грађани
Дјеца, омладина,
грађани
Дјеца, млади, грађани,
туристи

Грађани
Дјеца, млади, грађани,
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школе “Петар Мећава”

стамбено комуналне
послове
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвне
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвне
дјелатности – Народна
библиотека
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

2.2.9 Изградња дјечијег игралишта у
насељу Тавија

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.10 Изградња дјечијег игралишта у
Костајници

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

2.2.11 Стратегија развоја културе на
локалном нивоу

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

2.2.12 Израда стратегије спорта на
локалном нивоу

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

2.2.13 Оснивање тениског клуба

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

X

П2

СЦ 3, ОЦ2.4

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

2.3.2 Формирање одјељења
пољопривреднихтехнолога у
средњошколском центру

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

2.4.1 Оспособљавање тима за израду
пројеката према предприступним
фондовима ЕУ

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

2.4.2 Организовање обука за
управљање пројектним циклусом

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

2.2.14 Развој кадровских потенцијала
у култури
2.3.1 Формирање одјељења
дрвопрерађивача, металаца и
текстилаца у средњошколском
центру

X

X

X

X

X

X

X

Народна библиотека
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Средњошколски центар
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности –
Средњошколски центар
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене

спортисти

Становништво Тавије

Грађани Костајнице

Грађани

Спортски радници

Млади
Радници у култури
Предузетници инвеститори

Предузетници

Административна
служба
Административна
служба
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према стандардима ЕУ
2.4.3 Организовање студијских
посјета општинама и градовима у
земљи и иностранству и размјена
добрих пракси

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

X

X

2.4.4 Подршка раду удружењима
грађана

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

X

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

2.4.5 Потписан споразум о
заједничкој сарадњи између
општина (БиХ РХ)
2.5.1 Асфалтирање локалних путева,
улица и тротоара (тротоари у улици
Ранка Шипке и Петра Пеције)
2.5.2 Наставак изградње регионалног
пура Р-475 Костајница-Приједор
2.5.3 Завршетак изградње
заобилазнице

П5
П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности – Одсјек за
развој
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Административна
служба - Предузетници

Удружења грађана

Начелник општине

Грађани

X

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

Становништво

X

X

Начелник општине

Становништво

X

X

Начелник општине

Становништво

2.5.4 Изградња уличне расвјете

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

2.5.5 Реконструкција ниско-напонске
мреже

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

X

2.5.6 Изградња аутобуске станице

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

X

2.5.7 Изградња Блока 1

П5

СЦ1 СЦ 2 СЦ3,
ОЦ2.6

X

X

X

X

2.5.8 Изградња пословно-тржног
центра

П5

СЦ1, СЦ2
ОЦ2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Одсјек за
развој
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове/Партнер
Одсјек за урбанизам и
стамбенко комуналне
послове – Одсјек за
развој
Одсјек за развој

Становништво

Становништво

Становништво

Грађани - Предузетници

Грађани
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Међуопштинска сарадња
Један од програма друштвеног развоја директно се односи на међуопштиснку и прекограничну сарадњу (Програм 4: Изградња
капацитета за прекограничну и међуопштинску сарадњу). Његовом реализацијом је потребно створити претпоставке за припрему и
имплементацију заједничких пројеката више општина.
Међуопштинску и прекограничну сарадњу потребно је успоставити у циљу увођења добрих пракси у локалну самоуправу и унапређења
услуга које се пружају грађанима. Посебно је важно сагледати могућности међуопштинске сарадње у имплементацији пројеката као што
су изградња Дома за пензионере и старије особе (са Козарском Дубицом), у области заједничке изградње и кориштења спортских
капацитета и стварања заједничке туристичке понуде, као што је то наведено у сектору економског развоја.
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4.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима
Преглед најважнијих индикатора на нивоу секторских циљева плана друштевног развоја дат је у
наредном табеларном прегледу.
Секторски циљ
ОЦ2.1. Успостављен тренд
позитивног природног
прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање
здравља и социјалне сигурности
становништва до 2014. године

Индикатори на нивоу секторског
циља
• Бесплатно додијељено 30
плацева или станова младим
брачним паровима

Индикатори на
програмско/пројектном нивоу
• Број рођених већи од броја
умрлих

• Изграђен Дом за пензионере

• Збринуто 100 старих и
изнемоглих

ОЦ2.3. Осигуран проактивни
приступ младих у запошљавању и
партиципација у одлучивању до
2015. године

• Отворена 4 нова смјера занимања у Средњошколском
центру према потребама
тржишта рада
• Стипендирање за
дефицитарна занимања

• Обухваћено укупно 100
ученика
• 20 стипендија годишњ
• Запошљавање младих
брачних парова (15 годишње)

ОЦ2.4. Створена средина с веома
развијеним спортским
садржајима који унапређују
здравље младих и отварају нове
туристичке могућности до 2016.
године

• Изграђена спортска дворана

• Број младих који се баве
спортом удвостручен до краја
2016. године

ОЦ2.5. Створен центар
прекограничне и међуопштинске
сарадње и трговине до 2016.
године
ОЦ2.6. Осигурано задовољство
грађана и пословне заједнице
унапређеном инфраструктуром до
2016. године

• Употпуности оспособљен тим
за израду пројеката по ЕУ
стандардима

• Унапређена локална
инфраструктура

• Реализована два већа ЕУ
пројекта прекограничне
сарадње
• 10 пројеката међуопштинске
сарадње до краја 2016. године
• Изграђена аутобуска станица
• Асфалтирано 20 км локалних
путева
• 5 км уличне расвјете до краја
2016. године
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4.3. План заштите животне средине
4.3.1. Секторско фокусирање
СWОТ анализа заштите животне средине општине Костајница
СНАГЕ


Богато природно наслијеђе (ријека Уна, брдо
Баљ, шума питомог кестена);



Релативно добро очувана животна средина;



Разноврсност биљног и животињског свијета;



Довољне количине питке воде;



Редовна и стална контрола квалитета воде;



Урађена санација постојеће локалне депоније.

ПРИЛИКЕ
 Коришћење средстава Европске Уније-IPA
фондови;
 Значајне инвестиције у најави: ауто пут Бања
Лука – Градишка, завршетак заобилазнице
магистралног пута М-14 и регионалног пута Р475;
 Расположивост развојних фондова Инвестиционо-развојнa банкa РС
 Израде стратегија, студија и пројеката

СЛАБОСТИ
 Ниска еколошка свијест грађана;
 Лоша међусекторска и међуопштинска
сарадња;
 Неријешени односи у пограничном подручју са
РХ;
 Непостојање мониторинга животне средине;
 Недостатак финансијских средстава за
рјешавање проблема животне средине;
 Непостојање стратегија, студија и пројеката из
области заштите животне средине;
 Непостојање просторно-планске
документације;
 Дотрајала градска водоводна мрежа;
 Нема пречишћавања отпадних вода;
 Пропусност одводних канализационих цијеви;
 Испуштање отпадних канализационих вода у
отворене канале и водотоке;
 Септичке јаме нису у складу са модерним
техничким рјешењима;
 Непрописна експлоатација шљунка у ријечним
коритима;
 Угроженост одређених дијелова општине од
плавних вода;
 Постојање дивљих депонија;
 Непостојање организованог сортирања отпада;
 Неутврђена и неизвјесна регионална депонија;
 Слабо кориштење алтернативних енергетских
извора;
 Слаба термичка изолација стамбених и
привредних објеката
ПРИЈЕТЊЕ





Климатске промјене;
Елементарне непогоде;
Глобална економска криза;
Проблеми везани за риступ граничном
подручју (Уна – канал Унчице)
 Непоштовање законске регулативе у вези са
заштитом животне средине, климатске
промјене
 Недостатак стручног кадра у овој области.
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међуопштинског и регионалног значаја као и
кроз интензивирање напора на заштити
животне средине и едукацију грађана.

У домену заштите животне средине општина Костајница посебну пажњу треба да посвети
максимизирању својих најбитнији снага које укључују богато природно насљеђе са разноврсним
биљним и животињским свијетом и водним богатством и још увијек релативно очувану животну
средину. Прилике се отварају у области коришћења средстава ЕУ и израде стратегија, студија и
пројеката међуопштинског и регионалног значаја као и кроз интензивирање напора на заштити
животне средине и едукацију грађана.
Општина треба да се посвети минимизирању главних слабости и пријетњи које утичу на животну
средину. Најбитније слабости су углавном везане уз ниску еколошку свијест грађана, непостојање
система за праћење стања и недостатак средстава за заштиту животне средине, неријешене
проблеме са канализацијом и крутим отпадом и проблеме ниске енергетске ефикасносту.
Најизраженије пријетње представља непоштовање законске регулативе у вези са заштитом
животне средине, климатске промјене и недостатак стручног кадра у овој области.

4.3.2. Развојни циљеви заштите животне средине
Дефинисани су сљедећи циљеви заштите жувотне средине општине Костајница:
ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдјевањем на 85 % становништва општине
до 2016. године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских вода до 2015. године
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода до 2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и уклоњено 70% дивљих
депонија до 2013. године
ОЦ3.5. Израђена стратешка просторно – планска и еколошка документација до 2013. године
ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација до 2015. години
Трећи стратешки циљ стратегије развоја општине Костајница (3. Створен угодан амбијент за живот
и одмор у отвореној и еколошки чистој средини) директно обухвата сектор заштите животне
средине.
Секторски циљ ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним водоснабдјевањем до 2015. године
Секторски циљ 1 доприноси реализацији два стратешка циља:
СЦ1. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице, итд.)
СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ3.1. такођер је у вези са реализацијом једног циља друштвеног развоја
• ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром
Секторски циљ ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских вода до 2015. године
Секторски циљ ОЦ3.2 доприноси реализацији два стратешка циља:
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СЦ2. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице, итд.)
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ 2 доприноси реализацији једног циља економског развоја:
• ОЦ1.3. Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици)
•

Секторски циљ ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и одводња површинских вода до 2015.
Секторски циљ ОЦ3.3 такођер доприноси реализацији два стратешка циља:
• СЦ2. Уређена престижна инфраструктура (пословна зона, пословно-тржни центар,
саобраћајнице, итд.)
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
као и једног циља из сектора економског развоја:
• ОЦ1.3.Развијена производња здраве хране (пољопривреда, воћарство, стакленици)
Секторски циљ ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања и збрињавања отпада и
уклоњено 70% дивљих депонија до 2013. године
Секторски циљ ОЦ3.4 доприноси реализацији једног стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
као и једног циља из сектора друштвеног развоја:
• ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне сигурности становништва
Секторски циљ ОЦ3.5. Израђена просторно-планска и еколошка документација до 2013. године
Секторски циљ ОЦ3.5 доприноси реализацији трећег стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ 5 доприноси реализацији једног циља економског развоја:
• ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура као и два циља из сектора друштвеног развоја:
Секторски циљ ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација до 2015. године
Секторски циљ ОЦ3.6 такођер доприноси реализацији трећег стратешког циља:
• СЦ3. Омогућен угодан амбијент за живот и одмор у отвореној и еколошки чистој средини
Секторски циљ ОЦ3.6 доприноси реализацији једног циља друштвеног развоја:
• ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским садржајима који унапређују здравље
младих и отварају нове туристичке могућности
Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Најзначајнији стратешки документ из области животне средине на нивоу БиХ је Акциони план
заштите животне средине Босне и Херцеговине (НЕАП). Осам приоритетних области НЕАП-а су:
• Водни ресурси/отпадне воде
• Одрживи развој руралних подручја
• Управљање животном средином (информациони систем/ интегрално планирање/
едукација)
• Заштита биолошке и пејзажне разноликости
• Отпад/управљање отпадом
• Привреда/одрживи развој привреде
• Јавно здравље
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•

Деминирање

Иначе, области - «Законско и институционално јачање» и «Израда документационе основе за
планирање и управљање животном средином» су препознате као услов за имплементацију
предвиђених активности у свим другим областима.
Секторски циљеви 1, 2 и 3 су повезани са приоритетном облашћу 1 - Водни ресурси/отпадне воде,
док је секторски циљ 4 повезан са приоритетном облашћу 5 - Отпад / управљање отпадом.
Интеграција секторских циљева 5 и 6 је присутна са приоритетном облашћу 3 – Управљање
животном средином (информациони систем/интегрално планирање/едукација).
Приоритетне мјере и активности повезане са секторским циљевима 1, 2 и 3 су:
• реализација пројеката дугорочног водоснабдијевања становништва у најугроженијим
регионима у БиХ (посебно повећање учешћа крашких подземних вода за потребе
водоснабдјевања у сјеверозападном и западном дијелу БиХ);
• израда и реализација пројеката за изградњу нових и санацију постојећих система за
пречишћавање отпадних вода;
• санација постојећих и изградња нових канализационих система у најугроженијим
регионима у БиХ;
• изградња нових и довођење постојећих система одбране од поплава (насипи и црпне
станице ), на ниво потребне сигурности, заштите становништва и земљишно-материјалних
добара.
Једно од два приоритетна подручја у оквиру области Отпад / управљање отпадом јесте и
„Уклањање дивљих одлагалишта и санација деградираних подручја“ и оно кореспондира са
секторским циљем 4 (други дио циља).
Приоритетно подручје у оквиру области Управљање животном средином (информациони
систем/интегрално планирање/едукација) под називом „Интегрално планирање простора“
кореспондира са секторским циљем 5.
На нивоу Републике Српске не постоји цјеловити стратешки еколошки документ, као што је то
случај са Федерацијом БиХ. Од стратешких докумената интегралног карактера који се баве и
заштитом животне средине треба поменути Просторни план Републике Српске до 2015. Године и
Стратешки план руралног развоја РС 2010 – 2015.
Просторни план Републике Српске до 2015. Године дефинише више општих и појединачних
циљева заштите животне средине, од који су неки у директној вези са секторским циљевима 2 и 4
и то:
•
смањење отпада и његова рециклажа,
•
заштита вода од загађења (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних вода из
насеља и индустријских погона, заштита подземних и геотермалних вода, заштита
водотока).
Иначе, у поглављу „Снабдијевање водом за пиће“ као два главна изворишта воде у општини
Костајници за водоснабдијевање до краја планског периода се наводе Мраово поље (подземна
вода) и ријека Уна.
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У поглављу о управљању отпадом се између осталих наводе двије планске мјере које имају јасну
везу са секторским циљем 4:
• уклањање дивљих одлагалишта отпада, санација деградираних подручја и постојећих
депонија,
• сортирање отпада према врстама.
Такођер, Просторни план Републике Српске у поглављу „Даље просторно и урбанистичко
планирање“ (стр. 218 и 219) наглашава потребу за израдом стратешке просторно – планске
документације: регионалних просторних планова, просторних планова посебних подручја,
просторних планова општина и урбанистичких планова, што кореспондира са секторским циљем
5.
Други значајан стратешки документ интегралног карактера који се баве и заштитом животне
средине, а који је донесен на ентитетском нивоу, јесте Стратешки план руралног развоја РС 2010 –
2015. Стратешки циљ 3 из овог документа – Побољшање услова живота и увођење веће
разноликости код остваривања прихода у руралној економији, односно специфични циљ 3.1 –
Изградња и одржавање сеоске инфраструктуре кореспондира са секторским циљем 1. Конкретна
кореспондирајућа мјера у оквиру овог специфичног циља јесте „суфинансирање изградње сеоских
водовода“. Такође, и секторски циљ 2 се може повезати са стратешким циљем 3 и специфичним
циљем 3.1 (дјелимично), али са другом мјером – Побољшање начина збрињавања отпадних вода
у руралним подручјима.
Подмјера под називом „Финансирање трошкова уклањања и санације дивљих депонија“ у оквиру
стратешког циља 2 – Очување природе и рационално газдовање природним ресурсима се може
несумњиво повезати са секторским циљем 4.

4.3.3. Програми, пројекти и мјере
Ради реализације плана заштите животне средине припремљено је 24 пројеката и мјера
груписаних у 6 програма:
• Програм 1: Побољшано водоснабдијевање (веза са стратешким циљевима 2 и 3 и
оперативним циљем 1 плана заштите животне средине);
• Програм 2: Рјешавање проблема отпадних вода (веза са стратешким циљевима 2 и 3 и
оперативним циљем 2 плана заштите животне средине);
• Програм 3: Уређење и регулација канала и водотока (веза са стратешким циљевима 2 и 3
и оперативним циљем 3 плана заштите животне средине);
• Програм 4: Увођење селекције чврстог отпада и рјешавање проблема дивљих депонија
(веза са стратешким циљем 3 и оперативним циљем 54плана заштите животне средине);
• Програм 5: Израда стратешке документације у области животне средине (веза са
стратешким циљем 3 и оперативним циљем 5 плана заштите животне средине);
• Програм 6: Побољшање еколошке едукације (веза са стратешким циљем 3 и
оперативним циљем 6 плана заштите животне средине).
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Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити остварени циљеви заштите животне средине:
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Иницијативе међуопћинске сарадње
Најзначајније иницијативе међуопћинске сарадње у домену заштите животне среидне су:
• прекогранична заштита ријеке Уне (у сарадњи са општинама Бихаћ, Цазин, Босанска Крупа, Крупа на Уни, Нови Град, Двор на
Уни, Хрватска Костајница, Хрватска Дубица и Козарска Дубица),
• Уређење корита и обала ријеке Уне (у сарадњи са општинама Крупа на Уни, Нови Град и Козарска Дубица),
• Регионална санитарна депонија за регију Приједор (у сарадњи са општинама Козарска Дубица, Нови Град, Крупа на Уни, Оштра
Лука и Приједор),
• прекогранична заштита шума кестена (у сарадњи са општинама Цазин, Бужим, Двор на Уни, Хрватска Костајница, Хрватска
Дубица, Нови Град и Козарска Дубица),
• заједнички међуопштински програми едукације становништва у области животне средине (у сарадњи са општинама Нови Град,
Козарска Дубица и Приједор).

План заштите и унапређења животне средине 2011 – 2015
Сектор 3: Заштита животне средине

Пројекти / мјере

Програм

Веза са
стратешки
ми
секторским
циљевима
(уписати
број
циља/ева)

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације

2011.

3.1.1 Изградња водовода “Циглане”
и “Чекиновац”

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

3.1.2 Ревитализација постојећег
градског водоводног система

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

2012.

2013.

2014.

2015.

Носилац/носиоци
имплементације

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
посове, Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове, Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница

Циљне групе (корисници)

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница

61

3.2.1 Изградња канализационог
система у насељу Урије и дијелу
улице Бранка Ћопића

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2

X

3.2.2 Изградња и реконструкција
канализационог система у
Костајници

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2

X

3.2.3 Израда пројектно-планске
документације за пречишћивач

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2

X

3.2.4 Изградња уређаја за
пречишћавање отпадних вода

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

3.2.5 Изградња колектора
канализације

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

3.3.1 Чишћење отворених канала:
поток Тавија, поток Бубњарица и
Скакавац

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

3.3.2 Израда пројекта за чишћење и
продубљивање канала Унчица

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

3.3.3 Чишћење канала на подручју
насеља Петриња и Грдановац

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

3.3.4. Израда пројекта регулације
водотока потока Тавија

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.3.

X

X

П4

СЦ3
ОЦ3.4;

X

3.3.5. Уређење обале ријеке Уне на
подручју општине Костајнице од
плаже Пирало до ријеке Стригове
3.4.1. Увођење селекције чврстог
отпада на 2 локације у градском

X

X

X

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће „Комунално“
Костајница
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам,
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбнео комуналне

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
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насељу
3.4.2. Израда Студије избора
локације трансфер/претоварне
станице чврстог отпада за општину
Костајница
3.4.3. Набавка опреме за селективно
прикупљање отпада и обнова
машинског парка комуналног
предузећа “Комунално” Костајница

ОЦ3.5.

П4

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

П4

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.4.4. Санација дивљих депонија на
ширем подручју градског насеља

П4

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.5.1. Израда Просторног плана
општине Костајница

П5

3.5.2. Израда ЛЕАП-а општине
Костајница

П5

3.5.3. Израда елабората заштите за
сва изворишта на подручју општине
Костајница

П5

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.5.4. Израда Основе заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
општине Костајница

П5

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

3.5.5. Израда општинског плана
заштите природе

П5

3.5.6. Израда општинског плана
управљања отпадом

П6

3.5.7. Израда плана заштите
ријечног слива Уне

П6

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.
СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.

СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.
СЦ3
ОЦ3.4;
ОЦ3.5.
СЦ3
ОЦ3.4;

послове – Комунално
предузеће
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Комунално предузеће
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове – Комунално
предузеће
Одсјек за развој
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одсјке за урбанизам и
стамбено комуналне

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница

Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница Пољопривредници
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
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ОЦ3.5.
3.6.1. Еколошке радионице за дјецу
и омладину са подручја општине
Костајница
3.6.2. Еколошка едукација
пољопривредних произвођача са
подручја општине Костајница
3.6.3. Еколошко информисање
локалног становништва путем
локалних медија и промотивног
материјала

П6

СЦ3
ОЦ3.6

X

X

X

X

X

П6

СЦ3
ОЦ3.6

X

X

X

X

X

П6

СЦ3
ОЦ3.6

X

X

X

X

X

послове
Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности
Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
Грађани општине
Костајница
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4.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима
Секторски циљ
ОЦ3.1. Повећана покривеност
квалитетним водоснабдијевањем на 85
% становништва општине до 2016.
године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних вода
до 2015. године

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу

Процјена очекиваних исхода са
индикаторима

•

Изграђена водоводна мрежа

•

Изграђена канализациона
мрежа
Изграђен пречистач отпадних
вода

•

Дужина изграђене водоводне
мреже
•
•

•
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи
канали и одводња површинских вода до
2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног
прикупљања и збрињавања отпада и
уклоњено 70% дивљих депонија до
2013. године

•
•

•
•
•
•

ОЦ3.5. Припремљена стратешка
просторно - планска и еколошка
документације до 2013. године

•
•
•

ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација
до 2015. године

•

Реконструисани и санирани
одводни канали
Регулисана корита водотока

Систем селективног
прикупљања отпада
Уклањање дивљих депонија
Урађени просторни план
општине
Урбанистички план градског
насеља, општински план
заштите природе,
Општински програм заштите
ваздуха,
Општински план управљања
отпадом
План заштите ријечног слива
Уне
Одржане еколошке
радионице

•

•
•

Дужина изграђене
канализационе мреже
Физичко - хемијски
параметри воде на
профилу У-7
Дужина реконструисаних
и санираних канала
ријеке Уне
Дужина уређених и
регулисаних корита
водотока
Количина селектираног
отпада за рециклажу
Број дивљих депонија у
општини

•

Степен задовољства
грађана

•

Број одржаних
еколошких радионица и
предавања
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5. Оперативни дио
5.1. План имплементације интегрисане стратегије развоја
5.1.1. Оријентациони преглед приоритетних пројеката и мјера за период од 3 године
План имплементације 2011 – 2013
Сектор 1: Економски развој

Пројекти / мјере

Програм

1.1.1 Успостављање сервиса за инвеститоре
„Оne-stop-shop“

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

X

1.1.2 Израда каталога за промоцију
инвестиција у Костајници

1.1.3 Wеб страница на енглеском језику и
њемачком језику

1.1.4 Отворена пословна зона површине 14
хектара са свом неопходном
инфраструктуром

Веза са стратешким
и секторским –
оператиним
циљевима (уписати
број циља/ева)

2012

2013

Носилац/
носиоци
имплементације
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

X

X

Одсјек за равој

Циљне групе
(корисници)

Предузетници
/инвеститори

Предузетници
/инвеститори

Предузетници
/инвеститори
Предузетници
/инвеститори
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1.1.5 Мјера: Обезбијеђене олакшице и
субвенције за регистрацију и отварање
предузећа из дрвне, металне и текстилне
индустрије
1.1.6 Изградња система за наводњавање
1.2.1 Мјера: Израда Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.2 Подршка изградњи прерађивачких
капацитета у пољопривреди

1.2.3 Подизање това јунади, свиња и оваца

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ3 ОЦ4

X

X

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

Предузетници
/инвеститори

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници
Пољопривред
ници/инвестит
ори

X

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој

Предузетници

X

Одсјек за развој

Пољопривред
ници

X

X

Одјељење за
привреду –
Удружење
пчелара

Пољопривред
ници

1.2.4 Изградња клаонице

1.2.5 Подизање плантажа воћа
1.2.6 Организација производње и пласмана
меда

1.2.7 Производња индустријског биља
1.2.8 Производња сточне хране
1.2.9 Производња поврћа у пластеницима

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

Одсјек за развој

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

Одсјек за развој

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

X

Одсјек за развој

X

X

X

X

Пољопривред
ници
Пољопривред
ници
Пољопривред
ници
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1.2.10 Изградња сточне пијаце и откупне
станице

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

1.2.11 Одржавање научног скупа о
производњи здраве хране (РС и РХ)

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

X

Одсјек за развој
X

Одсјек за развој

1.3.1 Организовање манифестације
„Кестенијада“ са РХ

1.3.2 Заједнички пројекат заштите кестена
1.3.3 Заједничка промоција кестена на
иностраним тржиштима

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

X

X

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвне
дјелатности –
Туристичка
организација

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

X

X

Одсјек за развој

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

X

X

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

X

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ3 ОЦ5

X

X

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.5

X

X

X

X

1.3.4 Подизање плантажа кестена

1.3.5 Подршка изградњи прерађивачког
капацитета за кестен

1.4.1.Постављање туристичке сигнализације

1.4.2. Израда рибарске стазе и рибарске
куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
1.4.3. Промоција туристичке понуде општине

П4

X

Одсјек за развој
– Турстичка
организација
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Туристичка
организација

Пољопривред
ници
Пољопривред
ници

Становништво
- Туристи

Становништво

Инвеститори

Предузетнци инвеститори

Туристи

Одсјек за развој

Грађани

Туристичка

Становништво
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Костајница

1.4.4 Развој руралног туризма

СЦ1 СЦ3 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.5
П4

СЦ1 СЦ3 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.5

X

X

X

организација –
Одјељење за
привреду
Туристичка
организација

- Туристи

Туристи

План имплементације 2011 – 2013
Сектор 2: Друштвени развој

Пројекти / мјере

2.1.2 Организација кућне његе и помоћи за
стара лица без породичног старања
2.2.2 Адаптација и опремање Дома културе

Програм

П1

Веза са стратешким
и секторским –
оператиним
циљевима (уписати
број циља/ева)
СЦ3
ОЦ2.2

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

2.2.4 Изградња игралишта за мале спортове
у насељу Петриња

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације
2011

2012

2013
X

X

X

X

2.2.5 Оснивање бициклистичког клуба

2.2.6 Изградња бициклистичких стаза

X

X

X

Носилац/
носиоци
имплементације
Центар за
социјални рад
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвне
дјелатноси –
Народна
библиотека
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
урбанизам и
стамбено

Циљне групе
(корисници)
Популација
изнад 65 год

Грађани

Дјеца,
омладина
грађани

Дјеца, млади,
грађани
Дјеца, млади,
грађани Туристи
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2.2.7 Подршка оснивању спортских клубова
П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

П2

СЦ3

X

2.2.8 Изградња трибина код основне школе
„Петар Мећава“

2.2.9 Изградња дјечијег игралишта у насељу
Тавија

X

X

2.2.10 Изградња дјечијег игралишта у
Костајници
X

2.2.11 Стратегија развоја културе на
локалном нивоу

2.2.12 Израда Стратегије спорта на
локалном нивоу

2.2.13 Оснивање тенсиког савеза

X

X

комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Народна
библиотека
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за

Дјеца, млади,
грађани

Грађани

Становништво
Тавије

Становништво
Костајнице

Грађани

Грађани,
спортски
радници
Млади
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ОЦ2.4

2.2.14 Развој кадровских потенцијала у
култури

П2

СЦ3
ОЦ2.4

X

X

2.3.1. Формирање одјељења
дрвопрерађивача, металаца и текстилаца у
средњошколском центру

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ3, ОЦ 5

X

X

2.3.2 Формирање одјељења
пољопривредних технолога у
средњошколском центру

П3

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

2.4.1 Оспособљавање тима за израду
пројеката према предприступним
фондовима ЕУ

2.4.2 Организовање обука за управљање
пројектним циклусом према стандардима ЕУ

2.4.3 Организовање студијских посјета
општинама и градовима

X

X

X

привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Народна
библиотека
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Средљошколски
центар
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Средљошколски
центар
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене

Радници у
култури

Предузетници/и
нвеститори

Предузетници/и
нвеститори

Административ
на служба

Административ
на служба

Административ
на
служба/Одсјек
за развој
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2.4.4 Подршка раду НВО

2.4.5 Потписан споразум о заједничкој
сарадњи између општина БиХ - РХ
2.5.1 Асфалтирање локалних путева, улица и
тротоара (тротоари у улици Ранка Шипке и
Петра Пеције)

2.5.2 Наставак изградње регионалног пура Р475 Костајница-Приједор
2.5.3 Завршетак изградње заобилазнице
2.5.4 Изградња уличне расвјете

дјелатности –
Одсјек за развој
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Начелник
општине
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3, ОЦ2.5

X

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

X

X

X

Начелник

Становништво

X

X

Начелник

Становништво

X

X

Начелник

Становништво

П5
П5
П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ6
СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

2.5.5 Реконструкција ниско-напонске мреже

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

2.5.6 Изградња аутобуске станице

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

2.5.7 Изградња Блока 1

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове - Патнер
Одсјек за
урбанизам,
стамбено

Удружења
грађана

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво/и
нвеститори
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2.5.8. Изградња пословно-тржног центра

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

X

X

X

комуналне
послове – Одсјек
за развој
Одсјек за развој партнер

Становништво/п
редузетници

План имплементације 2011 – 2013
Сектор 3: Заштита животне средине
Пројекти / мјере

Програм

Веза са стратешким
и секторским
циљевима (уписати
број циља/ева)

Оријентациони период реализације/
динамика имплементације

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

2011.

2012.

3.1.1 Изградња водовода “Циглане” и
“Чекиновац”

3.1.2. Ревитализација постојећег градског
водоводног система

3.2.1 Изградња канализационог система у
насељу Урије и дијелу улице Бранка
Ћопића

3.2.2 Изградња и реконструкција
водоводног и канализационг система

X

2013.

Носилац/носио
ци
имплементаци
је
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,

Циљне групе
(корисници)

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво
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3.2.3 Израда пројектно-планске
документације за пречишћивач
П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

П2

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

3.2.4 Изградња уређаја за пречишћавање
отпадних вода

3.2.5 Изградња колектора канализације

3.3.1 Чишћење отворених канала: поток
Тавија, поток Бубњарица и Скакавац

3.3.2 Израда пројекта за чишћење и
продубљивање канала Унчица

3.3.3 Чишћење канала на подручју насеља
Петриња и Грдановац

X

X

стамбено
комуналне
послове –
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво
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3.3.4 Израда пројекта регулације водотока
потока Тавија
П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

П3

СЦ2 СЦ3
СЦ3.2.

X

X

3.3.5 Уређење обале ријеке Уне од плаже
Пирало до ријеке Стригове

3.4.1 Увођење селекције чврстог отпада на
2 локације у градском насељу
П4

СЦ3
ОЦ3.4

П4

СЦ3
ОЦ3.4

П4

СЦ3
СЦ4

П5

СЦ3
СЦ5

X

X

П5

СЦ3
СЦ5

X

X

3.4.2 Израда Студије избора локације
трансфер/претоварне станице чврстог
отпада за општину Костајница

3.4.4 Санација дивљих депонија на ширем
подручју градског насеља
3.5.1 Израда Просторног плана општине
Костајница

3.5.2 Израда ЛЕАП-а општине Костајница

X

X

X

X

X

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове Комунално
предузеће
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво
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3.5.3 Израда елабората заштите за сва
изворишта на подручју општине Костајница
П5

СЦ3; СЦ5;
ОЦ3.5.

X

П5

СЦ3; СЦ5;
ОЦ3.5.

X

П5

СЦ3; СЦ5;
ОЦ3.5.

X

П6

СЦ3
ОЦ3.6.

X

X

X

3.6.2 Еколошка едукација пољопривредних
произвођача са подручја општине
Костајница

П6

СЦ3
ОЦ3.6.

X

X

X

3.6.3 Еколошко информисање локалног
становништва путем локалних медија и
промотивног материјала

П6

СЦ3
ОЦ3.6.

X

X

X

3.5.5 Израда општинског плана заштите
природе

3.5.6 Израда општинског плана управљања
отпадом

3.6.1 Еколошке радионице за дјецу и
омладину са подручја општине Костајница

послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

Становништво

Становништво

Становништво

Становништво

Пољопривредни
ци

Становништво

76

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.

5.1.2. Индикативни финансијски план за период од три године

Сектор 1. Економски развој
1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.1Успостављање сервиса
за инвеститоре „Оne-stopshop“
1.1.2. Израда каталога за
промоцију инвестиција у
Костајници
1.1.3. Wеб страница на
енглеском језику и
њемачком језику
1.1.4. Отворена пословна
зона површине 14 хектара са
свом неопходном
инфраструктуром
1.1.5. Мјера: Обезбијеђене
олакшице и субвенције за
регистрацију и отварање
предузећа из дрвне, металне
и текстилне индустрије
1.1.6. Изградња система за
наводњавање
1.2.1. Мјера: Израда
Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.2. Подршка изградњи
прерађивачких капацитета у
пољопривреди и

1.000,
00 KM

1.000,
00 KM

1.000,
00 KM

4.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

4.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

1.000.0
00,
00 KM

30.000
,00 KM

30.000
,00 KM

30.000
,00 KM

90.000
,00 KM

8.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

2.000,
00 KM

6.000,
00 KM

20.000
,00 KM

20.000
,00 KM

100.000
,00 KM
10.000,
00 KM

50.000,
00 КМ

30.000
,00 KM
10.000
,00 KM

25.000
,00 КМ

25.000,
00 КМ

77

11

1.2.4. Изградња клаонице
1.2.5. Подизање плантажа
воћа

50.000
,00 КМ
30.000
,00 КМ

15.000
,00 КМ

20.000,
00 КМ

8.000,
00 КМ

13

1.2.6. Организација
производње и пласмана
меда
1.2.7. Производња
индустријског биља

20.000,
00 КМ

8.000,
00 КМ

14

1.2.8. Производња сточне
хране

20.000,
00 КМ

8.000,
00 КМ

1.2.9. Производња поврћа у
пластеницима
1.2.10. Изградња сточне
пијаце и откупне станице
1.2.11. Одржавање научног
скупа о производњи здраве
хране (РС и РХ)
1.3.1. Организовање
манифестације „Кестенијада“
са РХ
1.3.2. Заједнички пројекат
заштите кестена

100.000
,00 КМ
125.000
,00 КМ
5.000,0
0 КМ

12

15
16
17

18

19
20

1.3.3. Заједничка промоција
кестена на иностраним

40.000,
00 КМ
100.000
,00 КМ

50.000,

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

15.000
,00 КМ
60.000
,00 КМ

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

30.000
,00 КМ
30.000
,00 КМ

Остало
(навести)

100.000
,00 КМ
100.000
,00 КМ

Донатори

25.000
,00 КМ

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

10

2012

Република
Српска

Пројекат / мјера

55.000,
00 КМ

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Р.Бр.
9

производњи здраве хране
1.2.3. Подизање това јунади,
свиња и оваца

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

20.000,
00 КМ

10.00
0,00
КМ

5.000,
00
КМ
2.000,
00
КМ
2.000,
00
КМ
2.000,
00
КМ

15.000
,00 КМ

15.000,
00 КМ
35.000,
00 КМ
3.000,0
0 КМ

2.000,
00 КМ
30.000
,00 КМ
100.00
0,00
КМ
50.000
,00 КМ

78

22

23

24
25
26

1

2

3

4
5

00 КМ
10.000,
00 КМ
25.000,
00 КМ

1.4.2. Израда рибарске стазе
и рибарске куће на ријеци
Уни (БХ-РХ)
1.4.3. Промоција туристичке
понуде општине Костајница
1.4.4. Развој руралног
туризма
Укупно за сектор економског
развоја

120.000
,00 КМ

2.1.2. Организација кућне
његе и помоћи за стара лица
без породичног старања
2.2.2. Адаптација и
опремање Дома културе

20.000,
00 КМ

2.2.4. Изградња игралишта за
мале спортове у насељу
Петриња
2.2.5. Оснивање
бициклистичког клуба
2.2.6. Изградња
бициклистичких стаза

5.000,
00 КМ

4.000,
00 КМ
50.000,
00 КМ
2.121.0
00,00
KM

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

5.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

3.000,
00 КМ

1.000,
00
КМ
120.00
0,00
КМ

1.000,
00 КМ
1.000,
00 КМ
46.000
,00 KM

1.000,
00 КМ
1.000,
00 КМ
40.000
,00 KM

1.000,
00 КМ
1.000,
00 КМ
59.000
,00 KM

3.000,
00 КМ
3.000,
00 КМ
145.00 60.000
0,00
,00 KM
KM
Сектор 2. Друштвени развој

10.000
,00 КМ
158.00
0,00
KM

390.000
,00 КМ

20.000,
00 КМ

25.000,
00 КМ

25.000,
00 КМ

5.000,0
0 КМ
20.000,
00 КМ

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.
21

тржиштима
1.3.4. Подизање плантажа
кестена
1.3.5. Подршка изградњи
прерађивачког капацитета за
кестен
1.4.1. Постављање
туристичке сигнализације

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

1.000,
00 КМ

1.000,0
0 КМ

2.000,
00 КМ

0,00

0,00

10.000
,00 КМ
164.00
0,00
KM

295.00
0,00
KM

7.000,
00 КМ
119.00
0,00
KM

22.00
0,00
KM
10.00
0,00
КМ
80.00
0,00
КМ

3.000,
00 КМ
10.00
0,00

79

Остало
(навести)

Донатори

1.000,0
0 КМ

ИПА

1.000,
00 КМ

Приват.
извори

1.000,
00 КМ

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

КМ
6

2.2.7. Потицање оснивања
спортских клубова

3.000,
00 КМ

7

2.2.8. Изградња трибина код
основне школе „Петар
Мећава“
2.2.9. Изградња дјечијег
игралишта у насељу Тавија
2.2.10. Изградња дјечијег
игралишта у Костајници
2.2.11. Стратегија развоја
културе на локалном нивоу

35.000,
00 КМ

35.000,
00 КМ

10.000,
00 КМ
10.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

10.000,
00 КМ
5.000,
КМ
1.000,
00 КМ

11
.

2.2.12. Izrada strategije sporta
na loklalnom nivou

5.000,
00 КМ

1.500,
00 КМ

12

2.2.13. Оснивање тениског
клуба
2.2.14. Развој кадровских
потенцијала у култури
2.3.1. Формирање одјељења
дрвопрерађивача, металаца
и текстилаца у
средњошколском центру
2.3.2. Формирање одјељења
пољопривредних технолога у
средњошколском центру
2.4.1. Оспособљавање тима
за израду пројеката према
предприступним фондовима
ЕУ
2.4.2. Организовање обука за

1.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ
5.000,0
0 КМ

500,00
КМ

8
9
10

13
14

15

16

17

2.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

3.000,
000
КМ

5.000,
00 КМ

2.000,
00 КМ

3.000,
00
КМ
3.500,
00
КМ

1.500,
00 КМ
500,00
КМ
1.000,
00 КМ

1.000,0
0 КМ

2.000,
00 КМ

2.000,
00 КМ
5.000,
00 КМ

2.000
,00 КМ

20.000,
00 КМ

20.000
,00 КМ

10.000,

10.000

80

00 КМ

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

1.000,0
0 КМ

3.000,
00 КМ

180.000
,00KM

60.000
,00 KM

60.00
0,00
KM

60.000,
00 KM

180.0
00,00
KM

2.4.5. Потписан споразум о
заједничкој сарадњи
општина БиХ РХ
2.5.1. Асфалтирање локалих
путева, улица и тротоара
(тротоари у уцици Ранка
Шипке и Петра Пеције)
2.5.2. Наставак изградње
регионалног пура Р-475
Костајница-Приједор
2.5.3. Завршетак изградње
заобилазнице
2.5.4. Изградња уличне
расвјете

1.000,
00 КМ

1.000,
00 КМ

1.000.
000,00
КМ

50.000
,00 КМ

50.00
0,00
КМ

50.000,
00 КМ

150.0
00,00
КМ

2.000.0
00,00
КМ
500.000
,00 КМ
50.000,
00 КМ

2.000.0
00,КМ

25

2.5.5. Реконструкција нисконапонске мреже

500.000
,00 KM

250.000
,00 KM

26

2.5.6. Изградња аутобуске
станице

250.000
,00 KM

27

2.5.7. Изградња Блока 1

1.000.0
00,00
KM

20

21

22

23
24

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

,00 КМ

30.000,
00 КМ

19

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.
18

управљање пројектним
циклусом према
стандардима ЕУ
2.4.3. Организовање
студијских посјета
општинама и градовима
2.4.4. Подршка раду НВО

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

15.000
,00 КМ

100.00
0,00
КМ

2.000,
00 КМ

800.000
,00 КМ

500.000
,00 КМ
50.000
,00
КМ
250.00
0,00
KM
250.0
00,00
KM
800.0
00.00
KM

200.00
0,00
KM

81

1
2

3

4.
5
6

7
8
9

2.5.8. Изградња пословнотржног центра

500.000
,00 KM

Укупно за сектор друштвеног
развоја

6.632.0
00,00
KM

3.1.1. Изградња водовода
“Циглане” и “Чекиновац”

135.000
,00 KM

3.1.2. Ревитализација
постојећег градског
водоводног система
3.2.1. Изградња
канализационог система у
насељу Урије и дијелу улице
Бранка Ћопића
3.2.2. Изградња и
реконструкција водоводног и
канализационг система
3.2.3. Израда пројектнопланске документације за
пречишћивач
3.2.4. Изградња уређаја за
пречишћавање отпадних вода

1.950.0
00,00
KM
110.000
,00 KM

3.2.5. Изградња колектора
канализације
3.3.1. Чишћење отворених
канала: поток Тавија, поток
Бубњарица и Скакавац
3.3.2. Израда пројекта за

1.400.0
00,00
КМ
5.000,
00 KM

116.00
0,00
KM

115.0
114.00
343.5
100.00 3.654.0
00,00
0,00
00,00
0,00
00,00
KM
KM
KM
KM
KM
Сектор 3: Заштита животне средине

350.0
00,00
KM

500.0
00,00
KM
1.550.
000,0
0 KM

553.00
0,00
KM

5.000,0

308.5
00,00
KM

135.00
0,00
KM
1.950.
000,00
KM
110.00
0, 00
KM
1.400.
000,00
КМ
5.000,
00 KM

100.000
,00 KM
1.950.0
00,00
KM
50.000,
00 KM

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.
28

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

100.00
0,00
KM
1.950.
000,00
KM
50.000
,00
KM
5.000,

82

17

3.5.2. Израда ЛЕАП-а општине
Костајница

15.000,
00 КМ

3.5.3. Израда елабората
заштите за сва изворишта на
подручју општине Костајница
3.5.5. Израда општинског
плана заштите природе

30.000,
00 КМ

10
11
12
13

14

15

18
19

20.000,
00 KM

00 KM
10.000
,00 KM

10.000
0,00
KM
5.000,
00 KM

5.000
,00 KM
50.000,
00 КМ
20.000,
00 КМ

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.

0 KM

16

чишћење и продубљивање
канала Унчица
3.3.3. Чишћење канала на
подручју насеља Петриња и
Грдановац
3.3.4. Израда пројекта
регулације водотока потока
Тавија
3.3.5. Уређење обале ријеке
Уне плаже Пирало до ријеке
Стригове
3.4.1. Увођење селекције
чврстог отпада на 2 локације у
градском насељу
3.4.2. Израда Студије избора
локације
трансфер/претоварне станице
чврстог отпада за општину
Костајница
3.4.4. Санација дивљих
депонија на ширем подручју
градског насеља
3.5.1. Израда Просторног
плана општине Костајница

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

50.000
,00 КМ
20.000
,00 КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

15.000,
00 КМ

15.000
,00
КМ
65.000
,00
КМ
15.000
,00
КМ
30.000
,00
КМ
10.000
,00

65.000,
00 КМ

10.000,
00 КМ

83

Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Укупно

Јавна
предузећа

2013

Држава

2012

Република
Српска

2011

Процјењено финансирања из осталих извора, у КМ

Кредит

Процјењена
вриједност
пројекта/мјере

Пројекат / мјера

Р.Бр.

Процјена финансирања из
општинског буџета, у КМ

КМ

20
21

22

23

3.5.6. Израда општинског
плана управљања отпадом

10.000,
00 КМ

10.000
,00
КМ

3.6.1. Еколошке радионице за
дјецу и омладину са подручја
општине Костајница
3.6.2. Еколошка едукација
пољопривредних
произвођача са подручја
општине Костајница
3.6.3. Еколошко
информисање локалног
становништва путем локалних
медија и промотивног
материјала

5.000,0
0 КМ

5.000
,00 КМ

500,00
КМ

500,00
КМ

500,00
КМ

1500,
00 КМ

Укупно за сектор заштите
животне средине

4.565.0
00,00
KM

1.000,
00
KM

1.000,
00
KM

1.000,
00
KM

3.000,
00
KM

500,00
КМ

500,00
КМ

500,00
КМ

1500,
00 КМ

3.500,
00 КМ

5.000,
00 КМ

1.950.
000,0
0 KM

10.00
0,00
KM

245.0
00,00
KM

0,00

0,00

50.00
0,00
KM

2.500,
00 КМ

2.500,
00 КМ

1.500,
00 КМ

2.000,
00 КМ

1.976.
500,0
0 KM

329.5
00,00
KM

Укупна вриједност свих пројеката у сектору економског развоја за период 2011 – 2013 износи 2.121.000,00 КМ од тога
1.017.000,00 КМ се односи на пројекате за побољшање услова за предузетнике и инвеститоре (смањење административних процедура,
изградња пословне зоне и субвенције предузећима), за пројекте из области пољопривреде а који се односе на изградњу система за
наводњавање, пројекте у сточарству, воћарству, производњи поврћа те производњи здраве хране планирано је је 700.000,00 КМ. Укупна
вриједност пројеата који се односе на заштиту и промоцију кестена те организовање заједничке манифестације „Кестенијада“ износи
225.000,00 КМ. Пројекти који се односе на развој и промоцију туризма на подручју општине Костајница износе 179.000,00 КМ.
Од укупно планираних средстава за сектор економског развоја из буџета општине је предвиђено 145.000,00 КМ, кредитних средстава
60.000,00 КМ из буџета Републике Српске 158.000,00 КМ, средства из приватних извора 164.000,00 КМ, из предприступних фондова је
предвиђено 295.000,00 КМ, донаторских средстава 119.000,00 КМ, те из осталих извора 22.000,00 КМ. Разлика између ових средстава и
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укупно планираних за сектор економског развоја је та што се дио пројеката протеже и на 2014. и 2015. годину а навели смо укупну
вриједност пројекта.
За пројекте из сектора друштвеног развоја у трогодишњем периоду имплементације потребно је издвојити 5.410.000,00 КМ од
укупно планираних 6.632.000,00 КМ за друштвени сектор у периоду 2011-2015. Процјена је да ће из општинског буџета требати
издвојити 343.500,00 КМ, кредитних средстава 100.000,00 КМ, из буџета Републике Српске 3.654.000,00 КМ, из приватних извора
1.550.000,00 КМ, донаторских средстава 553.000,00 КМ те из осталих извора 308.500,00 КМ. Од укупно планираних средстава за сектор
друштвеног развоја за изградњу спортских објеката и подршку развоју спорта планирано је 114.000,00 КМ, за намјене у култури
(адаптација Дома културе и унапређењу раду запослених у култури) 395.000,00 КМ, за инфраструктурне пројекте планирано је
4.850.000,00 КМ а односи се на изградњу путева (регионални Р-475, заобилазница и локални путеви и улице), изградњу расвјете,
реконструкцију електромреже, изградњу аутобуске станице и Блока I. За пројекте који се односе на припрему особља за предприступне
фондове и студијске посјете другим општинама и градовима у земљи и иностранству за административне раднике и предузетнике
планирана је 51.000,00 КМ.
За пројекте из сектора заштите животне средине за период 2011 – 2013 планирано је 5.965.000,00 КМ. Из буџета општине
Костајница предвиђено је 3.000,00 КМ, из кредитних средстава КФW банке 1.950.000,00 КМ, средства у износу од 10.000,00 КМ
планирана су из буџета Републике Српске, од институција БиХ палнирано је 245.000,00 КМ, донаторска средства у износу од 3.376.500,00
КМ, средства из ИПА фондова у износу од 50.000,00 КМ и из осталих извора 329.500,00 КМ. За пројекте изградње и реконструкције и
изградње водовода планирано је 2.785.000,00 КМ, за пројекте који се односе на изградњу канализације, колектора и пречишћивача
2.865.000,00 КМ, чишћење канала и регулисање водотока 130.000,00 КМ, на санирање дивљих депонија и селективно прикупљање
отпада 40.000,00 КМ, израда просторног плана и планова заштите природе 130.000,00 КМ, те за еколошке едукације пољопривредних
произвођача и младих 15.000,00 КМ.
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5.2. Акциони план за пројекте који се имплементирају у првој години
Акциони план за 2011. годину
Основне информације за праћење
Пројекти/ мјере

Пројекат 1.1.1.
Успостављање
сервиса за
инвеститоре „One
stop-shop“
Пројекат 1.1.2.
Израда каталога
за промоцију
инвестиција у
Костајници
Пројекат 1.1.3.
Веб странице на
енглеском и
њемачком језику
Пројекат 1.2.1.
Израда Стратегије
развоја
пољопривреде и
формирање
пољопривредне
зоне
Пројекат 1.2.9.
Подизње

Веза са програмом

Веза са стратешким и
секторским циљевима

Инидикатори/Активност
и које ће се провести у
2011 години
Сектор 1: Економски развој

Трајање у 2011
(од-до)

Носиоци
имплементаци
је

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

Вриједност
пројекта, за
2011

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

Јануар - децембар

П1

СЦ1 СЦ2
ОЦ1.1 ОЦ1.2

Јун - децембар

П1

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Јун - децембар

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Март - децембар

Одсјек за развој

10.000,00 КМ

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Март - децембар

Одсјек за развој

25.000,00 КМ

1.000,00 КМ

8.000,00 КМ
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пластеника за
производњу
поврћа
Пројекат 1.2.10.
Изградња сточне
пијаце и откупне
станице
Потписан
споразум о
прекогрничној
сарадњи између
општина (БиХ и
РХ)
Пројекат 1.3.1
Организовање
манифестације
„Кестенијада“ са
РХ
Пројекат 1.4.2.
Израда рибарске
стазе и рибарске
куће на ријеци
Уни (БиХ – РХ)
Пројекат 1.4.3.
Промоција
туристичке
понуде општине
Костајница

П2

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.3 ОЦ1.4

Јануар - јун

Одсјек за развој

125.000,00
КМ

П4

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ1.5

Јануар - јун

Начелник

10.000,00 КМ

П3

СЦ1 СЦ3
ОЦ1.4

Октобар

Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности,
Одсјек за развој,
Туристичка
организација

П4

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ1.5

Март - октобар

Одсјек за развој

120.000,00
КМ

П4

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ1.5

Јануар - децембар

Туристичка
организација

1.000,00 КМ

Јануар – март

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне

35.000,00 КМ

Сектор 2: Друштвени развој
Пројекат 2.2.8.
Изградња
трибина код
основне школе

П2

СЦ3
ОЦ2.4
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Петар Мећава
Пројекат 2.2.11.
Стратегија развоја
културе на
локалном нивоу

П2

СЦ3
ОЦ4

Јун – децембар

Пројекат 2.2.12.
Израда стратегије
спорта на
локалном нивоу

П2

СЦ3
ОЦ4

Јун – децембар

П2

СЦ3
ОЦ2.4

Јануар – јун

П4

СЦ1, СЦ3, СЦ4;
ОЦ2.3; оц2.5.

Март – децембар

Пројекат 2.2.13.
Оснивање
тениског клуба

Пројекат 2.4.4.
Подршка раду
НВО
Пројекат 2.5.1.
Асфалтирање
локалних путева,
улица и тротоара
(Тротоари у улици
Ранка Шипке и
Петра Пеције)
Пројекат 2.5.4.
Изградња уличне
расвјете на
подручју општине
Пројекат 2.5.5.
Реконструкција
нисконапонске
мреже

послове
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
привреду,
финансије и
друштвене
дјелатности

5.000,00 КМ

5.000,00 КМ

1.000,00 КМ

60.000 КМ

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ2.6

Март – децембар

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне
послове

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ6

Јануар – март

Начелник
општине

50.000,00 КМ

П5

СЦ1 СЦ2 СЦ3
ОЦ6

Март – септембар

Одсјек за
урбанизам,
стамбено
комуналне

60.000,00 КМ

250.000,00
КМ
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послове
Сектор 3: Животна средина
Пројекат 3.1.1.
Изградња
водовода
„Циглане“ и
Чекиновац“

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1

Март – септембар

Пројекат 3.1.2
Ревитализација
градског
водоводног
система

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1

Јануар –
септембар

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2.

Март – септембар

Пројекат 3.2.1.
Изградња
канализационог
система у насељу
Урије и дијелу
улице Бранка
Ћопића
Пројекат 3.2.2. и
Пројекат 3.2.5.
Реконструкција
канализационог
система и
изградња
колектора

П2

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.2; ОЦ3.3.

Јануар –
септембар

Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове
Комунално
предузеће
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове,
Комунално
Предузеће
Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове –
комунално
предузеће

1.950.000,00
КМ

Одсјек за
урбанизам и
стамбено
комуналне
послове

1.950.000,00
КМ

135.000,00
КМ

110.000.00
КМ
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Остало
(навести)

Донатори

ИПА

Приват.
извори

Јавна
предузећа

Држава

1.000,00
КМ
4.000,00
КМ

Ентитет

1.000,
00 КМ
8.000,
00 КМ

Кредит

Финансирае
из
општинског
буџета

Финансирање из осталих извора за 2011. годину

Укупни
орјентациони
трошкови

Пројекат/
мјера

Р.Б.

5.2.1. Детаљан финансијски план за пројекте који се имплементирају у 2011. години

Сектор: Економски развој
1
2

3

4
5
6
7
8

1.1.1.Успостављање службе све на
једном мјесту
1.1.2. Израда каталога за промоцију
општине и израда Веб странице на
енглеском и њемачком језику
1.2.1. Израда Стратегије развоја
пољопривреде и формирање
пољопривредне зоне
1.2.9. Подизање пластеника за
производњу поврћа
1.2.10. Изградња сточен пијаце о
откупне станице
1.3.1 Организовање заједничке
манифестације „Кестенијада“ са РХ
Потписан спораузм прекогранчној
сарадњи између општина БиХ и РХ
1.4.3. Промоција туристичке понуде
Укупно за економски развој

4.000,00
КМ

5.000,
00 КМ

5.000,
00 КМ

25.000,
00 КМ
125.000
,00 КМ
10.000,
00 КМ

5.000,00
КМ

1.000,
00 КМ
175.000
,00 КМ

1.000,00
КМ
11.000,00
КМ

60.000
,00КМ

60.000
,00
КМ

10.000,
00 КМ
30.000,
00 КМ
10.000,
00 КМ

5.000,00
КМ

5.000,00
КМ
35.000,00
КМ

55.000,
00 КМ

5.000,00
КМ

43.000,00
КМ

Сектор: Друштвени развој
1
2
3

2.2.8. Изградња трибина код
основе школе Петар Мећава
2.2.11. Стратегија развоја културе
на локалном нивоу
2.2.12. Израда стратегије спорта на

35.000,
00 КМ

35.000,
00 КМ

5.000,о
о КМ

1.500,00
КМ

3.500,00
КМ

5.000,

1.500,00

3.500,00
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4

локалном нивоу
2.2.13. Формирање тениског клуба

5

2.4.4. Подршка раду НВО

6

2.5.1. Асфалтирање локалних
путева, улица и тротоара
(Тротоари у улици Ранка Шипке и
Петра Пеције)
2.5.4. Изградња расвејте у насељу
Тавија

7

8

00 КМ
1.000,
00 КМ
60.000,
00 КМ
250.000
,00 КМ

60.000,
00 КМ

1

3.1.1. Изградња водовода
„Циглане“ и „Чекиновац“

135.000
,00 КМ

2

3.1.2. Ревитализација
водовда

3

3.2.1.Изградња
канализационг
система у насељу Урије и дијелу
улице Бранка Ћопића
3.2.2. и 3.2.5.
Реконструкција
канализационог
система и изградња колектора
Укупно за заштиту животне
средине

4

КМ

500,00 КМ

500,00
КМ

60.000,00
КМ
250
.000,00
КМ

50.000,
00 КМ

2.5.5. Реконструкција
нисконапонске мреже
Укупно за друшвени развој

градског

КМ

466.000
,00 КМ

1.950.
000,00
КМ
110.000
,00 КМ

50.000
,00
КМ
60.000
,00КМ
63.500,00
КМ

285
110.
.000,00
000,
КМ
00 КМ
Сектор. Заштита и унапређење животне средине

7.000,00
КМ

135.
000,00
КМ
1.950.
000,00
КМ
110.
000,00
КМ

1.950
.000,00
КМ
4.145.
000,
00 КМ

500,00
КМ

1.950.000
,00 КМ
1.950.
000,00
КМ

245.
000,
00 КМ

1.950.000
,00 КМ

За реализацију економског плана развоја за 2011. годину биће потебно обезбједити средстава у износу од 175.000,00 КМ од тога из
општинског буџета 11.000 КМ, остатак је предвиђен кроз финансирање из кредита 60.000 КМ, Буџета Републике Српске 55.000 КМ,
приватних извора 5.000 КМ и донаторска средства у износу од 43.000КМ
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За реализацију пројеката из друштвеног развоја у 2011. години треба издвојити 466.000 КМ и то из буџета општине 63.500 КМ, буџета
Републике Српске 285.000 КМ, буџета институција БиХ 110.000,00 КМ, донаторских средстава од 500,00 КМ и из других извора 7.000 КМ
За реализацију пројеката за заштиту животне средине треба издвојити 4.145.000 КМ од чега је кредитних средстава 1.950.000 КМ, из
буџета институција БиХ 245.000 КМ те 1.950.000 КМ донаторских средстава
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5.3. План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала
Имплементација Стратегије развоја општине Костајница у периоду 2011-2020. год. је највећи
изазов за општину Костајница. Реализација Стратегије и број релизованих пројеката ће на крају
сваке године давати тачне податке о томе колико је општина ближе постављеној визији развоја
општине Костајница.
Како би се Стратегија развоја успјешно имплементирала потребно је обезбједити
одговарајуће људске ресурсе. Најбитнији механизам за успјешну реализацију Стратегије је
свакодневно праћење активности на реализацији пројеката из Стратегије, координација свих
актера на имплементацији Стратегији, те извјештавање које може бити иницијатор ажурирања
стратегије.
Израдом Стратегије по методологији за интегрисано планирање локланог развоја (МиПРО)
обједињују се сви сектори на локалном нивоу, актери и заинтересоване стране чије дјеловање
мора бити координирано. Уз успјешно функционисање структура за планирање развоја и стуктура
које ће пратити провођење стратешких докумената, веома је битна координација унутар
Административне службе у имплементацији Стратегије. Да би се Стратегија успјешно
имплементирала веома је важно да буде подржана од стране социо-економских партнера у
општини.
Постојеће стање и организацијске претпоставке за имплементацију Стратегије
Начелник општине има најбитнију улогу у операционализацији и имплементацији Стратегије кроз
јасно успостављање механизама и дефинисања одговорности одсјека, одјељења у погледу
имплементације дијелова Стратегије из њихове надлежности, те обезбјеђивања њихове
координације.
Скупштина општине има кључну улогу у разматрању извештаја о реализацији стратешких
докумената Општине, укључујући и Стратегију развоја као водећег стратешког документа општине
који је основа за креирање и усвајање свих осталих развојних политика Општине.
Административна служба Општине кроз своје службе (Одјељења и одсјеке) припрема програм
развоја општине, просторне и урбаниситчке планове, усваја буџет. Административна служба се
стара о задовољењу потреба грађана у облсти комуналних дјелатности, културе, спорта, социјалне
заштите.
Административна служба општине Костајница састоји се од:
- Начелника и његовог кабинета у којем је и Одсјек за развој
- Одјељења за привреду, финансије и друштвне дјелатности у оквиру којег су одсјеци за финансије
и одсјек за привреду и друштвене дјелатности
- Одјељења за општу управу у оквиру којег су Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове
и Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и инспекцијске послове.
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Анализа раскорака између расположивих и нужних ресурса и потребе за прилагођвањем
Анализа показује да унутар општинске администрације постоји основа за организовање планске
функције. С друге стране, ова функција треба бити јасно елаборирана а постојећи капацитети
морају бити дограђени. Надаље, од кључног је значаја унапређење функције прикупљања и
похрањивања података, те с тим у вези формирања и вођења општинске базе података
релевантних за развој, као и ангажовање потребног особља.
•

У општини не постоји довољно развијена култура ушећа грађана у изради локалних
политика. Постоји потреба за јачањем учешћа мјесних заједница, невладиног и пословног
сектора у овим процесима.

•

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији представља солидну основу за
организирање развојне функције, али исти треба бити дорађен у смислу још јаснијег
дефинисања одговорности. Правилник дефинише улоге и одговорности у области развоја
али недовољно простора посвећује планској функцији. Позиција самосталног стручног
сарадника за развој дефинисана у систематизацији представља солидну основу за даљње
унапређење функције планирања у општини.

•

У општини су три упосленика задужена, поред других одговорности, за интеракцију са
социо-економским актерима. И поред наведеног, општина не може бити задовољна
постигнутим нивоом сарадње и даље мјере у правцу јачања ове функције су нужне.

•

Општина не посједује свеобухватну базу података, већ је само један дио података у
електронској форми, те је стога питање базе података неопходних за планирање и
управљање развојем дефинисано као једно од критичних питања које ће захтијевати
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посебну пажњу у предстојећем процесу планирања. Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији предвиђено је да више упосленика буде задужено за
прикупљање, обраду и ажурирање података, свако у својој области. Општина може бити
дјелимично задовољна једино стањем података у области пољопривреде.
•

У општинској управи нема нико задужен за израду акционог плана за имплементацију
стратегије и њено праћење. Обзиром на посебан значај ове функције за
операционализацију стратегије развоја, нужно је дефинисати даље начине јачања ове
функције и људских капацитета.

Улоге и одговорности
Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације Стратегије
Улога
Дефинисање
координације
развоја;

Надлежност

одговорности
у
погледу
имплементације
стратегије
Начелник општине

Дефинисање
надлежности
појединачних Начелник општине, начелници одјељења
одјељења/одсјека за припрему пројектних
рпиједлога и имеплементацију пројеката из
акционог плана за 2011. годину
Разрада пројектних приједлога и осигуравање Одјсек за развој, Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне послове, Одјељење за
извора финансирања
привреду, финанисје и друштвене дјелатности
Провођење јавних набавки
Праћење имплементацаије
редовно извјештавње

Службеник за јавне набавке
Стратегије

Формирање и редовно ажурирање
података релевантних за развој

и Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности, Одсјек за развој, Скупштина
општине
база Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности, Одсјек за развој, Одјељење за
општу управу

Разрада и усвајање оперативних и финансијских Одјељења,
планова за наредне године имплемантације општине
стратегије

Одсјек

за

развој,

Скупштина
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Ажурирање и ревизија секторских планова и Одјељења, Начелник општине, Одсјек за развој,
стратегије
Скупштина општине
Дефинисање кључних потреба за изградњом Начелник, начелници одјељења
капацитета лица укључених у имплементацију
Стратегије
Свеукупна
комуникација
у
погледу Начелник, Одјељење за привреду, финансије и
имплементације стратегије развоја са актерима друштвне дјелатности и Одсјек за развој
ван општинске управе (НВО, привредници,
партнери, виши нивои власти)

5.4 Праћење, вредновање и ажурирање стратегије развоја
Стварни резултати развоја, који произилазе из имплементације интегриране стратегије локалног
развоја, могу бити видљиви и мјерљиви једино уколико општина Костајница, као најодговорнија
за имплементацију стратегије, буде систематски проводила праћење и вредновање реализације
стратегије.
Стога, систематско праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) реализације стратегије
омогућава мјерење степена остварења постављених циљева, дајући такође могућност за
предузимање правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање свеукупне
успјешности реализације стратегије.

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

Индикатори праћења
Локална развојна стратегија, као конкретан и оперативни алат за дугорочни развој општине,
поставља сет мјерљивих секторских/оперативних циљевима, који су подржани са низом
конкретних индикатора, а који ће се користити за мјерење укупног напретка и остварења
стратегије. Стога, провођење редовног праћења прогреса стратегије ће се темељити на
мјерљивим секторским (друштвени, економски и еколошки), циљевима и њиховим општим
показатељима, као што је наведено у одјељцима: 5.1.4. "Процјена резултата и показатеља за
праћење плана економског развоја"; 5.2.4. "Процјена резултата и показатеља за праћење план
друштвеног развојна", и 5.3.4. "Процјена резултата и показатеља за праћење плана развоја
животне средине.“
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Осим тога, конкретни показатељи су постављени такође и на програмско/пројектном нивоу, који
са својом многострукошћу, представљају конктерне показатеље праћења напретка сваког
секторског циља стратегије. Пројектни показатељи дефинирани су у оквиру пројектних приједлога.

Оквир за праћења плана економског развоја је сљедећи:
Секторски/оперативни
циљеви
ОЦ1.1. Изграђена пословна
инфраструктура до 2013.
године
ОЦ1.2. Привучене значајне
инвестиције у дрвну,
текстилну и металну
индустрију до 2014. године
ОЦ1.3. Развијена
производња здраве хране
(пољопривреда, воћарство,
стакленици) до2014. године
ОЦ1.4. Изграђени
капацитети за прераду
пољопривредних
производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам
(угоститељска дјелатност и
транзитни туризам) до
2014. године

Индикатори на нивоу секторског
циља
•

Отворена нова пословна зона

•

Привучене најмање двије
стране инвестиције

•

Континуирана сарадња
предузећа из прехрамбене
индустрије са произвођачима

•

Покренута најмање два нова
прерађивачка капацитета, од
којих један за прераду кестена

•

Број предузећа у туризму
повећан на 50 до краја 2014.
године

Индикатори на
програмско/пројектном нивоу
•

Најмање 10 активних
производних предузећа

•

Отворено најмање 200
нових радних мјеста у
привреди

•

Најмање 50
пољопривредних увезано
као кооперанти са
предузећима прехрамбене
индустрије

•
•
•

Упослено 50 нових радника
Извезено ? тона производа
Остварен приход од ? КМ

•

Број туристчких посјета
удвостручен до краја 2012.
године у односу на 2010.
годину

Оквир за праћење плана друштвеног развоја је сљедећи:
Секторски циљ
ОЦ2.1. Успостављен тренд
позитивног природног
прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање
здравља и социјалне
сигурности становништва до
2014. године
ОЦ2.3. Осигуран
проактивни приступ младих
у запошљавању и
партиципација у
одлучивању до 2015.
године
ОЦ2.4. Створена средина с
веома развијеним
спортским садржајима који

Индикатори на нивоу секторског циља
• Бесплатно додијељено 30 плацева или
станова младим брачним паровима

• Изграђен Дом за пензионере

• Отворена 4 нова смјера - занимања у
Средњошколском центру према потребама
тржишта рада
• Стипендирање за дефицитарна занимања

• Изграђена спортска дворана

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу
• Број рођених већи од
броја умрлих

• Збринуто 100 старих и
изнемоглих
• Обухваћено укупно
100 ученика
• 20 стипендија годишњ
• Запошљавање младих
брачних парова (15
годишње)
• Број младих који се
баве спортом
удвостручен до краја
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унапређују здравље младих
и отварају нове туристичке
могућности до 2016. године

2016. године

ОЦ2.5. Створен центар
прекограничне и
међуопштинске сарадње и
трговине до 2016. године

• Употпуности оспособљен тим за израду
пројеката по ЕУ стандардима

ОЦ2.6. Осигурано
задовољство грађана и
пословне заједнице
унапређеном
инфраструктуром до 2016.
године

• Унапређена локална инфраструктура

• Реализована два већа
ЕУ пројекта
прекограничне
сарадње
• 10 пројеката
међуопштинске
сарадње до краја 2016.
године
• Изграђена аутобуска
станица
• Асфалтирано 20 км
локалних путева
• 5 км уличне расвјете
до краја 2016. године

Оквир за праћење плана жаштите и унапређења животне средине:
Секторски циљ
ОЦ3.1. Повећана покривеност
квалитетним водоснабдијевањем на 85
% становништва општине до 2016.
године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних вода
до 2015. године

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу

Процјена очекиваних исхода са
индикаторима

•

Изграђена водоводна мрежа

•

Изграђена канализациона
мрежа
Изграђен пречистач отпадних
вода

•

•

Дужина изграђене
водоводне мреже

•

Дужина изграђене
канализационе мреже
Физичко - хемијски
параметри воде на
профилу У-7
Дужина реконструисаних
и санираних канала
ријеке Уне
Дужина уређених и
регулисаних корита
водотока
Количина селектираног
отпада за рециклажу
Број дивљих депонија у
општини

•

•
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи
канали и одводња површинских вода до
2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног
прикупљања и збрињавања отпада и
уклоњено 70% дивљих депонија до
2013. године

•
•

•
•
•

ОЦ3.5. Припремљена стратешка
просторно - планска и еколошка
документације до 2013. године

•

•
•

Реконструисани и санирани
одводни канали
Регулисана корита водотока

Систем селективног
прикупљања отпада
Уклањање дивљих депонија
Урађени просторни план
општине
Урбанистички план градског
насеља, општински план
заштите природе,
Општински програм заштите
ваздуха,
Општински план управљања

•

•
•

•

Степен задовољства
грађана
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ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација
до 2015. године

•

отпадом
План заштите ријечног слива
Уне

•

Одржане еколошке
радионице

•

Број одржаних
еколошких радионица и
предавања

Кључни задаци и приступ праћењу и вредновању стратегије
Праћење проведбе стратегије ће се организирати кроз сљедеће задатке, и биће покренуто већ у
2011:
- Дефинирање података потребних за постављање индикатора и утврђивање одговорности за
њихово прикупљање;
- Прикупљање почетних података као основе, с обзиром да је већина података доступна у социоекономској анализи стратегије;
- Прикупљање података у захтијеваним интервалима (квартално);
- Анализа резултата, процјена напретка у односу на постављене циљеве и опште индикаторе и
приједлог како би то требало утјецати на даљњу проведбу, па чак и ажурирања стратегије.
Процес прикупљања података за потребе праћења ће бити организован кроз успоставу базе
података, која ће омогућити системско ажурирање података. У ту сврху, електронска база
података израђена у току процес припреме социо-економске анализе користит ће се и даље, те
редовито ажурирати.
Праћење ће бити такође усклађено са циклусом припреме полугодишњих и годишњих извјештаја
од стране одговарајућих статистичких и других институција (статистички заводи, АПИФ/АФИП,
итд).

Одговорност за о праћења и вредновања стратегије
На основу ажурираних података праћење реализације стратегије вршит ће Одсјек за развој и
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Годишње вредновање ће проводити Одсјек за развој и Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности, и извијештавати начелника, Скупштину општине и Партнерску групу.

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

Активност праћења и вредновања

Временски оквир

Праћење
реализације
(пројеката, мјера)

Годишње

програма
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Контролно вредновање

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

Ажурирање секторских планова

Дјелимично након 3 године, а комплетно након 5
година

Ажурирање стратегије

Дјелимично након 5 година, а комплетно након 10
година

Финално вредновање

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

Улоге и одговорности појединих актера у праћењу и вредновању су дате у Прилогу 2.
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5.5. Синтеза стратегије
Визија развоја:
Општину Костајница видимо као раскршће и центар прекограничне и међуопштинске сарадње и трговине, лидера у увођењу савремених
технологија у области дрвопрераде, металопрераде, текстила и производње здраве хране, центар ловног и риболовног туризма и као средину
угодну за живот и одмор, која привлачи туристе и која се истиче својом мултиетничком културом, традицијом и природним љепотама.

СЦ1. Креирано повољно
окружење за развој привреде и
пољопривреде

Стратешки циљеви:
СЦ2. Уређена престижна
СЦ3. Створен угодан амбијент за
инфраструктура (пословна зона,
живот и одмор у отвореној и
пословно-тржни центар,
еколошки чистој средини
саобраћајнице)
Оперативни циљеви:

ОЦ1.1. Изграђена пословна инфраструктура
до 2013.године
ОЦ1.2. Привучене значајне инвестиције у
дрвну, текстилну и металну индустрију до
2014. године
ОЦ1.3. Развијена производња здраве хране
(пољопривреда, воћарство, стакленици) до
2014. године
ОЦ1.4. Изграђени капацитети за прераду
пољопривредних производа до 2015. године
ОЦ1.5. Развијен туризам (угоститељска
дјелатност и транзитни туризам) до 2014.
године

ОЦ2.1. Успостављен тренд позитивног природног
прираштаја до 2015. године
ОЦ2.2. Унапријеђено стање здравља и социјалне
сигурности становништва до 2014. године
ОЦ2.3. Осигуран проактивни приступ младих у
запошљавању и партиципација у одлучивању до
2015. године
ОЦ2.4. Створена средина са развијеним спортским
садржајима који унапређују здравље младих и
отварају нове туристичке могућности до 2016.
године
ОЦ2.5. Створен центар прекограничне и
међуопштинске сарадње и трговине до 2016.
године
ОЦ2.6. Осигурано задовољство грађана и
пословне заједнице унапређеном
инфраструктуром до 2016. године

СЦ4. Реализовани потенцијали
прекограничне и међуопштинске
сарадње и трговине

ОЦ3.1. Повећана покривеност квалитетним
водоснабдијевањем на 85 % становништва
општине до 2016. године
ОЦ3.2. Регулисано 75% отпадних и оборинских
вода до 2015. године
ОЦ3.3. Реконструисани постојећи канали и
одводња површинских вода до 2015. године
ОЦ3.4. Уведен систем селективног прикупљања
и збрињавања отпада и уклоњено 70% дивљих
депонија до 2013. године
ОЦ3.5. Израђена стратешка просторно планска и еколошке документација до 2013.
године
ОЦ3.6. Унапређена еколошка едукација до
2015. године

Програми:
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П1. Подстицај развоју привреде
П2. Подршка пољопривредној производњи
П3. Производња и промоција кестена
П4. Подстицај развоју туристичке понуде

П1. Брига о старим и болесним
П2. Унапређење културе, спорта и квалитета живота
П3. Проактиван приступ запошљавању и знању
П4. Изградња капацитета за прекограничну и
међуопштинску сарадњу
П5. Унапређење инфраструктуре

П1. Побољшано водоснабдијевање
П2. Рјешавање проблема отпадних вода
П3. Уређење и регулација канала и водотока
П4. Увођење селекције чврстог отпада и рјешавање
проблема дивљих депонија
П5. Израда стратешке документације у области
животне средине
П6. Побољшање еколошке едукације

Пројекти и мјере:
1.1.1. Успостављање сервиса за инвеститоре „Оne-stop-shop“
1.1.2. Израда каталога за промоцију инвестиција у Костајници
1.1.3. Wеб страница на енглеском језику и њемачком језику
1.1.4. Отворена пословна зона површине 14 хектара са свом
неопходном инфраструктуром
1.1.5. Мјера: Обезбијеђене олакшице и субвенције за регистрацију и
отварање предузећа из дрвне, металне и текстилне
индустрије
1.1.6. Изградња система за наводњавање
1.1.7. Отварање граничног прелаза за теретни саобрачај
1.2.1. Мјера: Формирање пољопривредне зоне
1.2.2. Подршка изградњи прерађивачких капацитета у
пољопривреди
1.2.3. Подизање това јунади, свиња и оваца
1.2.4. Изградња клаонице
1.2.5. Подизање плантажа воћа
1.2.6. Организација производње и пласмана меда
1.2.7. Производња индустријског биља
1.2.8. Производња сточне хране
1.2.9. Производња поврћа у пластеницима
1.2.10. Изградња сточне пијаце и откупне станице
1.2.11.Одржавање научног скупа о производњи здраве хране (РС и
РХ)
1.3.1. Организовање манифестације „Кестенијада“ са РХ
1.3.2. Заједнички пројекат заштите кестена
1.3.3. Заједничка промоција кестена на иностраним тржиштима
1.3.4. Подизање плантажа кестена
1.3.5. Подршка изградњи прерађивачког капацитета за кестен пире
1.4.1. Постављање туристичке сигнализације
1.4.2. Израда рибарске стазе и рибарске куће на ријеци Уни (БХ-РХ)
1.4.3. Промоција туристичке понуде општине Костајница
1.4.4. Развој руралног туризма
1.4.5. Изградња излетничке стазе на брду Баљ до Милетиног гроба

2.1.1. Изградња Дома за пензионере и старије особе
2.1.2. Организација кућне његе и помоћи за стара лица без породичног
старања
2.2.1. Изградња спортске дворане у Костајници
2.2.2. Адаптација и опремање Дома културе
2.2.3. Изградња спортско-рекреативног центра на главној плажи / Пирало
/ Пландишту
2.2.4. Изградња игралишта за мале спортове у насељу Петриња
2.2.5. Оснивање бициклистичког клуба
2.2.6. Изградња бициклистичких стаза
2.2.7. Потицање оснивања спортских клубова
2.2.8. Изградња трибина код основне школе „Петар Мећава“
2.2.9. Изградња дјечијег игралишта у насељу Тавија
2.2.10. Изградња дјечијег игралишта у Костајници
2.2.11.Стратегија развоја културе на локалном нивоу
2.2.12. Израда стратегије спорта на локалном нивоу
2.2.13. Оснивање тениског клуба
2.2.14.Развој кадровских потенцијала у култури
2.3.1. Формирање одјељења дрвопрерађивача, металаца и текстилаца у
средњошколском центру
2.3.2. Формирање одјељења технолог у средњошколском центру
2.4.1. Оспособљавање тима за израду пројеката према предприступним
фондовима ЕУ
2.4.2. Организовање обука за управљање пројектним циклусом према
стандардима ЕУ
2.4.3. Организовање студијских посјета општинама и градовима
2.4.4. Подршка раду НВО
2.4.5. Потписивање споразума о заједничкој сарадњи између општина РС
и РХ Асфалтирање локалне путне мреже
2.5.1. Асфалтирање локалних путева, улица и тротоара (тротоари улици
ранка Шипке и Петра пеције)
2.5.2. Наставак изградње регионалног пура Р-475 Костајница-Приједор
2.5.3. Завршетак изградње заобилазнице
2.5.4. Изградња расвјете у насељу Тавија
2.5.5. Реконструкција ниско-напонске мреже
2.5.6. Изградња аутобуске станице
2.5.7. Изградња Блока 1
2.5.8. Изградња пословно-тржног центра

3.1.1. Изградња водовода “Циглане” и “Чекиновац”
3.1.2. Ревитализација постојећег градског водоводног система
3.2.1. Изградња канализационог система у насељу Урије и дијелу улице
Бранка Ћопића
3.2.2. Изградња и реконструкција канализационог система у Костајници
3.2.3. Израда пројектно-планске документације за пречишћиваче
3.2.4. Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода
3.2.5. Изградња колектора канализације
3.3.1. Чишћење отворених канала: поток Тавија, поток Бубњарица и
Скакавац
3.3.2. Израда пројекта за чишћење и продубљивање канала Унчица
3.3.3. Чишћење канала на подручју насеља Петриња и Грдановац
3.3.4. Израда пројекта регулације водотока потока Тавија
3.3.5. Уређење обале ријеке Уне на подручју општине Костајница
3.4.1. Увођење селекције чврстог отпада на 2 локације у градском насељу
3.4.2. Израда Студије избора локације трансфер/претоварне станице
чврстог отпада за општину Костајница
3.4.3. Набавка опреме за селективно прикупљање отпада и обнова
машинског парка комуналног предузећа „Комунално“ Костајница
3.4.4. Санација дивљих депонија на ширем подручју градског насеља
3.5.1. Израда Просторног плана општине Костајница
3.5.2. Израда ЛЕАП-а општине Костајница
3.5.3. Израда елабората заштите за сва изворишта на подручју општине
Костајница
3.5.4. Израда Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
3.5.5. Израда општинског плана заштите природе
3.5.6. Израда општинског плана управљања отпадом
3.5.7. Израда плана заштите ријечног слива Уне
3.6.1. Еколошке радионице за дјецу и омладину са подручја општине
Костајница
3.6.2. Еколошка едукација пољопривредних произвођача са подручја
општине Костајница
3.6.3. Еколошко информисање локалног становништва путем локалних
медија и промотивног материјала
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Прилог 1. Оквирна финансијска конструкција за све секторе
Период имплементација*
Пројект/Мјера

Извори (%)
Издаци

2011

2012

2013

2014

2015

Буџет

Кредит

Ентитет

Држав
а

Јавна
пред.

Приват.
извори

ИПА

Донатори

Остало

Сектор: Економски развој
1.1.1Успоставља
ње сервиса за
инвеститоре
„One-stop-shop“
1.1.2 Израда
каталога за
промоцију
инвестиција у
Костајници
1.1.3 Wеб
страница на
енглеском и
њемачком језику
1.1.4 Отворена
пословна зона
површине 14
хектара са свом
неопходном
инфраструктуро
м
1.1.5 Мјера:
Обезбијеђене
олакшице и
субвенције за

1.000,

100%

00 KM

8.000,

50%

50%

50%

50%

00 КМ

4.000,
00 KM

100%

1.000.0
00,
00 KM

8.000,

100%

00 KM
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регистрацију и
отварање
предузећа из
дрвне, металне и
текстилне
индустрије
1.1.6 Изградња
система за
наводњавање
1.1.7 Отворен
гранични прелаз
за теретни
саобраћај
1.2.1 Мјера:
Израда
Стратегије
развоја
пољопривреде и
формирање
пољопривредне
зоне
1.2.2 Подршка
изградњи
прерађивачких
капацитета у
пољопривреди и
производњи
здраве хране
1.2.3 Подизање
това јунади,
свиња и оваца
1.2.4 Изградња
клаонице

100.00
0,00
KM

50%

50%

10.000,
00 KM

50%

50%

50.000,
00 КМ
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1.2.5 Подизање
плантажа воћа
1.2.6
Организација
производње и
пласмана меда
1.2.7
Производња
индустријског
биља
1.2.8
Производња
сточне хране
1.2.9
Производња
поврћа у
пластеницима
1.2.10 Изградња
сточне пијаце и
откупне станице
1.2.11
Одржавање
научног скупа о
производњи
здраве хране (РС
и ХР)
1.3.1
Организовање
манифестације
„Кестенијада“ са
РХ
1.3.2 Заједнички
пројекат заштите
кестена
1.3.3 Заједничка
промоција
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кестена на
иностраним
тржиштима
1.3.4 Подизање
плантажа
кестена
1.3.5 Подршка
изградњи
прерађи-вачког
капацитета за
кестен
1.4.1
Постављање
туристичке
сигнализације
1.4.2 Израда
рибарске стазе и
рибарске куће на
ријеци Уни (БХРХ)
1.4.3 Промоција
туристичке
понуде општине
Костајница
1.4.4 Развој
руралног(сеоског
) туризма
1.4.5 Изградња
излетнчке стазе
на брду Баљ до
Милетиног гроба
Сектор: Друштвени развој
2.1.1 Изградња
Дома за
пензионере и
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старије особе
2.1.2
Организација
кућне његе И
помоћи за стара
лица без
породичног
старања
2.2.1 Изградња
спортске
дворане у
Костајници
2.2.2 Адаптација
и опремање
Дома културе
2.2.3 Изградња
спортскорекреативног
центра на
градској плажи
Пландиште
2.2.4 Изградња
игралишта за
мале спортове у
насељу Петриња
2.2.5 Оснивање
бициклистичког
клуба
2.2.6 Изградња
бициклистичких
стаза
2.2.7 Подршка
оснивања
спортских
клубова
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2.2.8 Изградња
трибина код
основне школе
“Петар Мећава”
2.2.9 Изградња
дјечијег
игралишта у
насељу Тавија
2.2.10 Изградња
дјечијег
игралишта у
Костајници
2.2.11 Стратегија
развоја културе
на локалном
нивоу
2.2.12 Израда
стратегије спорта
на локалном
нивоу
2.2.13 Оснивање
тениског клуба
2.2.14 Развој
кадровских
потенцијала у
култури
2.3.1
Формирање
одјељења
дрвопрерађивач
а, металаца и
текстилаца у
средњошколско
м центру
2.3.2
Формирање
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одјељења
пољопривредни
хтехнолога у
средњошколско
м центру
2.4.1
Оспособљавање
тима за израду
пројеката према
предприступним
фондовима ЕУ
2.4.2
Организовање
обука за
управљање
пројектним
циклусом према
стандардима ЕУ
2.4.3
Организовање
студијских
посјета
општинама и
градовима у
земљи и
иностранству и
размјена добрих
пракси
2.4.4 Подршка
раду
удружењима
грађана
2.4.5 Потписан
споразум о
заједничкој
сарадњи између
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општина (БиХ РХ)
2.5.1
Асфалтирање
локалних путева,
улица и тротоара
(тротоари у
улици Ранка
Шипке и Петра
Пеције)
2.5.2 Наставак
изградње
регионалног
пура Р-475
КостајницаПриједор
2.5.3 Завршетак
изградње
заобилазнице
2.5.4 Изградња
уличне расвјете
2.5.5
Реконструкција
ниско-напонске
мреже
2.5.6 Изградња
аутобуске
станице
2.5.7 Изградња
Блока 1
2.5.8 Изградња
пословно-тржног
центра
Сектор: Заштиа и унапређење животне средине
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3.1.1 Изградња
водовода
“Циглане” и
“Чекиновац”
3.1.2
Ревитализација
постојећег
градског
водоводног
система
3.2.1 Изградња
канализационог
система у насељу
Урије и дијелу
улице Бранка
Ћопића
3.2.2 Изградња и
реконструкција
канализационог
система у
Костајници

135.00
0,00
KM

100%

100%

1.950.0
00,00
KM

100%

110.00
0,00
КМ

100%

1.400.0
00,00
КМ

3.2.3 Израда
пројектнопланске
документације
за пречишћивач
3.2.4 Изградња
уређаја за
пречишћавање
отпадних вода
3.2.5 Изградња
колектора
канализације

1.950.0
00,00
КМ

100%
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3.3.1 Чишћење
отворених
канала: поток
Тавија, поток
Бубњарица и
Скакавац
3.3.2 Израда
пројекта за
чишћење и
продубљивање
канала Унчица
3.3.3 Чишћење
канала на
подручју насеља
Петриња и
Грдановац
3.3.4. Израда
пројекта
регулације
водотока потока
Тавија
3.3.5. Уређење
обале ријеке Уне
на подручју
општине
Костајнице од
плаже Пирало до
ријеке Стригове
3.4.1. Увођење
селекције
чврстог отпада
на 2 локације у
градском насељу
3.4.2. Израда
Студије избора
локације
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трансфер/претов
арне станице
чврстог отпада за
општину
Костајница
3.4.3. Набавка
опреме за
селективно
прикупљање
отпада и обнова
машинског парка
комуналног
предузећа
“Комунално”
Костајница
3.4.4. Санација
дивљих депонија
на ширем
подручју
градског насеља
3.5.1. Израда
Просторног
плана општине
Костајница
3.5.2. Израда
ЛЕАП-а општине
Костајница
3.5.3. Израда
елабората
заштите за сва
изворишта на
подручју
општине
Костајница
3.5.4. Израда
Основе заштите,
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уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
општине
Костајница
3.5.5. Израда
општинског
плана заштите
природе
3.5.6. Израда
општинског
плана
управљања
отпадом
3.5.7. Израда
плана заштите
ријечног слива
Уне
3.6.1. Еколошке
радионице за
дјецу и
омладину са
подручја
општине
Костајница
3.6.2. Еколошка
едукација
пољопривредни
х произвођача са
подручја
општине
Костајница
3.6.3. Еколошко
информисање
локалног
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становништва
путем локалних
медија и
промотивног
материјала
УКУПНО ЗА СВЕ
СЕКТОРЕ (2011-2015):
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Aкциони план за 2012. годину
Пројекти / мјере

Везе са
програмом

Веза са стратешким и
секторским
циљевима

Основне информације за праћење
Индикатори и
активност које ће се
провести у 2012. год

Носиоци
имплементације

Трајање у
2012. год

Вриједност
пројекта за
2012. годину

Сектор 1. Економски развој
1. Израда каталога за
промоцију инвестиција

П1

СЦ1, СЦ 2

Сеп. – Дец.

ОЦ1.1 ОЦ 1.2

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

8.000,00 КМ

Одсјек за развој
2. Активности на изградњи
пословне зоне

П1

СЦ1, СЦ 2
ОЦ 1.1 ОЦ 1.2

Јан. - Дец

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

30.000,00 КМ

Одсјек за развој
3. Мјера: обезбјеђене
олакшице за отварање и
регистрацију предузећа из
области дрвопрераде,
метала и текстилне
индустрије

П1

СЦ1, СЦ 2
ОЦ 1.1 ОЦ 1.2
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4. Активности на изградњи
пословне зоне

П1

СЦ1, СЦ 2

Јан. - Дец

ОЦ 1.1 ОЦ 1.2

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

30.000,00 КМ

Одсјек за развој
5. Подршка изградњи
прерађивачких капацитета
у пољопривреди

П2

СЦ1, СЦ 3

Јан. - Дец

ОЦ 1.3 ОЦ 1.4

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

20.000,00 КМ

Одсјек за развој
6. Подизање плантажа
воћа

П2

СЦ1, СЦ 3

Јан. - Дец

ОЦ 1.3 ОЦ 1.4

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

5.000,00 КМ

Одсјек за развој
7. Подизање плантажа
поврћа у пластеницима

П2

СЦ1, СЦ 3

Јан. - Дец.

ОЦ 1.3 ОЦ 1.4

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

5.000,00 КМ

Одсјек за развој
8. Одржавање
манифестације
кестенијада са РХ

П3

9.Заједнички пројекат
заштите кестена

П4

СЦ1 СЦ 3

Окт.

Туристичка
организација

10.000,00 КМ

Сеп. – Дец.

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности,

10.000,00 КМ

ОЦ 1.4
СЦ1 СЦ 3
ОЦ 1.4

117

Одсјек за развој
10. Постављање
туристичке сигнализације

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ4

Феб. – Сеп.

Туристичка
организација

10.000,00 КМ

Јан. – Сеп.

Туристичка
организација

20.000,00 КМ

ОЦ3 ОЦ4
11. Изградња рибарске
куће и рибарске стазе

П4

СЦ1 СЦ 3
ОЦ1.3 ОЦ1.5

Одсјек за развој
12. Развој руралног
туризма – сеоска
домаћинства и пјешачке
стазе

П4

13. Промоција туристичке
понуде општине
Костајница

П4

СЦ1 СЦ 3

Јун. – Дец.

Туристичка
организација

10.000,00 КМ

ОЦ1.3 ОЦ1.5
Одсјек за развој
СЦ1 СЦ 3

Јан. - Дец.

Туристичка
организација

5.000,00 КМ

Јун. – окт.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

30.000,00 КМ

Јун. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

10.000,00 КМ

ОЦ1.3 ОЦ1.5
Сектор 2. Друштвени развој

1. Изградња игралишта за
мале спортове у селу
Петриња

П2

2. Изградња туристичкорекреативног кампа
„пландиште“ и стазе за
шетњу уз Уну

П4

СЦ 3
ОЦ 2.4
СЦ1 СЦ3
ОЦ1 ОЦ1.5

Одсјек за развој
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3. оснивање
бициклистичког клуба

П2

СЦ3

Сеп. – Дец.

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

1.000,00 КМ

Јан. – Дец.

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

1.000,00 КМ

Јун. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

5.000,00 КМ

Јун. – Дец

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

5.000,00 КМ

Јан. - Дец

Центар за спорт,
туризам, културу,
информисање и
образовање

1.000,00 КМ

Јан. – Дец.

Одсјек за развој

10.000,00 КМ

ОЦ 2.4
4. Подршка оснивању
спортских клубова

П2

СЦ3
ОЦ 2.4

5. Изградња дјечијег
игралишта у насељу Тавија

П2

СЦ3
ОЦ 2.4

6. Изградња дјечијег
игралишта у Костајници

П2

7. Развој кадровских
потенцијала у култури

П2

СЦ3
ОЦ 2.4

СЦ3
ОЦ 2.4

8. Оспособљавање тима за
израду пројекта према
предприступним
фондовима по
стандардима ЕУ

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.3 ОЦ2.5
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9. Организовање обука за
управљање пројектним
циклусом према
стандардима ЕУ

П4

10. Подршка раду НВО

П4

СЦ1 СЦ3 СЦ4

Јан. – Дец.

Одсјек за развој

5.000,00 КМ

Јан. – Дец.

Одјељење за привреду,
финансије и друштвене
дјелатности

60.000,00 КМ

Јул. – Нов.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

30.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

10.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

20.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

20.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне

20.000,00 КМ

ОЦ2.3 ОЦ2.5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.3 ОЦ2.5

11. Асфалтирање улице
ЖФТ (спо Гумњанска са
Бубњарицом)

П5

12. Асфалтирање локалног
пута Мракодол Бубњарица

П5

13. Асфалтирање улице
Мирзе Делибашића

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

14. Асфалтирање улице
Петра Пеције

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

15. Асфалтирање улице
Унска

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
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ОЦ2.6
16. Асфалтирање пута на
плажи „Пландиште“

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4

послове
Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

10.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

30.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

30.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

30.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

40.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

40.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

20.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и

40.000,00 КМ

ОЦ2.6
17. Асфалтирање улице
Михајла Пупина

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

18. Изградња паркинга код
магистрата

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

19. Асфалтирање улице
Алексе Шантића

П5

20. Асфалтирање улице
Војводе Мишића

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

21. Асфалтирање улице
Љубе Јордовића

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

22. Асфалтирање улице
Скендера Куленовића

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

23. Асфалтирање улице

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
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Меше Селимовића

стамбено комуналне
послове

ОЦ2.6

24. Асфалтирање нове
улице према Аутобуској
станици

П5

25. Изградња тротоара у
улици Петра Пеције
(наставак)

П5

26. Реконструкција
тротоара у улици
Светосавској

П5

27. Улична расвјета

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

50.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

40.000,00 КМ

Јул. – Нов

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

100.000,00 КМ

Јан. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

25.000,00 КМ

Мар. –
Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

100.000,00 КМ

Јун. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

100.000,00 КМ

Јун. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

100.000,00 КМ

ОЦ2.6
СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6
СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

28. Реконструкција НН
мреже

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

29. Изградња аутобуске
станице

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6

30. Изградња блока 1

П5

СЦ1 СЦ3 СЦ4
ОЦ2.6
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Сектор 3. Заштита животне средине
1. Изградња водовода
Цигланска и Чекиновац

П1

СЦ2 СЦ3

Јун. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

50.000,00 КМ

Јун. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

250.000,00 КМ

Јун. – Дец

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

250.000,00 КМ

Јун. – Дец

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

300.000,00 КМ

Јун. – Дец

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

100.000,00 КМ

Сеп. - Дец

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

60.000,00 КМ

ОЦ3.1
2. Изградња секундарне
канализационе мреже у
насељу Урије

П1

3. Изградња колектора
исток- запад

П1

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1
СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1

4. Санација изворишта
воде Мраово поље

П1

5. Чишћење канала Тавија
и Бубњарица

П3

СЦ2 СЦ3
ОЦ3.1
СЦ2 СЦ3
ОЦ 3.2

6. Увођење селективног
прикупљања отпадом

П4

СЦ3
СЦ4

Одсјек за развој
КП Комунално
7. Санација дивљих
депонија на подручју

П4

СЦ3

Сеп. - Дец

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне

15.000,00 КМ
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општине

СЦ4

послове
КП Комунално

8. Израда просторног
плана општине Костајница

П5

СЦ3

Јун – Дец.

СЦ5

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

25.000,00 КМ

Одсјек за развој

9. Еколошке радионице за
подизање свијести

П6

СЦ3
ОС 3.6

Јан. – Дец.

Одсјек за урбанизам и
стамбено комуналне
послове

5.000,00 КМ
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Прилог 2: Оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање
стратегије развоја:
Компонента

Опис и подлоге за годишње ажурирање


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



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



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



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

Социоекономска
анализа
(ради се у
битно
скраћеној
верзији)

Ревизија
секторских
циљева

Када се
ажурира

Напомена

Почетак у
априлу (када су
обрађени сви
подаци за
претходну
годину),
завршетак
(публиковање)
у јуну

За овај посао врло је
важно разрадити
процедуру и
усагласити размјену
података са
изворима података
(Завод за
запошљавање, Фонд
ПИО, Пореска
управа...)

Јуни-јули

Вршимо на основу:

Ревизија
пројеката

Годишњи
оперативни
план
имплементац
ије, са
пројектним
формуларим
а

Праћење и
вредновање



Искуства стеченог кроз реализацију
пројеката



Резултата и препорука реализованих
пројеката



Уочених промјена и нових потреба



Ревидираних оперативних циљева.



Утврђујемо приоритете за наредну
годину



Ревидирамо/комплетирамо пројектне
формуларе/пројектне
задатке
за
приоритетне пројекте



Правимо и усаглашавамо финансијски
план



Комплетирамо план имплементације
и усклађујемо финансијски план за
сљедећу годину са општинским
буджџетом

Изводимо на основу:

Добро је да се за
ревизију
оперативних циљева
и пројеката
искористимо
потенцијал
Партнерске групе

Августсептембар

Септембароктобар

Пратимо према
динамици

Ажуриран план од
друге половине
октобра иде на јавну
расправу, заједно са
буджџетом.

О резултатима
праћења и
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Компонента
реализовани
х и текућих
пројеката

Опис и подлоге за годишње ажурирање


Плана имплементације



Разрађених пројектних формулара /
пројектних задатака (очекиваних
резултата)



Извјештаја о реализацији пројеката
(пројектне документације)



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

Када се
ажурира
реализације
пројеката и
извјештавања.
Вреднујемо
(дајемо оцјену
остварења и
анализирамо
разлоге) у првој
половини
марта.

Напомена
вредновања
извјештавамо
Партнерску групу,
начелника и
скупштину, у склопу
годишњег
извјештаја о раду.
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